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SZANOWNI PAŃSTWO,
Mamy przyjemność zaprezentować ofertę KOLONII przygotowaną specjalnie dla dzieci w wieku 8-13 
lat oraz OBOZÓW DLA MŁODZIEŻY 14-18 lat w kraju i za granicą.
Wiele lat doświadczenia umożliwiło nam stworzenie programów odpowiednich dla zróżnicowanych 
grup wiekowych. Dokładamy starań, aby nasze wyjazdy były najpiękniejszymi wspomnieniami naszych 
uczestników. Rozumiemy jak dużą wagę dla dzieci i młodziezy stanowi samodzielny, wakacyjny 
wyjazd. Starannie dobieramy kadrę, selekcjonujemy firmy przewozowe, zakwaterowanie. Korzystamy 
wyłącznie ze sprawdzonych, rzetelnych usługodawców. Priorytetem dla nas jest przede wszystkim 
bezpieczeństwo i spokojny sen rodziców naszych podopiecznych. Nasze kolonie i obozy zgłaszane są 
w Kuratorium Oświaty. Posiadamy wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1616. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki. 
Wszyscy uczestnicy wypoczynku organizowanego przez nasze biuro posiadają ubezpieczenie: NNW 
(5000 zł), w  przypadku wyjazdów zagranicznych dodatkowo posiadają ubezpieczenie KL (10000 EUR).
Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Waszym oczekiwaniom i zapewnić udane, niezapomniane 
wakacje.
Zapraszamy.

Prezentowany katalog stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
Opublikowane w katalogu materiały I informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub 
towarowe występujące w katalogu należą do właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zapraszamy do naszego Biura:  
HARCTUR WARSZAWA Sp. z o.o.
ul. Słupecka 1, 02-309 Warszawa
tel. 22659 14 15, 22225 33 20
fax: 22822 28 94
e-mail: bp@harctur.warszawa.pl
facebook.com/HarcturWarszawa
www.harctur.warszawa.pl

Mobilny dostęp do oferty:

Twój agent:

Jesteśmy członkiem  
Polskiej Izby Turystyki
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PLAżOWANIe I kąPIeLe W MORZU pod opieką 
ratownika

GRy, ZABAWy I kONkURSy, PIłkA SIATkOWA, 
NOżNA, kOSZykOWA
 
dySkOTekI

oGniSKo

 WIZyTA W LATARNI MORSkIeJ ROZeWIe

SPaCer liSim Jarem – wąwóz ciągnący się wąskim 
pasem do wybrzeża Bałtyku, miejscami osiągający 
głębokość 50 m.

Wycieczka do zaczarowanej Krainy WodnyCH 
PrZyGód W redZie (www.aquaparkreda.pl), 
jedynego w Europie aquparku z żywymi rekinami, 
ze zjeżdżalniami przechodzącymi przez akwarium  
z rekinami, rzeką ze zjazdami pontonami, basenem ze 
sztuczna falą, 

Wycieczka autokarowa do oCean ParK We 
WłAdySłAWOWIe (spotkanie z największymi 
wielorybami, rekinami, olbrzymimi żółwiami, 
sympatycznymi delfinami, orkami i innymi zwierzętami 
morskimi i oceanicznymi) i „mówiący wielorybek” – 
świetna interaktywna zabawa wizualna, umożliwiająca

rozmowę na żywo z animowaną postacią wieloryba na 
ogromnym ekranie.

WyCieCZKa PromoWa do SZWeCJi
(prom Stena Line), realizowana w turnusie 12-dniowym, 
na zakończenie turnusu:
-10-tego dnia wieczorem wypłynięcie promu  
z Gdyni, kolacja w formie bufetu, nocleg w kabinach 
4-osobowych wewnętrznych, dyskoteka
- śniadanie w formie bogatego bufetu 
- przypłynięcie do KarlSKrony, miasta położonego 
na 33 wyspach, wpisanego na Listę Światowego 
dziedzictwa UNeSCO, zwiedzanie miasta  
z przewodnikiem; w programie m.in. Wielki Rynek, 
Kościół Św. Trójcy, rejs na wyspę, zwiedzanie  Muzeum 
Morskiego z kolekcją galeonów, pełnowymiarowymi 
okrętami wodnymi, podwodnym tunelem w którym 
można podziwiać wrak żaglowca na dnie morza,  
z bogatą kolekcją broni białej, armat. Dla zwiedzających 
przygotowano symulator statku i warsztat marynarza. 
Na czas wycieczki wskazane kieszonkowe na drobne 
zakupy  ok. 100 koron szwedzkich.
- powrót na terminal
- kolacja na promie w formie bufetu
- wypłynięcie promu z Karlskrony
- dyskoteka na promie przy muzyce na żywo, nocleg
- przypłynięcie do Gdyni, przejazd na dworzec PKP, 
śniadanie, powrót do miast wyjazdu.

Jest kurortem położonym w najbardziej wysuniętym 
na północ miejscu polskiego wybrzeża i jednocześnie 
wysoko nad poziomem morza. Takie usytuowanie stwarza 
niepowtarzalny mikroklimat i zapewnia wspaniałe czyste 
powietrze. Jest idealnym miejscem do aktywnego spędzania 
czasu, kąpieli morskich i słonecznych.

PROGRAM JAstRzębiA GóRA

Jastrzębia Góra z wycieczką do szwecJi
POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE • KOLOnIE 7-13 LAT • OBóZ 14-18 LAT LUz, bLUEs i sKOK zA MORzE ... 

„TRóJMIASTO inaczej - odkryj tajemnice otaczającego 
świata” – autokarowa wycieczka, w programie m.in. 
wizyta w Centrum Nauk Eksperymentalnych Gdynia 
(www.experyment.gdynia.pl), w interaktywny sposób 
i w formie zabawy przybliży odwiedzającym przyrodę, 
m.in. na własnej skórze doświadczą trzęsienia ziemi, 
sprawdzą jak widzą zwierzęta, wcielą się w inżynierów 
tworząc ogromny wir wody, przyswoją istotę 
elektryczności i magnetyzmu, poznają w jaki sposób 
prawa fizyki ułatwią podniesienie samochodu jedną 
ręką, poznają świat wynalazków Leonarda da Vinci, na 
zakończenie super zabawa w STReFA ZOLTAR (www.
strefazoltar.pl), m.in. LASeRTAG   - czyli tzw. laserowy 
paintball, System Lasertag ZOLTAR pozwala przenieść 
do realnego świata doświadczenia znane z takich gier

jak Call of Duty czy Counter Strike ( CS). Pełna rejestracja 
trafień, wyjątkowy klimat areny sprawią że przeniesiesz 
się na prawdziwe pole bitwy! A po walce otrzymacie 
statystyki z określeniem najlepszego strzelca. lub 
gra w ARCHeRy TAG będziecie mogli strzelać i toczyć 
drużynowe potyczki z użyciem prawdziwych łuków  
i bezpiecznych strzał. Sala 250m2 posiada dmuchane 
przeszkody, muzykę i światła efektowe. 
Wszyscy uczestnicy dostają maski oraz kamizelki 
ochronne, dzięki czemu całość przebiega w całkowicie 
bezpiecznych warunkach, cena wycieczki 100 zl.os.

Impreza fakultatywna realizowana jest przy zgłoszeniu 
minimum 15 osób chętnych.

iMPREzY FAKULtAtYWNE
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aquapark z rekinami • LaSer TaG

OŚROdek WCZASOWy „kLIF”, pokoje 2,3,4  osobowe 
z łazienkami, położony ok.250 m od plaży. Ośrodek 
dysponuje salą TV, salą gier zręcznościowych, salą 
dyskotekową, stołówką.  Teren wokół ośrodka jest 
ogrodzony i zagospodarowany z placem zabaw, boiskami do 
siatkówki i koszykówki, wydzielonym miejscem na  ognisko
 
lub

OŚROdek WyPOCZyNkOWO-kOLONIJNy 
„BAłTyCkI ReLAkS” to idealne miejsce wypoczynku 
dzieci i młodzieży, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, do 
morza ok. 400 metrów. Ośrodek dysponuje salą sportowo-
taneczną z lustrami, salą kinową, boiskami (piłka nożna, 
badminton, siatkówka, unihokej), placem zabaw, świetlicą, 
siłownią, tenisem stołowym, piłkarzykami, salą TV, mini zoo, 
sprzętem karaoke, wiatami przy ognisku i grilla. Duzy teren 
ośrodka jest ogrodzony i monitorowany. 3 posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce ośrodka.

Jastrzębia Góra

POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE • KOLOnIE 7-13 LAT • OBóZ 14-18 LAT

terMiNy 
ośrodek „klif”

ceNa  
do 15.03.2018

ceNa  
do 15.04.2018

ceNa  
reGUlarNa

BeZ WyCieCZKi do SZWeCJi

07.07. – 16.07.2018 1260 zł 1310 zł 1360 zł

17.07. – 26.07.2018 1260 zł 1310 zł 1360 zł

27.07. – 05.05.2018 1260 zł 1310 zł 1360 zł

Z WyCIeCZką dO SZWeCJI

 07.07. – 18.07.2018 1590 zł 1640 zł 1690 zł

17.07. – 28.07.2018 1590 zł 1640 zł 1690 zł

27.07. – 07.08.2018 1590 zł 1640 zł 1690 zł

terMiNy
ośrodek „bałtycki relaks”

ceNa  
do 15.03.2018

ceNa  
do 15.04.2018

ceNa  
reGUlarNa

BeZ WyCieCZKi do SZWeCJi

27.06. – 06.07.2018 1195 zł 1245 zł 1295 zł

07.07. – 16.07.2018 1195 zł 1245 zł 1295 zł

17.07. – 26.07.2018 1195 zł 1245 zł 1295 zł

27.07. – 05.08.2018 1195 zł 1245 zł 1295 zł

06.08. – 15.08.2018 1195 zł 1245 zł 1295 zł

16.08. – 25.08.2018 1195 zł 1245 zł 1295 zł

Z WyCIeCZką dO SZWeCJI

27.06. – 08.07.2018 1545 zł 1595 zł 1645  zł

07.07. – 18.07.2018 1545 zł 1595 zł 1645  zł

17.07. – 28.07.2018 1545 zł 1595 zł 1645  zł

27.07. – 07.08.2018 1545 zł 1595 zł 1645  zł

06.08. – 17.08.2018 1545 zł 1595 zł 1645  zł

16.08. – 27.08.2018 1545 zł 1595 zł 1645  zł

PKP + autokar
Dopłaty do transportu: Warszawa – 100 zł, Łódź, Piotrków 
Trybunalski,  Bydgoszcz, Toruń -120 zł, Kraków, Katowice, 
Kielce, Częstochowa, Wrocław, Lublin, Poznań, Rzeszów, 
Tarnobrzeg,  Siedlce, Szczecin, Białystok, Olsztyn, Opole, 
Zielona Góra, Kielce, Częstochowa, Radom – 150 zł,  
Gdańsk – 60 zł. 

Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są 
przy zgłoszeniu się minimum 5 osób, W przypadku zbyt 
małej frekwencji na trasach antenowych biuro może 
odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem. 
Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem na 
www.harctur.warszawa.pl

tRANsPORtzAKWAtEROWANiE
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie 
wg oferty, transport, ubezpieczenie (TU AXA Polska 
NNW 5000 zł + ubezpieczenie KL 10000 Euro w trakcie 
wycieczki do Szwecji), opiekę wykwalifikowanej kadry, 
opiekę medyczną, program, bilety wstępów do zwiedzanych 
obiektów, wycieczkę do Szwecji (w opcji wydłużonej), TFG.

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu  
z poszczególnych miast, kieszonkowego, opłat za imprezy 
fakultatywne

Uczestnicy powinni mieć obowiązkowo aktualne 
legitymacje szkolne, chętni na wycieczkę do Szwecji ważny 
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), 

śWiAdczENiA

UWAGi

WYŻYWiENiE

Jastrzębia Góra
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OśROdEK z bAsENEM
SuPER RELAKS nA TROPICAL  ISLAnDS 

InTEGRACJA KDS • MIęDZYZDROJE

WyCIeCZkA AUTOkAROWA „kRAJOBRAZy WySPy 
WOLIN”: - zwiedzanie Fortu Gerharda pod opieką 
„podłego” pruskiego żołdaka, uczestnicy w atrakcyjny 
sposób poznają historie Muzeum w czasie marszruty po 
wnętrzach Fortu, przechodzą jednocześnie kilka prób, 
w końcu otrzymują nominację na stopień wojskowy. 
Następnie wizyta w Podziemnym Mieście na Wyspie 
Wolin i zwiedzanie w interaktywny sposób kompleksu 
podziemnych korytarzy, w Międzyzdrojach spacer 
Promenadą Gwiazd i zwiedzanie muzeum Figur 
Woskowych, później niesamowita podróż w czasie 
w cyfrowym Planetarium, będziemy podróżować po 
odległych galaktykach, odwiedzać planety układu 
słonecznego, następnie wizyta w Muzeum Wolińskiego 
Parku Narodowego – wycieczka w cenie dla wariantu A

Fascynująca podwodna przygoda czyli WyCieCZKa 
dO NAJNOWOCZeŚNIeJSZeGO W eUROPIe 
OCeANARIUM W STRALSUNdZIe, gromadzącego 
ok. 7000 tysięcy gatunków zwierząt i roślin morskich.  
Obejrzeć można ssaki morskie, akwaria z ławicami 
ryb, fascynujący świat głębokich mórz, 5 ciekawych 
wystaw tematycznych (wystawa „wizyta u morskich 
gigantów”, sprawia ze zwiedzający mają wrażenie jakby 
przebywali w głębinach, odczucia potęgują dobiegające 
z głośników odgłosy gigantów). W specjalnych salach 
można skorzystać z interaktywnych urządzeń służących 
do zabawy i nauki.  Atrakcją jest tunel pod akwarium, po 
fascynującej podwodnej podróży zwiedzanie Starego 
Miasta Stralsundu, wpisanego na listę UNESCO, 
Wspaniała zabawa w wodnym parku rozrywki. Wodny 
świat przygód „Hanse-dom” to niesamowita atrakcja 
dla dzieci, które lubią wodę. Wodna laguna, okręt 
„Santa Maria”, na którym jest wiele „mokrych” atrakcji, 
„skały Jamesa Bonda” w basenie na zewnątrz, a do tego 
mnóstwo zjeżdżalni wodnych  - wycieczka w cenie dla 
wariantu B

WIZyTA W TROPICAL  ISLANdS – w bardzo 
atrakcyjnym i największym tropikalnym parku rozrywki 
i wypoczynku w Europie (m.in. pobyt w krainie tropików 
z plażą, lasem tropikalnym, wioską tropikalną, klubem 
Tropino, z basenami, zjeżdżalnią wodną, Morzem 
Południowym, Laguną Bali, mini-golfem), – szczegóły 
na www.tropical-islands.de),  – wycieczka w cenie dla 
wariantu C 

WyCIeCZkA AUTOkAROWA dLA WSZySTkICH 
dO CeNTRUM ROZRyWkI W CHełMIe GRyFICkIM 
– UdZIAł W IMPReZIe OPeRACJA – INTeGRACJA 
kdS.  Uczestnicy podzieleni na zespoły 12-15-osobowe, 
wygrywa zespół który wykona najwięcej zadań, do 
nich należy np. pokonanie siatki o wysokości 10m, 
zniszczenie czołgu za pomocą lasera, rozpalenie 
ogniska za pomocą krzesiwa, przekazanie sygnału 
gdy agent zakłóca komunikację, udzielenie pierwszej 
pomocy medycznej, pokonanie zaminowanej pajęczyny, 
pokonanie magicznego labiryntu, zlokalizowanie 
 i usuniecie z plaży groźnego ładunku, przy pomocy 
mapy i kompasu znalezienie zaszyfrowanych miejsc, 
zbudowanie tratwy i przeprawienie się na drugą stronę 
stawu, zdobycie grodu, jak najszybciej przebyć teren 
bagienny itp.  (szczegółowy opis na www Organizatora) 
Blok programowy wyjazdowy  realizowany na Poligonie 
osady Piastów koło Trzebiatowa. Głównym celem zajęć 
jest integracja uczestników, poprzez rozwiązywanie  
z pozoru prostych zadań w atmosferze przygody. Zadania 
wymagają jednak ścisłej współpracy interpersonalnej, 
umiejętności komunikacji i zarządzania dostępnymi 
zasobami ludzkimi w zespole. Uczestnicy poruszają 
się między zadaniami wg regulaminu i scenariusza 
szkolenia:

kOMU BIJe dZWON  - pokonanie zespołem, przy 
założeniu współpracy w grupie, siatki „sztorm trap”  
o wysokości około 10 m., podobnej do wykorzystywanych 
w ratownictwie morskim.  Uczestnicy są ubrani  
w uprzęże wspinaczkowe i kaski oraz zabezpieczeni 
asekurację odgórną z liny dynamicznej. Zadanie pokazuje 
jak zaangażowanie zespołu ma wpływ na komfort jednostki. 
GWieZdne WoJny - konkurencja wymagająca precyzji 
oraz współpracy całego zespołu. Grupa za pomocą lasera 
i lusterek będzie musiała zniszczyć czołg. NUMeROLOGIA 
- konkurencja wymagająca dużej sprawności wzrokowo-
ruchowej od przedstawiciela grupy, którego zadaniem 
jest jak najszybciej dotknąć dłonią w kolejności 
rosnącej trzydzieści talerzyków z numerkami. Talerzyki  
z numerkami znajdują się w wyznaczonym polu. 
Pozostali członkowie grupy pomagają osobie, która jest 
w środku aby jak najszybciej odnalazła kolejne numery. 
oGniSKo - przy pomocy krzesiwa i podręcznych 
środków rozpalamy  ognisko. STRZeLNICA -  najszybciej 
przy pomocy karabinków paintballowych wykonujemy 
zadanie bojowe. Czy wszyscy będą strzelać celnie? 
WAHAdłO - jak najszybsze ustawienie ramienia wahadła 
w pozycji. ALFABeT MORSeA - jak najszybsze  przekazanie  
ustalonego  sygnału. Czy agent zakłóci komunikację?  
ReSURSe TeAM  - udzielenie pierwszej pomocy przed 
medycznej(fantom)  wraz z transportem rannego.  BelKa - 
przenoszenie belki w warunkach ograniczonej widoczności 
przez punkty kontrolne.
PAJĘCZyNA -  pokonywanie  zaminowanej  przeszkody.  
LABIRyNT - pokonanie magicznego labiryntu 2X.  
SaPer - zlokalizowanie i usunięcie  z plaży groźnych 
ładunków. Uważajcie na zmyłki! CyrKiel - pokonanie 
trasy urządzeniem w kształcie cyrkla. TRUdNy 
łAdUNek -  przenoszenie „groźnego ładuneku” BieG 
ZAdANIOWy NA ORIeNTACJĘ - przy pomocy mapy, 
kompasu i GPS  znajdujemy ukryte i zaszyfrowane 
miejsca. CIĘCIe MIeCZeM - wykonanie 10 obrotów 
wokół głowicy miecza. WBIJANIe GWOŹdZIA  
- wbijanie trzech ciesielskich gwoździ. Kto nie trafi  
i będzie wypoczywał w klatce.
alKoGooGle wycieczka rowerowa ,,pod wpływem 
alkoholu” 1,5 promila. MAGICZNy kWAdRAT - ułożenie 
z 7 elementów kwadratu.  HydRAULIk  -  wyciąganie 
z rur cennych obiektów. BaGno  - przebycie terenu 
,,bagiennego” nie dotykając ziemi. RZUT POdkOWą - rzut 
na paliki 10 podków.  ARMATA S -60  - jest jak najszybciej 
uchwycić w cel samolot OBLĘżeNIe - ostrzeliwanie z 
mini katapult grodu. Ak - 47 - rozkładanie i składanie z 
zamkniętymi oczami legendarnego karabinka. ,,deSANT”    
- zbudowanie tratwy i przeprawianie się na drugą stronę 
stawu, -  wycieczka w cenie dla wariantu A,B,C

kąPIeLe POd OPIeką RATOWNIkA W MORZU  
i BaSenie

ZAJĘCIA NA ŚCIANIe WSPINACZkOWeJ ORAZ 
PRZeJAZd kOLeJką TyROLSką

WIZyTA W AqUPARkU „SANdRA” W PoGorZeliCy 
z 10 basenami krytymi i odkrytymi, 6 zjeżdżalniami,  
6 jacuzzi, z basenami termalnymi z wodospadem 
ciepłym i zimnym, z kładkami, fontannami, basenem 
pirackim, wodną dżunglą

WIZyTA PARkU LINOWyM W POGORZeLICy  
pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek 
huśtawek itp., to system przeszkód linowych i  platform, 
uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt 
asekuracyjny

WARSZTATy PLANSZOMANIAkA – niewyczerpaną 
kopalnię dobrej rozrywki, rywalizacja uczestników „na 
planszy” wyłoni Kolonijnego Mistrza Gier Planszowych 

PIłkA NOżNA - nauka gry w zespole i doskonalenie 
poszczególnych elementów gry, wspólne oglądanie 
meczów Mistrzostw Świata 2018 (turnus 1 i 2)

WARSZTAT PIłkI SIATkOWeJ PLAżOWeJ - 
uczestnicy  zapoznanie się   z podstawowymi zasadami 
gry w piłkę siatkową

WIZyTA NA PIRACkIM STATkU – piracka przygoda – 
zabawy w wodzie, szukanie ukrytego skarbu 

KoSmiCZna eKSPedyCJa – kosmiczne gry i zabawy, 
kosmiczna moda, kosmiczna dyskoteka

ZAJĘCIA Z UMIeJĘTNOŚCI ORIeNTOWANIA SIĘ 
 W TeReNIe
 
BALONOWA BITWA WOdNA 

AqUAOLIMPIAdA - zawody pływackie, wakacyjna 
Olimpiada sportowa, konkurs piosenki „Śpiewać 
każdy może”, festiwal Talentów , dyskoteki, zabawy 
integracyjne, karaoke, ogniska z pieczeniem kiełbasek 
oraz z grą terenowe, gry, konkursy, zawody

Na naszych koloniach i obozach podczas pobytu 
nas morzem atrakcji jest tyle, że trudno je zliczyć. 
Przekonaj się o tym osobiście!

Miejscowość wczasowo – wypoczynkowa w województwie 
zachodniopomorskim na Wybrzeżu Rewalskim. Walory 
klimatyczne, krajobrazowe, turystyczne przyciągają 
rzesze turystów. Piękna szeroka plaża, wydmy porośnięte 
lasami, mikroklimat sprzyjający aktywnemu i zdrowemu 
wypoczynkowi. 

4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka; pierwsze
świadczenie – kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatnie świadczenie – śniadanie oraz suchy 
prowiant w dniu wyjazdu (śniadania i kolacje 
w formie bufetu, obiad serwowany do stołu).

PROGRAM POGORzELicA

WYŻYWiENiE

PROGRAM dLA WszYstKicH WARiANtóW

PoGorzelica
POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE • KOLOnIE 7-13 LAT • OBóZ 14-18 LAT
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OŚROdek WyPOCZyNkOWy „MANTA” 
usytuowany w pięknym lesie sosnowym ok. 400 metrów 
do morza, pokoje 3 i 4-osobowe  z balkonem i łazienką oraz 
telewizorem.
Ośrodek dysponuje:
stołówką, kawiarnią, salą dyskotekową, świetlicą 
wyposażoną w sprzęt nagłaśniający i video, boiskiem do piłki 
nożnej i koszykówki, boiskiem do siatkówki, przenośnym 
zestawem do unihokeja oraz siatkówki plażowej, stołami do 
ping-ponga, placem zabaw z elementami parku linowego, 
basenem letnim, ścianą wspinaczkową. Teren ośrodka (2 ha) 
ogrodzony.

zAKWAtEROWANiE

Pogorzelica

OCEAnARIuM w STRALSunDZIE • wYSPA wOLIn
LEGOLAnD • HEIDE PARK 

PoGorzelica
POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE • KOLOnIE 7-13 LAT • OBóZ 14-18 LAT

tUrNUsy 
12-dNiowe

wariaNt a 
(2 wycieczki krajowe - Wyspa Wolin i Centrum 

Rozrywki w Chełmie)

wariaNt b 
(1 wycieczka krajowa – Centrum Rozrywki  

w Chełmie  i wycieczka zagraniczna Stralsund)

wariaNt c 
(1 wycieczka krajowa - Centrum Rozrywki  

w Chełmie i wycieczka zagraniczna  
Tropcial Islands)

fM 100  
do 15.03

fM 50 
do 15.04

Regularna
fM 100  

do 15.03
fM 50 

do 15.04
Regularna

fM 100  
do 15.03

fM 50 
do 15.04

Regularna

26.06. – 07.07.2018 1470 1520 1570
1550

+ 22 euro
1600

+ 22 euro
1650

+ 22 euro
1580

+ 32 euro
1630  

+ 32 euro
1680  

+ 32 euro

08.07. – 19.07.2018 1470 1520 1570
1550

+ 22 euro
1600

+ 22 euro
1650

+ 22 euro
1580

+ 32 euro
1630  

+ 32 euro
1680 

 + 32 euro

20.07. – 31.07.2018 1470 1520 1570
1550

+ 22 euro
1600

+ 22 euro
1650

+ 22 euro
1580

+ 32 euro
1630  

+ 32 euro
1680 

 + 32 euro

01.08. – 12.08.2018 1470 1520 1570
1550

+ 22 euro
1600

+ 22 euro
1650

+ 22 euro
1580

+ 32 euro
1630  

+ 32 euro
1680  

+ 32 euro

a)Trasa główna: Warszawa – Kołobrzeg - PKP –  wyjazdy 
rano w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót wieczorem w dniu 
zakończenia turnusu, cena + 100 zł.

b)Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS: Łódź, 
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł, 

c) Lublin, Kraków, Katowice, Kielce, Częstochowa, Wrocław, 
Poznań, Rzeszów, Opole,  Zielona Góra, Białystok, Olsztyn, 
Radom, Płock, Siedlce,  Tarnów + 150 zł , Gdańsk + 120 zł.
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są 
przy zgłoszeniu się minimum 5 osób.

W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych 
biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed 
wyjazdem. Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed 
turnusem na www.harctur.warszawa.pl

tRANsPORt
Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, program wg wybranej opcji, ubezpieczenie 
NNW, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, 
TFG.

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne, 
dopłat za wstępy euro.

Uwaga: w trakcie wycieczek zagranicznych wymagany jest 
paszport lub dowód osobisty. Terminy turnusów podano 
łącznie z transportem. wszystkie imprezy fakultatywne 
i warsztaty odbywają się w przypadku zgłoszenia się 
minimum 15 uczestników. Każdy uczestnik obowiązkowo 
powinien posiadać aktualną legitymację szkolną na 
przejazd PKP.

śWiAdczENiA

UWAGi

WyCIeCZkA AUTOkAROWA dO kOłOBRZeGU - 
obejrzenie Ratusza, Starego Miasta, portu, wizyta w 
Maszoperia – Muzeum 6d - malowidła widniejące na 
ścianach oglądać można w technice 3D zakładając do 
tego specjalne okulary, można tu usłyszeć szum morza, 
śpiew mew, poczuć wiatr we włosach, pobłądzić we 
mgle i w mroku, zasiąść przy biesiadnym stole rybaków 
i poczuć klimat takiej uroczystości, a w chacie rybackiej 
poczuć aromat zdrowych, rumianych jabłek, następnie 
zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego i Skansenu 
Morskiego, wizyta w Oceanarium, na zakończenie 
godzinny pobyt w aquparku „Millenium”, cena 100 zł/os.

Jednodniowej wycieczka autokarowa do Heide ParK 
(NIeMCy - SOLTAU k. HAMBURGA). Cena:  200 zł  + ok. 
30 euro (bilet upoważnia do wielokrotnego korzystania 
ze wszystkich atrakcji na terenie parku).

Dla tych którzy nie wybrali wariantu C dodatkowo 
możliwość udziału w jednodniowej wycieczce 
autokarowej  do  TROPICAL ISLANdS k. BeRLINA  
Cena: 180 zł + ok.  32 euro na wstęp.

leGoland - Park Rozrywki  zbudowany z KLOCKÓW 
LEGO., dziewięć  krain tematycznych m.in Adventure 
Land, Lego City , Knights Kingtom. Oceanarium, kino 
4 D, świat robotów Bionicle z symulatorami ruchu 
oraz Star Wars - kraina dla wielbicieli sagi Gwiezdnych 
Wojen, gdzie bohaterowie poruszają się i odgrywają 
filmowe scenki!  (pobyt na miejscu ok. 8 godzin), cena 
250 zł + ok. 40 euro

iMPREzY FAKULtAtYWNE

7

szALEństWO W PARKAcH ROzRYWKi
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Obóz KONNY
PROfESJOnALnE SZKOLEnIE DLA POCZąTKuJąCYCH, śREDnIO ZAAwAnSOwAnYCH, 

ZAAwAnSOwAnYCH • OBóZ SPORTOwO-SZKOLEnIOwY LuB JEźDZIECKIE ABC

Obozy jeździeckie w Nowęcinie organizujemy już ponad 
20 lat. Zajęcia odbywają się w Stadninie „SENNY” (www.
senny.pl), ośrodek posiada certyfikat Polskiego Związku 
Jeździeckiego II kategorii. Stadnina posiada ponad 30 koni. 
Dzięki krytej ujeżdżalni zajęcia są prowadzone bez względu 
na pogodę. 
Dobrze przygotowana kadra, bardzo dobrze ujeżdżone 
konie pozwalają na naukę na każdym poziomie. Polecamy 
tę stajnię szczególnie dla osób mających zacięcie sportowe 
gdyż nauka skoków i ujeżdżenia na  koniach startujących

w zawodach jeździeckich w skokach LL i L oraz 
doświadczona kadra pozwoli na korektę błędów i 
podniesienie umiejętności sportowych. W każdym 
turnusie organizowane są egzaminy na odznakę brązową 
i srebrną, Jeżdżę konno. Egzaminy mogą prowadzić tylko 
certyfikowane stadniny, w tym stadnina „Senny”. Wyjazdy w 
teren i galopy po plaży zadowolą najbardziej wymagających. 
Dla początkujących gwarantujemy bezpieczne szkolenie 
pod okiem kwalifikowanych instruktorów.

O zakwalifikowaniu do danej grupy decyduje 
szkoleniowiec prowadzący zajęcia, kwalifikacja  
zależy od umiejętności uczestnika i prowadzona jest 
w 4 grupach. Nauka jazdy konnej pod opieką 
kwalifikowanych instruktorów wg następujących 
programów: 

A) dLA POCZąTkUJąCyCH  
(nauka od podstaw): 8 godz. 20 minut
1. Zajęcia teoretyczne - 5 godzin ( w tym: BHP przy 
koniach – 1 godzina, opieka i pielęgnacja koni – 2 
godziny, nauka siodłania – 2 godziny) 
2. Zajęcia praktyczne: 
nauka jazdy na lonży – 5 lekcji po 40 minut (nauka jazdy 
na lonży pozwoli opanować umiejętności anglezowania 
i kierowania koniem. Kolejnym krokiem po opanowaniu 
tej umiejętności jest przejście do grupy samodzielnie 
jeżdżącej na ujeżdżalni)
samodzielna jazda na ujeżdżalni – 5 godz.

B) dLA ŚRedNIO ZAAWANSOWANyCH 
(przeznaczony dla osób mających podstawy jeździectwa, 
umiejętność poprawnego anglezowania, nauka galopu 
od podstaw, istnieje możliwość zdobycia odznaki 
„Jeżdżę konno”, koszt odznaki 50 zł)
1. Zajęcia teoretyczne - 5 godzin (w tym: BHP przy 
koniach – 1 godzina, obsługa i pielęgnacja koni – 1 
godziny, nauka siodłania – 2 godziny, nauka lonżowania 
– 1 godzina)
2. Zajęcia praktyczne - 10 godzin
samodzielna jazda na ujeżdżalni (korekta dosiadu 
i nauka półsiadu) – 4 godz.
jazda na ujeżdżalni, nauka galopu – 4 godz.
wyjazdy na galopy w terenie (dopiero po opanowaniu 
umiejętności prawidłowego galopu na padoku) – 2 godz.

C) dLA ZAAWANSOWANyCH 
(dla osób jeżdżących dobrze konno, umiejętność galopu 
wyjazdy na galopy w terenie, nauka skoków, dodatkowo 
istnieje możliwość wyjazdu na rajd nad morzem)

1. zajęcia teoretyczne – 5 godzin (w tym: BHP przy
koniach, opieka i pielęgnacja – 1 godz., doskonalenie
nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia i jeźdźca – 2 
godz., praca z młodym koniem, nauka lonżowania – 2 
godz.)
2. Zajęcia praktyczne – 10 godzin:
jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) 
– 5 godzin
nauka skoków na ujeżdżalni – 2 godziny
wyjazdy na galopy w terenie – 3 godziny.

d) GRUPA SZkOLeNIOWO-SPORTOWA 
warunkiem uczestnictwa w tej grupie jest umiejętność 
poprawnego galopu i podstaw w skokach, co jest 
sprawdzane w pierwszym dniu przez trenera.  
W przypadku akceptacji trenera na przesunięcie do 
grupy D, należy uiścić na miejscu  dodatkowy koszt w 
wysokości 300  zł. Grupa D ta jest przygotowywana do 
zdania egzaminu Polskiego Związku Jeździeckiego na 
odznakę brązową lub srebrną. Egzamin komisyjny jest 
przeprowadzany na terenie Ośrodka „Senny” po zdaniu 
egzaminu wewnętrznego. 
PROGRAM GRUPy d:
1. Zajęcia teoretyczne (8 godz.): B.H.P  przy koniach, 
opieka i pielęgnacja konia – 1 godz., doskonalenie nauki 
siodłania, dobór sprzętu dla konia i jeźdźca – 2 godz., 
praca z młodym koniem, nauka lonżowania – 2 godz., 
przygotowanie do egzaminu na odznakę – 3 godz. 
2. Zajęcia praktyczne:- 12 godzin
- jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) 
– 2 godz.
- doskonalenie umiejętności skoków – 3 godz.
- wyjazdy na galopy w terenie – 2 godz.
- przygotowanie do egzaminu z ujeżdżania i skoków  
- 3 godz.
- egzamin wewnętrzny – 1 godz.
- egzamin przed komisją P.Z.J. – 1 godz. 
Po zdaniu egzaminu komisyjnego uczestnik otrzymuje 
brązową lub srebrną odznakę wystawiona przez Polski 
Związek Jeździecki w Warszawie (koszt odznaki 100 zł).

Miejscowość przepięknie położona nad jeziorem Sarbsko, 
do morza - ok. 2 km.

Obóz KONNY: 

PROGRAMY ObOzóW KONNYcH:

NOWęciN K. ŁEbY

NowęciN
K.  ŁEBY • POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE 
OBóZ 11 - 18 LAT 

Pensjonat „łebska Roma” pokoje  3, 4, 5 – osobowe 
z łazienkami.  Pensjonat dysponuje świetlicą z TV i stołem 
do ping-ponga, stołówką, boiskiem sportowym.  Do morza 
ok. 1500 metrów, do jeziora i stadniny ok. 900 metrów.

zAKWAtEROWANiE

Zajęcia praktyczne tj. 5 godzin jazdy konnej i 2 godziny 
jazdy bryczką, zajęcia teoretyczne – 5 godzin (pielęgnacja 
konia, nauka siodłania, nauka lonżowania)
Każdy uczestnik powinien posiadać sportowy ubiór: dres, 
obuwie sportowe itp.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość skorzystania:
1. z dodatkowych lekcji nauki jazdy konnej; w cenie -  ok. 40 
zł/godz.,
2. 6-godzinnego kursu nauki powożenia w cenie 70 zł 
3. w przypadku uczestników grupy C -  zdobycia odznaki 
P.Z.J. Jeżdżę konno”, koszt egzaminu 50 zł, 
4. 3-godzinny rajd nad morze 100 zł ( świadczenia płatne na 
miejscu).

PROGRAM ObOzU „JEŹdziEcKiE Abc”

dOdAtKOWU PŁAtNE zAJęciA z KOńMi



9www.harctur.warszawa.pl

8-GOdZINNe SZkOLeNIe TeNISOWe
Grupa początkująca i grająca, poznanie przepisów gry, 
prawidłowa postawa, sposoby poruszania się po korcie, 
nauka i doskonalenie gry w tenisa.

Poza zajęciami rekreacyjnymi zapewniamy 10- lub 
15-godzinne szkolenie windsurfingowe dla początkujących  
i zaawansowanych.

Szkolenie jest prowadzone nad pobliskim jeziorze 
Sarbsko przez Szkołę Windsurfingu MAXSURF. Szkoła 
zapewnia sprzęt do pływania (deska RRD oraz Starboard, 
pędnik, pianka neoprenowa, kamizelka asekuracyjna).  
Szkolenie odbywa się w grupach do 5 osób i pozwoli 
uczestnikom osiągnąć samodzielność na wodzie, poznać 
podstawowe zwroty oraz ogólne zasady bezpieczeństwa i 
budowy sprzętu.

Pobyt uzupełniony jest o następujące zajęcia rekreacyjno-
krajoznawcze (dla wszystkich):

PROGRAM ZAJĘć RekReACyJNO-kRAJOZNAWyCH: 
(wspólny dla wszystkich grup: obozu konnego, 
windsurfingowego i tenisowego):
- zajęcia w Parku Linowym w łebie, 
- wizyta  w Sea Park Sarbsk w największym na północy  
Polski parku rozrywki,  (www.seapark.pl) 
- zajęcia sportowe: siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, 
plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, 
dyskoteki, konkursy, ogniska.

Obóz tENisOWY

Obóz WiNdsURFiNGOWY PROGRAM zAJęć dLA WszYstKicH

Nowęcin

Obóz WinDSurFinGOWY • TeniSOWY
fOOTBALL BunGE • KuRS GOKARTOwY 
PARK ŁEBA • TRóJMIASTO

NowęciN
K.  ŁEBY • POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE 

OBóZ 11 - 18 LAT

1. WyCIeCZkA dO TRóJMIASTA, wstęp do Parku 
Wodnego w Sopocie, cena 120 zł

2. WyCIeCZkA dO  LABIRyNTU PARk łeBA,  
cena 20 zł

3. SUPeR ZABAWA - FOOTBALL BUNGee, cena 30 
zł. Gra bijąca rekordy popularności a u nas zupełnie 
nieznana. Bungee Football to połączenie prawdziwego 
futbolu i skoków na bungee, ale również piłkarzyków 
i wspinaczki wysokogórskiej. Niby wszystkie ruchy 
dozwolone, ale ogranicza Cię wystający z Twoich 
pleców pałąk przytwierdzony na sprężynującej linie do 
sufituIstne szaleństwo!!!

4. WAkACyJNy kURS GOkARTOWy –  w ramach 
szkółki POWER RACING ACADEMY w POWER 
PARK ŁEBA. ( 2 x 3 godz,) – 200 zł., program: teoria: 
zasady bezpieczeństwa na torze, znaczenie flag

sygnalizacyjnych, przepisy sportu kartingowego, 
budowa i obsługa gokarta, praktyka: wolne jazdy 
(określenie umiejętności),  przyspieszanie-hamowanie, 
pokonywanie zakrętów, strategie jazdy, jazdy na czas, 
wyścigi. Zapewniamy instruktora kursu, profesjonalny 
sprzęt (dysponujemy trzema czterema modelami kartów 
różnej wielkości) oraz wyposażenie dla uczestników 
kursu (kaski, ochraniacze, balaklawy, rękawice). Po 
zakończeniu kursu każdy otrzymuje imienny certyfikat 
oraz kartę zniżkową na nasz tor. Zajęcia na torze 
gokartowym dają możliwość kontaktu ze sportem 
motorowym w jego najbezpieczniejszej postaci  
a przy tym poprzez dobrą zabawę uczą inteligentnego 
zachowania, rozwijają koordynację i refleks. Karting to 
również koleżeństwo, dyscyplina i szacunek.

Imprezy fakultatywne i poszczególne profile będą 
realizowane przy zgłoszeniu się min. 15 uczestników.

W stołówce pensjonatu: 4 posiłki dziennie (w tym 
podwieczorek), pierwsze świadczenie: kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie: obiad   oraz  suchy 
prowiant w ostatnim dniu turnusu.

iMPREzY FAKULtAtYWNE

a) trasa główna: Warszawa – Lębork – Nowęcin - wyjazd 
pociągiem rano w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót 
wieczorem w dniu zakończenia turnusu; na trasie dworzec 
PKP – ośrodek – dworzec PKP – przejazd autokarem;  cena 
+ 100 zł
b) trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS; 
Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł, Lublin, 
Kraków, Katowice, Częstochowa, Wrocław, Poznań,  
Białystok, Olsztyn, Rzeszów, Kielce + 150 zł 
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są 
przy zgłoszeniu się minimum 5 osób, W przypadku zbyt 
małej frekwencji na trasach antenowych biuro może 
odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem. 
Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem na 
www.harctur.warszawa.pl

tRANsPORt

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, nauka jazdy 
konnej pod opieką wykwalifikowanych instruktorów wg 
przedstawionych wyżej  programów, ubezpieczenie, opieka 
wychowawcza, dyskoteki, ogniska, kąpiele w morzu pod 
opieką ratownika, TFG.

Cena nie obejmuje: dopłat do transportu z poszczególnych 
miast, opłat za imprezy fakultatywne
Każdy uczestnik powinien posiadać ważną legitymację 
szkolną na przejazd PKP.

UWAGA!  dopłata do diety wegetariańskiej – 50 zł/os./
turnus

śWiAdczENiA

UWAGi

WYŻYWiENiE

terMiNy 
11-dNiowe

ceNa  
obozu 

Jeździeckie
aBC

ceNa
obozu konnego

początkujący
średniozaawansowani

zaawansowani

ceNa  
konnego obozu  

szkoleniowo-
sportowego

ceNa  
obozu 

windsurfingowego 
  10 h  

ceNa  
obozu 

windsurfingowego  
15 h

ceNa  
obozu  

tenisowego

26.06. – 06.07.2018 1520 zł 1740  zł + 300 zł 1680 zł 1830 zł 1510 zł

07.07. – 17.07.2018 1520 zł 1740  zł + 300 zł 1680 zł 1830 zł 1510 zł

18.07. – 28.07.2018 1520 zł 1740  zł + 300 zł 1680 zł 1830 zł 1510 zł

29.07. – 08.08.2018  1520 zł 1740  zł + 300 zł 1680 zł 1830 zł 1510 zł

09.08. – 19.08.2018 1520 zł 1740 zł + 300 zł 1680 zł 1830 zł 1510 zł

Promocja First Minute 100 zł do 15.03.2018
Promocja First Minute 50 zł do 15.04.2018
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OśROdEK z KRYtYM bAsENEM
SZTuKI wALKI • LEOnARDIA   

AQuAPARK “PAnORAMA MORSKA” !!!

WyCIeCZkA AUTOkAROWA dO WIOSkI 
HOBBITóW, udział w Terenowej Grze Fabularnej 
„Hobbit czyli tam i z powrotem” – uczestnicy gry 
wyruszają na niebezpieczną wyprawę napotykając 
na swojej drodze tajemnicze postacie z twórczości 
Tolkiena, jest to wyprawa śladami Bibo Bagginsa, 
w trakcie gry uczestnicy odwiedzają  m.in. kUŹNIĘ 
kRASNOLUdóW, poznają Świat Śródziemi

WIZyTA W  AqUAPARkU PANORAMA MORSkA 
W JAROSłAWCU, zabawa na basenach ze sztuczną 
falą, rwącą rzeką, zjeżdżalniami, na basenach 
wielofunkcyjnych (z masażami, gejzerami, grzybkami 
wodnymi, leżankami),  w grocie z wodospadami                                                    

WyCIeCZkA AUTOkAROWA dO PARkU 
ROZRyWkI I edUkACJI  LeONARdIA, jedynego parku  
w Polsce gdzie znajduje się ponad 100 drewnianych 
zręcznościowych lub logicznych gier z całego świata

ZAJĘCIA W PARkU LINOWyM  „Nad Bałtykiem”

WyCIeCZkA PIeSZA dO dARłOWA, zwiedzanie 
Zamku Książąt Pomorskich

OBóZ Z eLeMeNTAMI SAMOOBRONy I SZTUk 
WALkI: TANG SOO dO (TAekWONdO), kARATe, 
kICk BOXING, JU-JITSU.
Dołącz do grona wojowników i zawodników sportów 
i sztuk walki. Zmierz się z własnymi słabościami. 
To emocje i adrenalina, która na zawsze odmieni 
Twoje życie. To ćwiczenia i zadania do wykonania. 
Pokonaj własne słabości, lęki i ograniczenia. Stań się 
wojownikiem i zawodnikiem.
Chcesz poczuć się pewniej, umieć zachować zimną 
w trudnych sytuacjach, nauczyć się elementów 
samoobrony oraz zapoznać się ze sztukami walki? Ten 
obóz jest właśnie dla Ciebie.  
Zajęcie obejmują codzienne treningi, poranne rozruchy 
i marszobiegi. Naukę ceremoniałów i symboliki 
poszczególnych szkół. Poznanie etyki, moralności 

POByT W PARkU WOdNyM „JAN” W dARłóWkU  
z basenami, ślizgami wodnymi, zjeżdżalniami

ZAJĘCIA NA kRyTyM BASeNIe

ZAJĘCIA NA ŚCIANIe WSPINACZkOWeJ

PRZeJAżdżkA TRAMWAJeM WOdNyM

 dySkOTekI Z dJ

 oGniSKo z pieczeniem kiełbasek

GRy TeReNOWe 

GRy ZeSPOłOWe (siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna, dwa ognie), turnieje tenisa stołowego

qUIZy I kONkURSy RZeŹBy Z PIASkU

PLAżOWANIe, kąpiele słoneczne  morskie pod okiem 
ratowników

ZWIedZANIe PORTU RyBACkIeGO z unikatowym 
rozsuwanym mostem i Latarnią Morską.

i świata wartości wojowników sztuk i sportów walki. 
Nauczysz się technik nożnych i ręcznych, układów 
formalnych, elementów samoobrony w stójce oraz 
przed uchwytami, trzymaniami i duszeniami. Poznasz 
elementy regulaminów sportowych. Weźmiesz udział 
w zawodach sportowych z medalami i dyplomami dla 
najlepszych.
Treningi prowadzą doświadczeni instruktorzy  
z wykorzystaniem tarcz i łapek treningowych, rękawic, 
również mat i innych przyrządów.
Cena  80 zł/os.

POCZUJ SIĘ JAk RyBA W WOdZIe!  
warsztat pływacki  - 8 zajęć po 45 min. lekcji z nauki 
i doskonalenia pływania – 100  zł.

To atrakcyjna miejscowość nadmorska na wybrzeżu 
koszalińskim, położona w czystej ekologicznie okolicy. 
Posiada doskonały mikroklimat - dużo lasów iglastych, 
czyste, żywiczne powietrze.

OŚROdek WCZASOWO-ReHABILITACyJNy „PIRAMIdA 
2”, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Ośrodek  położony 
ok. 350 metrów od morza dysponuje świetlicami  
z wyposażeniem w sprzęt nagłaśniający i video, boiskiem 
do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, stołami do 
tenisa i placem zabaw.  Uczestnicy korzystają ze ściany 
wspinaczkowej i krytego basenu w Piramidzie 1. 

3 posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce ośrodka.

PROGRAM

dOdAtKOWE  PROFiLE

dARŁóWKO

darłówko
POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE • KOLOnIE 7-13 LAT • OBóZ 14-18 LAT

PKP + autokar
a) Trasa główna: PKP Warszawa – Sławno –  wyjazdy rano 
w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót wieczorem w dniu 
zakończenia turnusu, cena + 100 zł.
b) Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS: Łódź +100 
zł, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 120 zł, 
c) Lublin, Kraków, Katowice, Kielce, Częstochowa, Wrocław, 
Poznań, Rzeszów, Opole,  Zielona Góra, Białystok, Olsztyn, 
Radom, Płock, Siedlce, Tarnów + 150 zł . 
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są 
przy zgłoszeniu się minimum 5 osób, W przypadku zbyt 
małej frekwencji na trasach antenowych biuro może 
odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem. 
Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem na 
www.harctur.warszawa.pl

tRANsPORt

zAKWAtEROWANiE

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, realizację programu, ubezpieczenie opiekę 
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika TFG

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne 
i profile. 

Uwaga: Terminy turnusów podano łącznie z transportem. 
wszystkie imprezy fakultatywne i warsztaty odbywają 
się w przypadku zgłoszenia się minimum 15 uczestników. 
Każdy uczestnik obowiązkowo powinien posiadać aktualną 
legitymację szkolną na przejazd PKP.

śWiAdczENiA

UWAGi

WYŻYWiENiE

terMiNy 
ośrodek „klif”

ceNa  
do 15.03.2018

ceNa  
do 15.04.2018

ceNa  
reGUlarNa

26.06. – 07.07.2018 1450 zł 1500 zł 1550 zł

10.07. – 21.07.2018 1450 zł 1500 zł 1550 zł

iMPREzY FAKULtAtYWNE
SZkOLeNIe WINdSURFINGOWe
 – w programie: budowa sprzętu, zasady bezpieczeństwa, 
podstawy teorii żeglowania, podnoszenie żagla z wody, 
jazda na halsie, ostrzenie i odpadanie, obroty deską pod 
wiatr, obroty deską z wiatrem, halsowanie, żeglowanie z 
wiatrem, zwrot przez rufę.  Każdy uczestnik powinien umieć 
pływać, wiek minimum 10 lat. W cenie instruktor dla grupy 
5-10-osobowej, sprzęt szkoleniowy (deska mieczowa, 
żagle od 1,0 m² do 3,5 m²), pianka, kamizelka asekuracyjna, 
asekuracja z łodzi motorowej.  Kurs  10-godzinny, cena 340 
zł (kurs odbywa się w okolicach Dąbek).

Dodatkowe profile i Impreza fakultatywna realizowana 
przy zgłoszeniu się min. 15 uczestników.
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Ośrodek Wczasowy “Marta” www.owmarta.com.
pl  położony 400 m od morza. Ma kameralny charakter, 
pokoje znajdują się w kilku niewielkich, jednopiętrowych, 
murowanych pawilonach. Pawilony usytuowane 
są w otoczeniu lasu sosnowego na 1,5 ha dobrze 
zagospodarowanej powierzchni. Pokoje 2, 3, 4 - os  
z łazienkami oraz studiach dwupokojowych (pokoje  
w amfiladzie) z łazienkami. Cały teren jest zagospodarowany 
zielenią i ogrodzony.
Na terenie basen odkryty, boisko do siatkówki i koszykówki, 
plac zabaw i gier dla dzieci, siłownia, stół do gry w tenisa  
i miejsce na ognisko. Przy ośrodku działa również stołówka 
i kawiarnia.

Autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejscowości:  
Łódź bez dopłat. Z pozostałych miast przejazd realizowany 
przy min. 4 os. autokarem, busem, Polskim Busem, 
samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: Warszawa  
+ 80 zł, Toruń + 40 zł, Poznań + 40 zł,  Lublin + 100 zł, 
Kraków + 100 zł, Katowice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, 
Opole + 100 zł, Bydgoszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, 
Gliwice + 100 zł, Częstochowa + 80 zł, Kielce + 80 zł, Radom 
+ 80 zł, Radomsko + 80 zł, Konin + 40 zł, Skierniewice + 80 
zł, Białystok + 150 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny 
autokarowej. 
W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych 
biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed 
wyjazdem.  Dojazdy antenowe realizowane przy min.  
4 uczestnikach. Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów ok. 
7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP 
obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną. 
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport 
lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Fakultety 
odbywają się przy min. 8 (dodatkowe atrakcje) lub 25 
(wycieczki) uczestnikach

4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka: pierwsze świadczenie 
– kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie 
oraz suchy prowiant w dniu wyjazdu, śniadania i kolacje  
w formie bufetu, obiady serwowane.

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

tRANsPORt

UWAGi

Niechorze

LASERTAG+ARCHERTAG
ZuMBA • PARK LInOwY • HEIDE PARK

NiecHorze
POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE • KOLOnIA 7 – 12 LAT I OBóZ 13 – 18 LAT

NAdMORsKA PRzYGOdA + cEsARsKiE KĄPiELisKA

Jedno z najatrakcyjniejszych i najczystszych kąpielisk 
morskich w województwie zachodniopomorskim. Należy 
do najczęściej odwiedzanych miejscowości ze względu na 
piękne,  szerokie i piaszczyste plaże. Duże nasłonecznienie  
i mikroklimat gwarantują doskonały wypoczynek. W pobliżu 
jezioro Liwia (rezerwat ornitologiczny), latarnia morska, 
kolejka wąskotorowa.

ATRAkCJe
1. Wycieczka autokarowa do Niemiec „Cesarskie 
kąpieliska”. Heringsdorf - Ahlbeck – Świnoujście: 
Heringsdorf - Ahlbeck – wejście do Term Bałtyckich : 6 
basenów w tym z wodą termalną, grota wodna z dwoma 
ślizgami, ogród wodny, hydro masaże, łaźnie parowe, 
strefa wypoczynku (wymagane 10 EURO na wstęp), 
spacer po najdłuższym molo w Europie w Heringsdorf 
(508 m), zabytki architektury cesarskich kąpielisk 
np. Cesarski Pawilon, Villa Hintze, Ahlbecker Hof; 
Świnoujście: przejazd promem na wyspę Uznam. 
2. Wycieczka do Międzyzdrojów i na wyspę Wolin. 
W Międzyzdrojach zobaczymy molo, Aleję Gwiazd. 
W Wolińskim Parku Narodowym zobaczymy Jezioro 
Turkusowe oraz punkt widokowy Kawcza Góra.
3. Park Linowy: pokonamy szereg przeszkód: mostów, 
kładek huśtawek itp., to system przeszkód linowych 
i  platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny 
sprzęt.
4. Wejdziemy na drugą w Polsce (pod względem 
wielkości) latarnię morską w Niechorzu – istnieje od 
1866 r., wysokość 45 metrów, a światło widoczne nawet 
z odległości 20 mil morskich, 
5. Zwiedzimy Muzeum Rybołówstwa Morskiego  
w Niechorzu prezentujące zbiory związane z historią, 
tradycją i kulturą rybacką Pomorza i Gminy Rewal, 

Park Rozrywki „Heide Park” www.heide-park.de 
Heide Park jest uznawany za najlepszy niemiecki park 
rozrywki z licznymi atrakcjami zapierającymi dech w 
piersiach m.in.: szwajcarski tor bobslejowy, zjeżdżalnie, 
łodzie, tratwy, kolejki górskie, kraina piratów, tresura 
aligatorów, karuzele obrotowo - młynowe, kolejki 
ziemne i powietrzne, wieże widokowe, huśtawki. Czas 
trwania: ok. 24 godzin. Wyjazd jest planowany ok. godz. 
1.00 w nocy, pobyt w Parku w godz. 11.00-17.00, posiłek 
na terenie Parku w cenie biletu, powrót ok. 2.00 w nocy 
dnia następnego. Cena (200 zł + 30 EURO na wstęp). W 
cenie wycieczki: transport, opieka pilota, bilet wstępu 
upoważniający do korzystania ze wszystkich atrakcji, 
gorący posiłek, ubezpieczenie oraz prowiant.

Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands” 
www.tropical-islands.de Czas trwania: ok. 12 godzin. 
Wyjazd z miejsca zakwaterowania w godzinach 
rannych. Przejazd do Tropical Islands – niepowtarzalny, 
największy w Europie świat rozrywki i wypoczynku: 
największy w Europie las tropikalny, kompletna 
wioska tropikalna, białe plaże, laguny, kąpiel w morzu, 
najwyższa w Niemczech wieżowa zjeżdżalnia wodna. 
Posiłek na terenie Parku w cenie biletu. Powrót do 
miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych. 
Cena (180 zł + 32 EURO na wstęp). W cenie wycieczki: 
transport, opieka pilota, bilet wstępu upoważniający 
do korzystania ze wszystkich atrakcji, gorący posiłek, 
ubezpieczenie oraz prowiant.

PROGRAM ROZTAŃCZONe WAkACJe 
„ZUMBA®FITNeSS”  + 110 zł/os

zobaczymy również pomnik foki Depki.
6. Zobaczymy Jezioro Liwia – rezerwat, w którym 
można fotografować i podpatrywać ptaki.
SPORT 
kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika, 
multi-sport: aqua fitness, aerobic, frisbee, siatkówka, 
piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności 
orientowania się w terenie, poranny jogging dla 
chętnych turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju,
aquaolimpiada - zawody pływackie.
INTeGRACJA
animacje przy basenie, gry integracyjne, festiwal 
karaoke, Mam Talent, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
konkursy, gry terenowe, przeciąganie liny, wyścigi w 
workach, Mafia, planszówki, speed dating – masz tylko 5 
minut, kręcimy zwariowany obozowy filmik i wrzucamy 
na facebooka, robimy sami pizzę – może kuchnia nam 
upiecze, baloniada, Wybory Miss i Mistera.
CHILL OUT
Spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy 
najlepsze zdjęcie, opalanie się w „zebrę” nad basenem 
i na plaży, szalone dyskoteki, treningi relaksacyjne, 
obozowe SPA, poczuj się jak barman - przygotowywanie 
koktajli owocowych, łapanie Pokemonów, karykatura 
wychowawcy

8 godzin zajęć z Zumby oraz fitnessu prowadzonych 
przez instruktora, dobieranych w zależności od 
upodobań wychowanków oraz grupy wiekowej. Zumba 
poprawia sylwetkę, kondycję i poprawia samopoczucie. 
Zumba®Fitness  jest to świetna zabawa w oparciu  
o podstawowe kroki – nie jest potrzebne doświadczenie 
taneczne. Dla uczestników kolonii jest również 
możliwość przeprowadzenia zajęć z fitnessu – m.in. 
wzmacniającego, rozciągającego nie tylko na sali, ale 
również na plaży. Należy zabrać buty sportowe.

ZAGRAMy W LASeRTAG i ARCHeRTAG + 50 zł/os 
Lasertag to laserowy paintball -  gra wykorzystująca 
repliki broni palnej - amunicją nie są tu jednak 
plastikowe lub wypełnione farbą kulki, lecz promienie 
podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, bezpieczne 
dla młodzieży (brak urazów), Dodatkowymi zaletami 
jest dużo większy zasięg „strzału” niż zwykłego 
paintballa oraz jej programowalność. Czujniki trafień 
zlokalizowane są na głowie i na broni. Nauczymy się 
taktyki prowadzenia walki w terenie leśnym oraz 
mieszkalnym. Daje to nieskończone możliwości. 
Archertag – drużynowa gra, która polega na zastrzeleniu 
przeciwnika przy pomocy łuku i bezpiecznych strzał. 
Specjalne dmuchane przeszkody utrudniają to zadanie.
Czekają nas Laser Wars – gry wojenne bez żadnych 
ograniczeń wg wybranych scenariuszy, np.: Deathmatch 
- zawodnicy grają w formule każdy na każdego, wygrywa 
osoba z największą liczbą trafień, Medic Box - dwie 
drużyny, odrodzenie następuje po powrocie do bazy, 
zwycięża drużyna o największej liczbie trafień czy Team 
Game oraz wiele innych.

PROGRAM  NAdMORsKA PRzYGOdA

iMPREzY FAKULtAtYWNE

NiEcHORzE 

Cena podstawowa obejmuje: transport, zakwaterowanie 
i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę 
powrotną, ubezpieczenie, opiekę pedagogiczną (kierownik 
i wychowawcy), opiekę medyczną, podatek VAT, realizację 
programu, TFG.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu  
z poszczególnych miast, obligatoryjnej opłaty 10 Euro za 
wstęp do Cesarskich Kąpielisk, opłat za dodatkowe atrakcje 
i wycieczki fakultatywne.

śWiAdczENiA

terMiNy
ceNa  

do 15.03.2018
ceNa  

do 15.04.2018
ceNa  

reGUlarNa

14.07. – 26.07.2018 1545 zł + 10 euro 1595 zł + 10 euro 1645 zł + 10 euro

27.07. – 08.08.2018 1545 zł + 10 euro 1595 zł + 10 euro 1645 zł + 10 euro

09.08. – 21.08.2018 1495 zł + 10 euro 1545 zł + 10 euro 1595 zł + 10 euro



12 www.harctur.warszawa.plWładysławowo

...PLAŻA, bAŁtYcKi cHiLLOUt, sPORt zAbAWA ...
 fITnESS • ZuMBA

Nie umiesz zdecydować się na obóz tematyczny? Postaw na 
aktywnie lub leniwie!
Tu nie będziesz się nudzić. Bez względu na to czy będziesz 
na kolonii czy obozie, spróbujesz wszystkiego po trochu 
pod opieką przyjaznej kadry. Czekają na Ciebie zajęcia 
rekreacyjne i sportowe, animacje, zabawa w parku wodnym, 
wycieczki, wędrówki nadmorskie, dyskoteki. Ciesząc się 
słońcem zaznasz kąpieli morskich i plażingu!

Nic na siłę, to Wy zdecydujecie co będziemy robić! 
Możliwości będzie tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. 
Idealna propozycja dla tych, którzy lubią leniuchować na 
plaży jak i tych lubiących aktywnie spędzać czas i sportową 
rywalizację. Sport i zabawa w jednym! Codzienne zajęcia, 
odbywać się będą na terenach sportowych bądź na plaży. 
Gry zespołowe, wyścigi rzędów, turnieje tenisa stołowego, 
kometki, Spartakiada z medalami, Olimpiada na Wesoło  
z dyplomami a może gra w dwa ognie.

Warunkiem wyjazdu jest zabranie aktualnej legitymacji 
szkolnej oraz wypełnienie karty kolonijno - obozowej z nr 
PESEL ponadto odpowiedniej odzieży i obuwia (na pogodę 
i niepogodę), tenisówek do tańca; kostiumu kąpielowego, 
klapek, 2 ręczników, nakrycia głowy, kremu z filtrem 
do opalania, przyborów higienicznych bagaż prosimy 
zapakować do miękkich toreb - wykluczone twarde 
walizy. Ilość bagażu ograniczona! Podane miejsca zbiórek  
i wyjazdów zależeć będą od ilości chętnych oraz sprzedaży 
na poszczególnych turnusach. Prosimy o kontakt z biurem, 
celem potwierdzenia dokładnego miejsca i godziny na 2 dni 
przed wyjazdem

1 dZIeŃ - wyjazd autokarem z poszczególnych miast wg 
rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek - 
kolacja, nocleg.

2 - 12 dZIeŃ - rekreacyjny program pobytu we 
Władysławowie (12 nocy) dostosowany do wieku 
uczestników, nastawiony na wypoczynek bez nudy:
wycieczka do Gdańska - Stare Miasto, Długie Pobrzeże, 
Muzeum Morskie lub Muzeum Bursztynu wycieczka 
na płw. Helski - molo w Juracie, port i Fortyfikacje 
Flotylli Obronnej w Helu wycieczka do Cetniewa - Alei 
Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
polskich sportowców, pobyt na basenie, lub wycieczka 
do Ocean Parku - niezapomniana wyprawa w nieznany 
wodny świat największych ryb i ssaków. Tu przejdziesz 
po dnie oceanu i staniesz oko w oko z przerażającym 
rekinem, olbrzymim wielorybem, orką. Spotkasz 
sympatyczne delfiny i żółwie ...
Wycieczka do Wąwozu Chłapowskiego, rejs kutrem 
po morzu oraz zwiedzanie portu rybackiego we 
Władysławowie;
Wędrówki nadmorskie; plażowanie, kąpiele w morzu 
pod okiem ratownika, rozgrywki i zajęcia na Orliku 
 i boiskach sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka 
nożna, zbijany), podchody i gry terenowe, turnieje 
tenisa stołowego, zabawy integracyjne, konkursy, 
Neptunalia, bal przebierańców, dyskoteki, udział w 
licznych koncertach i imprezach sezonowych m.in.: 
Happy Events, Rybka we Władku.

13  dZIeŃ - ostatni posiłek - śniadanie, pobranie suchego 
prowiantu na drogę. Wyjazd z ośrodka ok. godz. 8.00. 
Powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

Popularna miejscowość letniskowa pretendująca do 
miana jednego z głównych wczasowisk na polskim 
wybrzeżu. Położona u nasady Półwyspu Helskiego, nad 
piękną, szeroką i piaszczystą plażą. Słynie z czystych wód, 
powietrza nasyconego jodem, Ośrodka Doskonalenia 
Kadry Olimpijskiej w Cetniewie umożliwiającego spotkanie 
niejednej „gwiazdy polskiego sportu” oraz portu rybackiego.

Pensjonaty dla ok. 90 osób (pensjonaty „Fregata” i „Iveta”), 
położone w willowej dzielnicy nieopodal plaży; pokoje 3, 4, 
5 osobowe z łazienką, wyposażone w łóżka jednoosobowe, 
część pokoi     z łóżkami piętrowymi, szafę, stolik, krzesła. 
Do dyspozycji: stołówka, świetlica wyposażona w sprzęt 
dyskotekowy i audio - video, tenis stołowy. Teren obiektów 
ogrodzony, zagospodarowany - boisko rekreacyjne, meble 
ogrodowe, miejsce do grillowania.
W odległości ok. 150 m. od pensjonatów znajduje się duży, 
zielony teren rekreacyjny: plac zabaw, boisko do piłki 
nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej. W odległości ok. 
300 m Kompleks Orlik. W odległości ok. 800 m pływalnia 
AQUARIUS ze zjeżdżalniami i jacuzzi (obowiązują czepki), 
Ocean Park - świat morskich głębin.

Podczas pobytu trzy posiłki dziennie + podwieczorek 
(smaczna, domowa kuchnia)

WŁAdYsŁAWOWO... AKtYWNiE czY LENiWiE…  PROGRAM

władysławowo 
POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE 
KOLOnIE I OBóZ LETnI wIEK 9 - 12 I 13 - 17 LAT

Autokar z klimatyzacją, miasta wyjazdowe Katowice, Łódź, 
Piotrków Trybunalski – bez dopłat, Bielsko Biała, Kielce, 
Warszawa + 70 zł, dojazd własny – 100 zł.

tRANsPORt

zAKWAtEROWANiE

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, realizację programu, ubezpieczenie opiekę 
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika TFG
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne 
i profile. 

Uwaga: Terminy turnusów podano łącznie z transportem. 
wszystkie imprezy fakultatywne i warsztaty odbywają 
się w przypadku zgłoszenia się minimum 15 uczestników. 
Każdy uczestnik obowiązkowo powinien posiadać aktualną 
legitymację szkolną.

śWiAdczENiA
UWAGi

WAŻNE iNFORMAcJE

WYŻYWiENiE

iMPREzA FAKULtAtYWNA
FITNeSS - ZUMBA - (dla chętnych min. 15 os.), dodatkowo 
płatny + 45 zł/turnus - podstawy fitnessu, stretching - 
zajęcia rozciągające, Zumbowe ABC, podstawowe kroki 
i układy do ulubionych piosenek, tworzenie własnych 
układów, freestylowe pojedynki taneczne, Zumba 
maraton - poprowadź część treningu, finałowy występ na 
zakończenie obozu.

terMiNy ceNa

25.06. – 07.07.2018 1449 zł

08.07. – 20.07.2018 1499 zł

21.07. – 02.08.2018 1499 zł

03.08. – 15.08.2018 1449 zł

16.08. – 28.08.2018 1349 zł
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Pensjonat „Junior” - usytuowany w dzielnicy willowej, 
składa się z dwóch budynków, w jednym z nich znajduje się 
stołówka ośrodka. Pensjonat  położony w dzielnicy willowej 
na bezpiecznym, ogrodzonym i oświetlonym terenie,  
w odległości  ok. 600 m od plaży. Miła domowa atmosfera 
oraz przyjazny personel to duże atuty tego ośrodka. 
Zakwaterowanie w pokojach  4, 5 osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym, TV. Na terenie ośrodka: pomiędzy  
budynkami  znajduje się miejsce do  relaksu  - stoły i ławy 
ogrodowe, grill oraz teren do gry w siatkówkę i mini kosza. 
(zakwaterowanie w turnusach 15-dniowych)
lub
Pensjonat „Willa komandorska” - usytuowany w dzielnicy 
willowej, w odległości ok. 600 m od plaży; pokoje 3, 4, 5 
osobowe oraz 2 duże pokoje 6 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym,  wyposażone w jednoosobowe tapczany (część 
w łóżka piętrowe); do dyspozycji: stołówka, sala 
dyskotekowa, świetlice wyposażone w sprzęt audio 
- video, piłkarzyki, tenis stołowy. Teren ogrodzony, 
estetycznie zagospodarowany - meble ogrodowe, 
miejsce do grillowania. W odległości ok.150 m 
boiska do piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki 
siatkowej, a ok. 300 m kompleks „Orlik”. Kryty basen  
w odległości ok. 1 km (zakwaterowanie w turnusach 12, 14, 
17-dniowych).

Transport PKP ( miejsca siedzące rezerwowane) 
wyjazdy w cenie z: Katowic, Częstochowy, Łodzi, 
Bydgoszczy, Krakowa, Kielc, Warszawy Dopłaty 
 z Lublina +70 zł, Opola +50 zł, Wrocławia +80 zł, Rzeszowa 
+60 zł, Tarnowa +40 zł

Uwaga! ze względu na nocne przejazdy pociągów data 
wyjazdu z niektórych miast Polski będzie miała miejsce  
w nocy z 1 na 2 dzień imprezy.

Podczas pobytu trzy posiłki dziennie + podwieczorek 

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

tRANsPORt

UWAGi

Władysławowo

TRóJMIASTO • HEL • REJS KuTREM
władysławowo 

POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE 
OBóZ • KOLOnIA LETnIA 10 - 13 I 14 - 18 LAT

WŁAdEK czEKA, tEN KURORt WszYstKicH URzEKA …

Jedno z najatrakcyjniejszych miejsc  na wybrzeżu, położone 
u nasady Półwyspu Helskiego, na terenie Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego. Rejon Parku słynie z czystych wód, 
pięknych, szerokich plaż (o długości 23 km z 13 strzeżonymi 
kąpieliskami) oraz powietrza, szczególnie nasyconego 
jodem. Dużą atrakcją dla turystów jest największy na 
Bałtyku port rybacki, oferujący przejażdżki po otwartym 
morzu.

1 dZIeŃ - zbiórka na Dw. PKP w godzinach wieczornych. 
Nocny przejazd pociągiem.    
2 dZIeŃ - przyjazd do Władysławowa, Pobyt 
wypoczynkowy we Władysławowie (13 pełnych dni 
pobytu) program dostosowany do wieku uczestników, 
nastawiony na aktywny i ciekawy wypoczynek: 
-wycieczka autokarowa do Trójmiasta: Gdynia/Sopot/
Gdańsk/Oliwa/Westerplatte. W programie. Gdynia -   
Molo Południowe, gdzie zacumowany jest Dar Pomorza 
i ORB Błyskawica. Sopot    wejście na Molo,  zwiedzanie  
Al. Bohaterów Monte Casino, Oliwa- udział w Koncercie 
Organowym, Gdańsk - zwiedzanie głównego miasta 
Długie Pobrzeże, Żuraw, Traktat Królewski, Ratusz, 
Dwór Artusa, Bazylika Mariacka i Kaplica Królewska 
(z zewnątrz). Westerplatte, zwiedzanie Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.
 - wycieczka na Hel ( wstęp do Fokarium),
- rejs kutrem po morzu, zwiedzanie portu rybackiego 
we Władysławowie,  wycieczka do Cetniewa, wędrówki 
nadmorskie; plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki 
sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), 
podchody i gry terenowe, turnieje tenisa stołowego,    
kometki, zabawy integracyjne, dyskoteki,, biesiada przy 
grillu, 
14 dZIeŃ - ostatnie świadczenie kolacja, wyjazd późnym 
wieczorem, nocny przejazd pociągiem.   
15 dZIeŃ - przyjazd  na Dw. PKP do poszczególnych 
miast . Szczegóły dotyczące h powrotu  podajemy na 
zbiórce.

1 dZIeŃ - zbiórka na Dw. PKP w godzinach wieczornych.  
Nocny przejazd pociągiem. 
2 dZIeŃ - przyjazd do Władysławowa, transfer 
z dworca PKP do ośrodka, zakwaterowanie. Pobyt 
wypoczynkowy we Władysławowie (10/12/15 
pełnych dni pobytu) program dostosowany do wieku 
uczestników, nastawiony na aktywny i ciekawy 
wypoczynek: 
- Ocean Park – Władysławowo tylko dla turnusu I
- wycieczka autokarowa do Trójmiasta tylko dla turnusu 
dLA TURNUSU II, III, IV
- wycieczka na Hel (wstęp do Fokarium) 
- wycieczka do Cetniewa - zwiedzanie Alei Gwiazd 
Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
- rejs kutrem po morzu, wiedzanie portu rybackiego we 
Władysławowie, plażowanie, kąpiele w morzu
- rozgrywki sportowe, podchody i gry terenowe, turnieje 
tenisa   stołowego, kometki, zabawy integracyjne, 
- gry i zabawy, dyskoteki, biesiada przy grillu, możliwość 
udziału w licznych imprezach sezonowych. 
dLA TURNUSU I
11 dZIeŃ ostatnie świadczenie kolacja + pobranie 
suchego prowiantu na drogę- wykwaterowanie  
z ośrodka, transfer  na dworzec PKP, nocny przejazd 
pociągiem.
12 dZIeŃ - powrót na Dw. PKP. Odbiór dziecka  
z pociągu. Szczegóły dotyczące powrotu podajemy na 
zbiórce
dLA TURNUSU II, III
16 dZIeŃ ostatnie świadczenie kolacja + pobranie 
suchego prowiantu na drogę- wykwaterowanie  
z ośrodka, transfer  na dworzec PKP, nocny przejazd 
pociągiem.
17 dZIeŃ - powrót na Dw. PKP. Odbiór dziecka  
z pociągu. Szczegóły dotyczące powrotu podajemy na 
zbiórce
dLA TURNUSU IV
13 dZIeŃ- ostatnie świadczenie kolacja + pobranie 
suchego prowiantu na drogę- wykwaterowanie  
z ośrodka, transfer na dworzec PKP, nocny przejazd 
pociągiem
14 dZIeŃ - powrót na Dw. PKP. Odbiór dziecka  
z pociągu. Szczegóły dotyczące powrotu podajemy na 
zbiórce

WŁAdYsŁAWOWO prOGram ramOWY • JUNiOR prOGram ramOWY • WiLLA KOMANdORsKA

Cena podstawowa obejmuje: Transport PKP 
zakwaterowanie, wyżywienie 3x dziennie + podwieczorek, 
suchy prowiant na drogę powrotną, program, 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, 
doraźną opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW do 
kwoty 10 000 PLN T.U AXA) i podatek VAT. TFG(0)  
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z   miast nie objętych w cenie podstawowej, obligatoryjnej 
opłaty 10 Euro za wstęp do Cesarskich Kąpielisk, opłat za 
dodatkowe atrakcje i wycieczki fakultatywne.

śWiAdczENiA
terMiNy

ceNa  
do 15.03.2018

27.06. – 11.07.2018 1399,00 zł 

10.07. – 24.07.2018 1399,00 zł 

23.07. – 06.08.2018 1399,00 zł 

05.08. – 19.08.2018 1399,00 zł 

terMiNy ceNa

04.07 - 15.07.2018 1249 zł

14.07 - 30.07.2018 1599 zł

29.07 - 14.08.2018 1599 zł

13.08-  26.08.2018 1399 zł
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POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE 
OBóZ 12-14 I 15-17 LAT

Mielno

SUMMeR PARTy - dwie prawdziwie letnie imprezy z Dj 
Ivanem w rytmach przebojów lata, stroje przygotujecie 
sami, konkurs na najbardziej odlotowy ubiór.
FUN CLUB - Mielno to najbardziej rozrywkowa 
nadmorska miejscowość, a Wy będziecie mogli 
odwiedzić tamtejsze dyskoteki.
kOSZALIN - WIZyTA W PARkU WOdNyM. Wachlarz 
atrakcji jest na tyle szeroki, że zarówno młodzież, 
jak i dzieci znajdą coś dla siebie. Kompleks ma do 
zaoferowania basen rekreacyjny, armatki wodne, 
rwącą rzekę, zjeżdżalnię anaKonda, zjeżdżalnię 
multimedialną, zjeżdżalnię typu CEBULA, a także 
zewnętrzne baseny oraz plac zabaw.
PARk HORTULUS - Ogrody Hortulus w Dobrzycy to 
kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już od 
ponad 25 lat z miłości do natury. Ogrody Hortulus to 
unikatowe miejsce wypoczynku, rozrywki oraz edukacji 
przyrodniczej. 
ZWIedZANIe kOłOBRZeGU WRAZ Z ReJSeM 
STATkIeM - Kołobrzeg to największy i najpiękniejszy 
nadmorski kurort. Do odwiedzenia Kołobrzegu 
zachęcają też liczne zabytki m.in. gotycka Bazylika 
Mariacka czy neogotycki Ratusz.
ZWIedZANIe LATARNI MORSkIeJ W GąSkACH, 
która ma ponad 50 m wysokości. Na jej szczyt prowadzi 
190 krętych, granitowych schodów. Z góry rozciąga się 
malowniczy widok na Morze Bałtyckie oraz okoliczne 
miejscowości.

AqUAPARk RedA - cena 89 zł

PARk ROZRyWkI I WyPOCZyNkU TROPICAL 
iSlandS - cena 230 zł

WIZyTA W eSCAPe ROOM CZACHA, MONSTeR 
HOUSe itp. - cena 150zł/zespół (płatne na miejscu)

Wszystkie imprezy fakultatywne i warsztaty odbywają 
się w przypadku zgłoszenia się minimum 15 uczestników.  
Opis imprez fakultatywnych na stronie www.harctur.
warszawa.pl

TReNdy W k-POPIe - dowiesz się co jest na topie w 
k-popie, poznasz nowe hity oraz zespoły, może odkryjesz 
wykonawcę, który stanie się twoim idolem.
COVeR TeLedySkU - wzorując się na oryginalnym 
teledysku, nagramy własny, może dorzucimy odrobinę 
własnej inwencji!!!
NAROdZINy k-POPU - dowiemy się czym są generacje 
k-popu i kto jest ponadczasowym idolem? Czym jest 
hallyu i jak się rozprzestrzenia? 
SłOWNIk k-POPOWy - omówimy słowa, które 
nieodłącznie przewijają się w środowisku k-popu tj. 
ultimate bias, oppa, noona, hyung, aegyo.
JAkA TO MeLOdIA k-POP - sprawdź czy odgadniesz 
wszystkie tytuły i wykonawców utworów, które puścimy. 
TRAINee - ekstremalne treningi taneczne i wokalne tak 
jak początkujące gwiazdy k-popu.
ZOSTAŃ IdOLeM - przemień się w swojego idola, 
na jeden dzień możesz stać się k-popową gwiazdą, 
WARSZTATy żyCIA I STyLU kOReAŃCZykóW 
- poznamy ciekawostki o Korei oraz ich przysmaki. 
Dowiesz się co jest teraz modne w Korei i jak obecnie 
wygląda tam życie.
qUIZ - sprawdź swoją wiedzę na temat członków 
zespołów, nie tylko dotyczącą ich życia artystycznego, 
ale również prywatnego.
SKinCare - zadbaj o urodę, tak jak robią to Koreanki, 
wypróbuj ich kosmetyki oraz naucz się robić azjatycki 
makijaż.
ProJeKCJe dram - dramy pozwolą nam zobaczyć 
jak wygląda życie w Korei. Dzięki nim Koreańczycy 
poprawiają sobie humor
kOSZALIN - WIZyTA W PARkU WOdNyM. Wachlarz 
atrakcji jest na tyle szeroki, że zarówno młodzież, 
jak i dzieci znajdą coś dla siebie. Kompleks ma do 
zaoferowania basen rekreacyjny, armatki wodne, 
rwącą rzekę, zjeżdżalnię ANAKONDA, zjeżdżalnię 
multimedialną, zjeżdżalnię typu CEBULA, a także 
zewnętrzne baseny oraz plac zabaw
PARk HORTULUS - Ogrody Hortulus w Dobrzycy to 
kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już od 
ponad 25 lat z miłości do natury. Ogrody Hortulus to 
unikatowe miejsce wypoczynku, rozrywki oraz edukacji 
przyrodniczej.
ZWIedZANIe kOłOBRZeGU WRAZ Z ReJSeM 
STATkIeM - Kołobrzeg to największy i najpiękniejszy 
nadmorski kurort. Do odwiedzenia Kołobrzegu 
zachęcają też liczne zabytki m.in. gotycka Bazylika 
Mariacka czy neogotycki Ratusz
ZWIedZANIe LATARNI MORSkIeJ W GąSkACH, 
która ma ponad 50 m wysokości. Na jej szczyt prowadzi 
190 krętych, granitowych schodów. Z góry rozciąga się 
malowniczy widok na Morze Bałtyckie oraz okoliczne 
miejscowości.

Należy do najatrakcyjniejszych terenów wypoczynkowych 
na pomorzu środkowym. Jego położenie na mierzei 
oddzielającej Morze Bałtyckie od Jeziora Jamno sprawia, 
że ta miejscowość oferuje ogromną ilość atrakcji. 
Jednocześnie oddalone jest zaledwie15 km od Koszalina  
i 35 km od Kołobrzegu. Mielno ze względu na swoje walory 
turystyczne oraz położenie nad samym morzem przyciąga 
co roku tysiące turystów, znajdujących tu doskonałe 
warunki do aktywnego wypoczynku. 

O.W. Saint Holiday to obiekt o dobrym standardzie, który 
oferuje pokoje 4-osobowe (możliwe łóżka piętrowe)  
w zabudowie szeregowej z łazienkami. Każdy pokój posiada 
własny taras. Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, 
kawiarnia oraz miejsce przygotowane na ognisko. Aktywny 
wypoczynek zapewnia teren do paintballa, namioty 
do ćwiczeń, bilard, ping-pong, dmuchana zjeżdżalnia, 
rozstawiany basen z działkiem pianowym, pobliska hala 
sportowa oraz boiska Orlik. Od plaży dzieli go jedynie 300 
m idąc drogą przez park.

PAINTBALL - 2 eMOCJONUJąCe GRy, każdy 
uczestnik otrzyma po 500 kulek, czas 1 gry to ok. 2 godz. 
Po zapoznaniu się ze sprzętem i zasadami gry, uczestnicy 
wezmą udział w rozgrywkach wśród leśnej scenerii.
kARTINGI W kOSZALINIe - będziecie ścigać się po 
prawdziwym torze w Motoparku Koszalin, na którym 
cyklicznie rozgrywane są zawody rangi Mistrzostw 
Polski i Pucharu Polski w kilku dyscyplinach. 
SPłyW kAJAkOWy - spływ rozpoczniemy  
w miejscowości Sianów, natomiast zakończymy  
w Mielnie ok 400 m od ośrodka. 
kOSZALIN - WIZyTA W PARkU WOdNyM. Wachlarz 
atrakcji jest na tyle szeroki, że zarówno młodzież, 
jak i dzieci znajdą coś dla siebie. Kompleks ma do 
zaoferowania basen rekreacyjny, armatki wodne, 
rwącą rzekę, zjeżdżalnię ANAKONDA, zjeżdżalnię 
multimedialną, zjeżdżalnię typu CEBULA, a także 
zewnętrzne baseny oraz plac zabaw
SUMMeR PARTy - dwie prawdziwie letnie imprezy z Dj 
Ivanem w rytmach przebojów lata, stroje przygotujecie 
sami, konkurs na najbardziej odlotowy ubiór.
PLAżA SłOŃCe i kąPIeLe BeZ LIMITU - odpoczynek 
na plaży, kąpiele wodne pod opieką ratownika, piłka 
plażowa. Ognisko, grill.

3 posiłki dziennie + deser w formie szwedzkiego bufetu. 
Pierwszy posiłek – ciepła kolacja, ostatni – śniadanie + 
suchy prowiant.

W trakcie wycieczek zagranicznych wymagany jest paszport 
lub dowód osobisty.
Terminy turnusów podano łącznie z transportem.
Wszystkie imprezy fakultatywne i warsztaty odbywają się 
w przypadku zgłoszenia się minimum 15 uczestników. 

Cena ZaWiera: zakwaterowanie i wyżywienie, program 
rekreacyjno-sportowy wg opisu, opiekę wychowawczą, 
ratowniczą i medyczną, ubezpieczenie, składkę TFG
Cena nie ZaWiera: kosztów transportu, imprez 
fakultatywnych, świadczeń nie zawartych w ofercie

Dojazd własny lub AUTOKAR
Wyjazdy z Warszawa - 150 zł, Bydgoszcz - 120 zł, 
Częstochowa - 180 zł, Gdańsk - 120 zł, Katowice - 180 zł, 
Kielce - 180 zł, Leszno - 150 zł, Lublin - 180 zł, Łódź - 150 zł, 
Piła - 120 zł, Piotrków Tryb - 150 zł, Poznań - 150 zł, Radom 
- 150 zł, Toruń - 120 zł, Wrocław - 180 zł
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są 
przy zgłoszeniu się minimum 5 osób,
W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych 
biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed 
wyjazdem. Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed 
turnusem na www.harctur.warszawa.pl

MiELNOPROGRAM - sEA&FUN 

iMPREzY FAKULtAtYWNE

zAKWAtEROWANiE

AKtYWNE WAKAcJE

WYŻYWiENiE

UWAGi

śWiAdczENiA

tRANsPORt

PROGRAM K-POP

sEA&FUN/AKtYWNE WAKAcJE/K-POP 
ZŁOTE PIASKI nAD BAŁTYKIEM • PAInTBALL  

SPŁYw KAJAKOwY • TOR KARTInGOwY

MielNo

tUrNUsy

sea&fUN k-PoP aktywNie 

ceNa do 
31.03.2018

ceNa 
Regularna

ceNa do 
31.03.2018

ceNa 
Regularna

ceNa do 
31.03.2018

ceNa 
Regularna

07.07 - 18.07.2018 1 569 zł 1 669 zł 1 599 zł 1 699 zł 1 669 zł 1 769 zł

19.07 - 30.07.2018 1 569 zł 1 669 zł 1 599 zł 1 699 zł 1 669 zł 1 769 zł

31.07 - 11.08.2018 1 569 zł 1 669 zł 1 599 zł 1 699 zł 1 669 zł 1 769 zł
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(realizowany w turnusach I i III)
Zabawy integracyjne - poznawanie się i budowanie 
więzi, rozładowanie napięć i lęków, nauka 
samodzielności

Gry i zabawy ruchowe - gumoludki i roboty, słup soli, 
niewidomy rzeźbiarz, idący cień, od dziadka do dziecka

Zwinnościowy tor przeszkód, zabawy muzyczne, 
karaoke, łamigłówki, gry i zabawy umysłowe

Zajęcia plastyczne: głazoludki, malowanie na plaży, 
tworzenie własnych dzieł sztuki z muszelek

Zabawy umilające czas podróży - dziennik pokładowy, 
rysowanie trasy, detale w pamięci

Bagaż prosimy zapakować do miękkich toreb - wykluczone 
twarde walizy. Ilość bagażu ograniczona! (bagaż podręczny 
i jedna torba). Duże, twarde walizy zajmują przestrzeń  
w pokojach. Warunkiem wyjazdu jest oddanie 
wypełnionej karty kolonijnej z numerem PESEL  
z miejscowości oznaczonych* wyjazd dzień później, powrót 
dzień wcześniej profile realizowane są przy minimum  
8 osobach chętnych w turnusie godziny i miejsca odjazdów 
zostaną podane na stronie www. na 48 h przed wyjazdem 
na trasach krajowych dojazdowych (tzw. antenkach) 
istnieje możliwość przejazdu mikrobusem lub samochodem 
osobowym oraz możliwość związanych z tym ewentualnych 
przesiadek. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania 
bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości 
 w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób) do 
5 dni przed wyjazdem

MOJA PiERWszA KOLONiA

Ośrodek Kolonijny SłONeCZkO położony na ogrodzonym, 
monitorowanym terenie ok. 350 m od plaży. Pokoje 4, 5 os. 
z łazienką. Do Waszej dyspozycji: klimatyzowana stołówka, 
bogata infrastruktura rekreacyjna: mini golf (7 torów), 
namiot gier (cymbergaje, hokej, piłkarzyki), outdoor fitness 
- siłownia plenerowa, trampolina 4 stanowiskowa, duży 
plac zabaw (małpi gaj, zestawy zabawowe, mała ścianka 
wspinaczkowa), dwa boiska z syntetyczną nawierzchnią 
(koszykówka, siatkówka, tenis), trzy boiska plażowe (piłka 
nożna, ręczna, siatkowa), sala gimnastyczna (16 x 9m)  
z lustrami i sprzętem sportowym, zadaszony krąg 
ogniskowy, sala dyskotekowa, ConsoleRoom (m.in. X-box 
kinect, mata taneczna), 4 świetlice z TV, gabinet lekarski, 
rowery, stoły do tenisa, deski TrickBoard. W odległości ok. 
150 m Rolkowisko i kompleks boisk Orlik. W okolicy: kryty 
basen, stadnina koni.

Autokar z klimatyzacją. 
Wyjazdy z: Katowic, Częstochowy, Łodzi, Krakowa, Kielc, 
Radomia, Warszawy 

Podczas pobytu trzy posiłki dziennie + podwieczorek. 
Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

tRANsPORt

Łeba

SŁOwIńSKI PARK nARODOwY
ŁEBA PARK • PARK DInOZAuRów • wYCIECZKI ROwEROwE

łeba
POLSKA • MORZE BAŁTYCKIE 

KOLOnIA 7 – 12 LAT • OBóZ 13 – 18 LAT

tU NiE MA czAsU NA NUdę !

To jedna z najpopularniejszych miejscowości 
wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. Specyficzny klimat, 
szerokie piaszczyste plaże, otoczona jest z trzech stron 
wodą, od północy morzem Bałtyckim, od zachodu jeziorem 
Łebsko, a od wschodu jeziorem Sarbsko. Tylko tu znajdują 
się wydmy ruchome, wchodzące w obszar Słowińskiego 
Parku Narodowego, który został uznany przez UNESCO za 
światowy rezerwat biosfery. 

1 dZIeŃ - wyjazd autokarem wg rozkładu jazdy. 

2 - 13 dZIeŃ - przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek 
- śniadanie. Program pobytu w Łebie (13 pełnych dni 
pobytu, 12 nocy) dostosowany do wieku uczestników, 
lubiących aktywny wypoczynek: 
Codzienne zajęcia, prowadzone przez opiekunów, 
odbywać się będą na terenach sportowych bądź na 
plaży. Nic na siłę, to Wy decydujecie w co będziemy 
grać: piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka, 
a może gra w dwa ognie. Możliwości będzie tyle, że 
każdy znajdzie coś dla siebie. Idealna propozycja dla 
tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas i sportową 
rywalizację: gry zespołowe, wyścigi rzędów, turnieje 
tenisa stołowego, kometki, mini golfa, międzykolonijna 
Spartakiada z medalami, Olimpiada na Wesoło  
z dyplomami, wycieczki rowerowe do Nowęcina, 
nad Jezioro Sarbsko, gry i zabawy w plenerze (biegi 
na orientację, gry terenowe), zabawy na trampolinie 
 i w parku linowym, konkursy (rzeźby w piasku, plastyczny), 
plażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele  
w morzu, wędrówki nadmorskie, poławianie bursztynu;
zajęcia integracyjne, projekcje filmowe i zajęcia 

świetlicowe, Neptunalia, bal przebierańców, dyskoteki,
wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego 
gdzie zobaczysz największą piaszczystą pustynię w 
Środkowej Europie - słynne Ruchome Wydmy, które 
wiatr przesypuje, co rok o kilka metrów,rejs statkiem 
po jeziorze, zabawa w Parku dinozaurów łebaPark - 
naturalnej wielkości dinozaury, grota neandertalczyków, 
galeria skamielin i minerałów, wioska indiańska, wyścigi 
pojazdami Flinstonów, gra terenowa Indiana Jones 
lub Gorączka Złota w starej płukalni, zabawa w Parku 
Labirynt łeba - największy w Polsce naturalny labirynt, 
z platformami widokowymi i 5 bazami do zdobycia 
po drodze do wyjścia, zajęcia grupowe z animatorem 
Burzliwe Dzieje Pirata Rabarbara lub Labirynt Harego 
Pottera - Czara Ognia, zabawa w Magiczny Ogrodzie 
Gier wielkoformatowych

14 dZIeŃ - ostatni posiłek - obiad, pobranie prowiantu 
na drogę. Przejazd do Gdańska - zwiedzanie Starego 
Miasta, zabawa w Ośrodku Kultury Morskiej 

15 dZIeŃ - powrót  w godzinach porannych.

PROGRAM RAMOWY ŁEbA

WAŻNE iNFORMAcJE

terMiNy ceNa 

01.07. – 15.07.2018 1655 zł

15.07. – 29.07.2018 1655 zł

29.07. – 12.08.2018 1655 zł

rozkład Jazdy

lP Miasto adres doPłata wyJazd

1 Bielsko Biała dolna Płyta dworca PkS +0 zł 20:00

2 katowice ul. Przemysłowa 3 (parking obok Centrum Handlowego BeLG) +0 zł 21:15

3 kielce ul. Ściennego (parking przy Stadionie Miejskim) +0 zł 23:40

4 radom* ul. Wernera 52 (Stacia paliw LUkOIL, Mcdonalds) +0 zł 01:10

5 Warszawa* Aleja Prymasa Tysiąclecia 51 (Stacja ORLeN) +0 zł 02:25

z miejscowości oznaczonych * wyjazd dzień później, powrót dzień wcześniej
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POczUJ dUcHA GóR
ZŁOTA PRAGA • SKALnE MIASTO • AQuAPARKI 

PARKI ROZRYwKI • RAfTInG

WyCIeCZkA AUTOkAROWA „ZłOTA PRAGA”: 
zwiedzanie zabudowy pałacowo-zamkowej na 
Hradczanach (Pałac Prezydencki, Katedra Św. 
Wita, Złota Uliczka, Stare Zamkowe Schody), Droga 
Królewska, Most Karola, Stare Miasto, Ratusz, Nowe 
Miasto

WyCIeCZkA AUTOkAROWA dO LIBeRCA: zabawy w 
centrum Handlowo-Rozrywkowym „Babilon”, wizyta w 
największym w Czechach aquaparku: baseny, zjeżdżalnie, 
masaże, sauny, kąpiele wirujące, masujące, jaskinie 
(szczegóły: www.centrumbabylon.cz), następnie wizyta  
w niedawno otwartym mega atrakcyjnym Parku 
Nauki i Zabawy - iqlandia. W iQlandii odwiedzający 
mogą odbyć m.in. trening kosmonauty, powędrować  
z wnętrza Ziemi do odległych galaktyk, doświadczyć 
trzęsienia ziemi, przeżyć wichurę, spadające bomby, 
obejrzeć taniec błyskawic, zrozumieć jak działają 
najróżniejsze urządzenia, spotkać się z robotem 
przyszłości, dowiedzieć się jak powstał Kosmos, na desce 
skateboardowej przelecieć przez cały Układ Słoneczny, 
w studio telewizyjnym można zobaczyć jak się prowadzi 
wiadomości, można spróbować dań kuchni molekularnej, 
wziąć udział w ciekawych eksperymentach, 
warsztatach rozwiązać zawiłe zadania kryminalistyki, 
(http://www.iqlandia.cz/pl, w trakcie przejazdu 
zwiedzanie Harrachova: zespołu skoczni narciarskich i 
Huty Szkła.

Wycieczka do niezwykłego rezerwatu przyrody 
SkALNe MIASTO, czyli wędrówka po bajkowym 
świecie fantastycznych form skalnych (wieże, 
zamki, ściany, twory o oryginalnych kształtach np. 
kochankowie, starosta, myśliwy, diabelski most, 
dzban, bliźnięta, wieże, mosty, wilczy jar, ogrody, 
amfiteatr, wielki i mały wodospad itp.), które 
osiągają wysokości bliskie 100 metrów, a wędrujący 
człowiek wydaje się odrobiną wobec potęgi przyrody;  
w trakcie wycieczki uczestników oczekuje 
również atrakcyjny, pełen emocji spływ łódką  
w skalnym podziemnym mieście 

kARkONOSZe AVeNTURA – czyli spływ bezpiecznymi 
pontonami raftingowymi po malowniczej

rzece Bóbr, to atrakcja która łączy współdziałanie 
na wodzie, aktywny wypoczynek oraz spędzenie 
niezapomnianych chwil na łonie natury (każdy uczestnik 
jest wyposażony w kamizelkę, pagaj, kask, pontony są 
profesjonalne i bezpieczne).

WIZyTA W PARkU ROZRyWkI eSPLANAdA (www.
parkesplanada.pl), doskonała zabawa i adrenalina 
dla każdego od 6 do 99 lat, m.in. zjazd zjeżdżalnia 
grawitacyjną Alpinie Coaster

Zajęcia w Karkonoskim CeNTRUM edUkACJI 
eKoloGiCZneJ, ciekawa interaktywna prezentacja 
przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego. 

PROJekT ARAdO – wizyta w zaginionym 
laboratorium Hitlera, najnowocześniejszym 
podziemnym kompleksie w Polsce, przewodnik 
wcielający się w rolę agenta polskiego wywiadu 
prowadzi grupę by zdobyć niemieckie tajemnice

GRA TeReNOWA „POSZUkIWACZe SkARBóW”  to 
gra terenowa Szlakiem Ducha Gór, zabawa i historia 
w jednym, kto odwiedzi wszystkie punkty i odwzoruje 
wszystkie hologramy w Księdze Skarbów zostaje 
wpisany do „Księgi Zdobywcy Skarbów”, dostanie 
certyfikat, zdobędzie miano „Odkrywcy Magicznej 
Szklarskiej Poręby” oraz otrzymuje atrakcyjna nagrodę. 

Zwiedzanie atrakcji SZkLARSkIeJ PORĘBy: 
HUTy SZkłA - spotkanie z hutnikami  
– pokaz wyrobu szkła (możliwość zakupu pamiątek ze 
szkła). 

MUZeUM eNeRGeTykI

WyCIeCZkI PIeSZe M.IN: 
• do Wodospadu Kamieńczyk, do Wodospadu Szklarka  
• do schroniska pod Łabskim Szczytem, na Halę 
Szrenicką

ZAJĘCIA SPORTOWe:
• piłka nożna,
• siatkówka 

dySkOTekI, OGNISkA,  kONkURSy.

Miejscowość wypoczynkowa i turystyczna 
położona w malowniczej dolinie rzeki Kamiennej,  
u podnóża Szrenicy w legendarnej krainie ducha Gór – 
Karkonosza, doskonałe miejsce letniego wypoczynku dla 
tych, którzy preferują aktywny sposób spędzenia czasu. 
Liczna sieć szlaków turystycznych umożliwia poznanie 
piękna tych gór.

1. PeNSJONAT „PORy ROkU”, o wysokim standardzie, 
położony w centrum Szklarskiej Poręby. Posiada  pokoje 
2,3,4-osobowe z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3, 
2+4 z łazienkami, każdy z TV i telefonem.  Do dyspozycji 
uczestników: stołówka, świetlica z TV, tenis stołowy,  bilard, 
piłkarzyki, siłownia. Za dodatkową opłatą możliwość 
korzystania z Kapsuły Piękności, sauny, cymbergaja.  
W odległości ok. 500 metrów kryty basen w odległości ok. 
700 metrów dolna stacja na Szrenicę. Do boiska sportowego 
„Orlik” ok. 150 metrów, do centrum miasta ok. 400 m.

lub

2. OŚROdek WyPOCZyNkOWy „HALNy”, 
o bardzo wysokim standardzie, po generalnym remoncie  
w 2017 roku, położony w centrum Szklarskiej Poręby. 
Posiada komfortowo urządzone pokoje 2,3,4-osobowe  
z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3 z łazienkami, każdy 
z TV, balkonem oraz bezpłatnym wi-fi. Obiekt posiada dużą 
działkę boisko do gier zespołowych, salę dyskotekową, 
stołówkę, miejsce na ognisko, plac zabaw i salę do ćwiczeń.  
Niedaleko obiektu  profesjonalne zaplecze sportowe Orlik.

W stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym 
podwieczorek); pierwsze świadczenie – obiadokolacja  
w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie świadczenie – 
śniadanie i suchy prowiant w dniu zakończenia turnusu.

PROGRAM szKLARsKA PORębA

WYŻYWiENiE

szklarska Poręba 
POLSKA • KARKOnOSZE •  KOLOnIA: 7-13 LAT • OBóZ: 14 -18 LAT

zAKWAtEROWANiE

16
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U WOJAKA szWEJKA
IQLAnDIA • RETRO MuZEuM GIER I KOnSOL 
TROLLAnDIA • DREZnO • CZESKI RAJ

szklarska Poręba  
POLSKA • KARKOnOSZE • KOLOnIA: 7-13 LAT • OBóZ: 14 -18 LAT
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a) PKP –  trasa główna: Warszawa – Skierniewice -  Łódź 
– Pabianice – Sieradz – Kalisz - Ostrów Wlkp. - Oleśnica  
- Wrocław – Jelenia Góra  wyjazd rano pociągiem  
w pierwszym dniu turnusu, powrót pociągiem wieczorem. 
Na trasie dworzec PKP – pensjonat – dworzec PKP – 
przejazd autokarem; Wyjazd z Warszawy, Łodzi, Pabianic, 
Sieradza, Kalisza,  Ostrowa Wielkopolskiego, Wrocławia  + 
100 zł,
b) trasy antenowe – PKP lub Polski Bus (PKS) -  
z Krakowa, Katowic, Zabrza, Gliwic, Opola, Kędzierzyna, 
Poznania, Lublina, Radomia, Kielc, Rzeszowa, Częstochowy, 
Olsztyna, Białegostoku  + 150  zł, ze Słupska, Koszalina,  
+ 180 zł, Zielonej Góry*, Szczecina*, Gdańska* , Bydgoszczy*, 
Torunia*, + 180 zł.
 * przejazd nocą, możliwość wyjazdu dzień przed turnusem 
i powrotu rano w ostatnim dniu turnusu
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są 
przy zgłoszeniu się minimum 5 osób, 
W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych 
biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed 
wyjazdem. Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed 
turnusem na www.harctur.warszawa.pl

W cenie: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka kadry 
pedagogicznej i medycznej, program, ubezpieczenie TFG. 

Cena nie obejmuje dopłat do transportu z poszczególnych 
miast, obligatoryjnej kwoty na opłatę biletów wstępu (900 
koron czeskich) płatnej w pensjonacie, opłat za wycieczki 
fakultatywne, kaucji 25 zł. 

UWAGA! Każdy uczestnik powinien posiadać aktualny 
paszport lub dowód osobisty oraz ważną legitymację 
szkolną na przejazd PKP.

Obligatoryjna kaucja 25 zł płatna na miejscu.

WyCieCZKa do KarPaCZa: korzystanie 
z atrakcyjnego Parku Wodnego Tropikana  
w hotelu „Gołębiewski”, wstęp do Retro Muzeum Konsol 
Gier Video w Karpaczu, cena 100 zł/os.

Dla lubiących atrakcje i podnoszące poziom 
adrenaliny - wycieczka autokarowa do CZeCH – 
„ŚCIeżkA kORONAMI dRZeW” przejazd do czeskiej 
miejscowości Janske Lazne. Spacer drewnianym 
chodnikiem o długości 1300 metrów i wznoszącym się 
na wysokość 45 metrów wśród starego, karkonoskiego 
lasu. Początek pod ziemią, w centrum informacyjnym, 
na równi z korzeniami ponad 150-letnich świerków. 
Możliwość przejścia przez trzy „tory przeszkód” . 
W drodze powrotnej możliwość szalonego zjazdu 
toboganami z wysokości 40 metrów, cena 75 zł + 180 
koron.

WyCieCZKa do dreZna w cenie 100 zł + ok. 13 euro 
na opłatę wstępów. W programie zwiedzania Drezna 
m.in. 

Zwinger – Zamek drezdeński, Galeria Starych 
Mistrzów, Skarbiec (wycieczka jest realizowana w godz. 
7.00-21.00).

CZeSKi raJ – kraina skał, zamków, jaskiń 
i Rozbójnika Rumcajsa, zwiedzanie Jaskiń  
Dolomitowych w Bożkowie, Zamku Hruba Skała, Zamku 
Troski, Prachowskich Skał; cena – 75 zł + ok. 260 koron 
czeskich

WIZyTA PARkU LINOWyM „TROLLANdIA” 
– 20 zł: pokonanie szeregu przeszkód:  
mostów, kładek huśtawek itp.,  uczestnicy wyposażeni 
są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny (szczegóły: 
www.trollandia.pl)

Imprezy fakultatywne są realizowane przy zgłoszeniu 
się minimum 15 osób.

iMPREzY FAKULtAtYWNE tRANsPORt

śWiAdczENiA

UWAGi

terMiNy 
PeNsJoNat  „Pory rokU”

ceNa  
do 15.03.2018

ceNa  
do 15.04.2018

ceNa  
reGUlarNa

Turnusy 12-dniowe

25.06. – 06.07.2018 1420 zł + 900 Kč 1470 zł + 900 kč 1520 zł + 900 Kč

07.07. – 18.07.2018 1420 zł + 900 Kč 1470 zł + 900 kč 1520 zł + 900 Kč

19.07. – 30.07.2018 1420 zł + 900 Kč 1470 zł + 900 kč 1520 zł + 900 Kč

31.07. – 11.08.2018 1420 zł + 900 Kč 1470 zł + 900 kč 1520 zł + 900 Kč

12.08. – 23.08.2018 1420 zł + 900 Kč 1470 zł + 900 kč 1520 zł + 900 Kč

terMiNy 
ośrodek „HalNy”

ceNa  
do 15.03.2018

ceNa  
do15.04.2018

ceNa  
reGUlarNa

Turnusy 12-dniowe

25.06. – 06.07.2018 1550 zł + 900 Kč 1600 zł + 900 Kč 1650 zł + 900 Kč

06.07. – 17.07.2018 1550 zł + 900 Kč 1600 zł + 900 Kč 1650 zł + 900 Kč

17.07. – 28.07.2018 1550 zł + 900 Kč 1600 zł + 900 Kč 1650 zł + 900 Kč

28.07. – 08.08.2018 1550 zł + 900 Kč 1600 zł + 900 Kč 1650 zł + 900 Kč

08.08. – 19.08.2018 1550 zł + 900 Kč 1600 zł + 900 Kč 1650 zł + 900 Kč
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TaTraLanDia • OśrODek z baSenem
JASKInIA LODOwA • TROLLAnDIA 

  GóRA ŻAR • ORAVICE

WyCIeCZkA AUTOkAROWA NA SłOWACJĘ - NISkIe 
TATRy - WyCIeCZkA dO dOLINy deMIANOWSkIeJ, 
zwiedzanie jednej z najpiękniejszych jaskiń – Jaskini 
Svobody lub Jaskini Lodowej, następnie pobyt  
w wyjątkowo atrakcyjnym parku wodnym 
TATRALANdIA – największym w Europie Środkowej: 
5 basenów z licznymi atrakcjami, zjeżdżalniami, 
wodnymi huśtawkami, parasolami wodnymi, sztucznym 
deszczem, wodnymi wulkanami, powietrznymi leżakami 
i gejzerami, trójślizgawkami itp.

Jednodniowa wycieczka autokarowa NA SłOWACJĘ 
- MAłA FATRA - wycieczka do bardzo malowniczej 
doliny Vratnej, przejście atrakcyjną i malowniczą 
trasą tzw. „dierami” ze Stefanovej do Terchovej oraz 
zwiedzanie Muzeum Janosika w Terchovej 

Wycieczka do największego Parku Rozrywki w Polsce 
enerGylandia (www.energylandia.pl) – 60 atrakcji 
w 3 strefach, 29 ogromnych urządzeń, 20 gier i zabaw 
interaktywnych, Water Park, kino 7D,  strefa dziecięca 
(wiele atrakcji bajkowych, karuzele, superpompy, 
kolejki), strefa familijna: głównie atrakcje wodne, spływ 
Kopalnią Złota, Splash Bottle, Atlantis - spływ rwącą 
rzeką, strzelanie z armatek wodnych, spływ łódką po 
specjalnym wodnym torze i strefa ekstremalna czyli 
młodzieżowa to prawdziwe wyzwanie pełne  adrenaliny 
i szalonych przygód, ty znajdują się najszybsze  
i najwyższe urządzenia m.in. Roller Coastter,  Tsunami 

Dropper,  Aztec Swing; pobyt uzupełniają liczne 
widowiska. W czasie przejazdu krótki pobyt  
w Wadowicach.

WyCIeCZkA AUTOkAROWA dO WIedNIA  
jednodniowa impreza, w programie bulwar Ringstrasse, 
spacer po starówce i obejrzenie wspaniałych budowli 
opery, parlamentu, teatru, ratusza, bajecznego domu 
malarza Hundertwassera, wstęp do pałacu Schonbrunn 
i Katedry Św. Szczepana, na zakończenie atrakcyjna 
wizyta w jednym z największych i najnowocześniejszych 
lunaparków PRATER - wycieczka realizowana tylko w 
turnusie 15-dniowym)

Wycieczki piesze W GóRy SZLAkAMI BeSkIdU 
żyWIeCkIeGO: na Pilsko, na Halę Miziową, do 
wodospadu w Sopotni

ZAJĘCIA RekReACyJNe: basen letni, gry zespołowe, 
tenis stołowy, bieg terenowy

OGNISkA, dySkOTekI, PRZeJAżdżkI kONNe

SPARTAkIAdA SPORTOWA

TURNIeJ PIłkI SIATkOWeJ

TURNIeJ PIłkI NOżNeJ

Letniskowa  miejscowość w Beskidzie Żywieckim, 
malowniczo położona u stóp Pilska, o dużych walorach 
klimatycznych i krajobrazowych, punkt wyjścia ok. 11 
szlaków turystycznych. Do przejścia granicznego ze 
Słowacją ok. 2 km.

PROGRAM KORbiELóW

korbielów

OŚROdek WyPOCZyNkOWy „dARZ BóR” www.
darzbor.net, pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami 
i telewizorami. Ośrodek dysponuje: świetlicą, sprzętem 
dyskotekowym, stołem do ping-ponga, boiskiem 
sportowym, basenem letnim z podgrzewana wodą, 
miejscem na ognisko
lub
HOTeL „GRANICA”  www.granicakorbielow.pl, położony 
niedaleko ”Darz Boru”. Pokoje 2,3,4-osobowe.  Hotel  
dysponuje: świetlicą, sprzętem dyskotekowym, stołem do 
ping-ponga, boiskiem do siatkówki, kawiarnią z tarasem, 
salami szkoleniowymi, salą kominkową, wiatą z grillem, 
sauną, jacuzzi, WIFI, tenisem stołowym, bilardem, boiskiem 
do siatkówki

W stołówce obiektu 4 posiłki dziennie (w tym 
podwieczorek): pierwsze świadczenie – obiadokolacja 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz  
suchy prowiant w dniu wyjazdu. Na wycieczkę do Wiednia 
uczestnicy otrzymują suchy prowiant za całodzienna 
stawkę żywieniową (wskazane dodatkowe kieszonkowe na 
ciepły posiłek ok. 10 euro).

a) PKP trasa główna: Warszawa – Łódź - Katowice , wyjazd 
rano pociągiem w pierwszym dniu turnusu, powrót po 
południu w ostatnim dniu turnusu;
Warszawa; Łódź + 100 zł/os.; Katowice +70 zł
b) Wyjazdy antenowe  PKP  lub busem z Olsztyna, Lublina, 
Krakowa, Poznania, Białegostoku, Radomia, Płocka, Siedlec, 
Kielc, Wrocławia, Głogowa, Opola, Zielonej Góry  + 150 zł, 
z Gdańska , Bydgoszczy, Torunia, Rzeszowa, Szczecina + 170 
zł: 
Wyjazdy realizowane  - przy zgłoszeniu się minimum 7 osób
Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem na 
www.harctur.warszawa.pl

tRANsPORt

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

POLSKA • BESKID ŻYwIECKI   
KOLOnIE 7-13 • OBóZ 14-18 LAT
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śWiAdczENiA

Korbielów

enerGYLanDia • mała FaTra
śCIEŻKA KOROnA DRZEw 
LEśnY PARK nIESPODZIAnEK • PARK wODnY “TROPIKAnA”

korbielów 
POLSKA • BESKID ŻYwIECKI   

KOLOnIE 7-13 • OBóZ 14-18 LAT

Wycieczka na SłOWACJĘ „ŚCIeżką W kORONACH 
dRZeW BACHLedką” – ekscytujący spacer koroną 
drzew w Tatrach Bielskich, długości 2500 metrów,  na 
wysokości od 18 do 24 metrów,  na części chodnika 
specjalne przeszkody (zwężenia, labirynt) powodują 
dodatkowe emocje, największą jednak atrakcją jest na 
końcu ścieżki zjazd 67-metrową zjeżdżalnią, ze ścieżki 
rozpościera się piękny widok na Tatry Bielskie, cena 90 
zł +  10 euro.

WyCieCZKa dO żyWCA: zwiedzanie Muzeum 
Browaru Żywiec: wnętrza muzeum odwzorowują 
starą ulicę, wędrując po niej zwiedzający napotyka 
multimedialne ekspozycje, prezentacje i filmy ukazujące 
ewolucję produkcji piw), następnie wycieczka na Górę 
żar, wjazd kolejką kabinową, zejście, wizyta w Parku 
linowym „Trollandia”: pokonanie szeregu przeszkód: 
mostów, kładek huśtawek itp., cena 100 zł/os.

BASeNy TeRMALNe W ORAVICACH NA SłOWACJI, 
90 zł/os. + 17 euro, a w czasie wycieczki: 
- korzystanie z basenu sportowo-rekreacyjnego  
z ławeczkami do masażu, biczami wodnymi, fontannami, 
wodospadem spadającym z mostu, „tryskającymi” 
wysepkami
- korzystanie z basenu rekreacyjnego niepowtarzalnego 
miejsca w całej Słowacji, cyklicznie wytwarzane są  
w nim sztuczne fale, w tych basenach czeka na Was wiele 
atrakcji wodnych, takich jak sztuczne fale, podwodne 
ławeczki, dysze, natryski i inne urozmaicenia służące do 
hydromasażu. Niektóre   z  tych basenów bezpośrednio 

łączą się z  zewnętrznymi basenami, co daje możliwość 
korzystania z kąpieli termalnych w każdych warunkach 
pogodowych.

Wycieczka BeSkId ŚLąSkI, wizyta w LeŚNyM PARkU 
nieSPodZianeK  gdzie żyją  również drapieżne ptaki,  
w tzw. sokolarni, która jest wizytówką Parku, na 
turystów czekają tu specjalne pokazy  lotów ptaków 
drapieżnych, bardzo fajna sprawa, podczas której można 
nie tylko przyjrzeć się z bliska tym ptakom, ale też poznać 
ich zwyczaje, bowiem pracownicy ciekawie o nich 
opowiadają, następnie seans w kinie 7d, Na widowni, 
widzowie w okularach   polaryzacyjnych, odbierają 
film wszystkimi zmysłami, dzięki takim efektom jak 
ruszające się i wibrujące fotele, tryskająca z ekranu 
woda, podmuchy wiatru, a nawet „przebiegające” tuż 
pod jego stopami myszy. Obraz staje się na tyle realny, 
że można poczuć się przez czas projekcji uczestnikiem 
jego akcji. Pędzący wózek, machająca skrzydłami 
sowa, uderzenie pioruna daje wrażenie otaczającej nas 
rzeczywistości. Film wyzwala w widzu także różnorodne 
emocje, jak śmiech, krzyk, a czasem i wybuch euforii. 
Niezapomniane przeżycia na długo pozostaną  
w naszej świadomości. Następnie emocjonujący zjazd 
torem saneczkowym. Na zakończenie wizyta w parku 
Wodnym „Tropikana” w hotelu „Gołębiewski” w skład 
którego wchodzą: basen pływacki, basen rekreacyjny 
z falą, biczami wodnymi, basen z hydromasażem wodno-
powietrznym, basen sportowy, jacuzzi, zjeżdżalnia 
„cebula”, zjeżdżalnia 5-torowa, grota solna, jaskinia 
śnieżno-lodowa, cena wycieczki 140 zł/os.

iMPREzY FAKULtAtYWNE
Cena podstawowa obejmuje: przejazd wg opcji, 
zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę 
pedagogiczną, opiekę medyczną, podatek VAT, realizację 
programu, TFG.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu  
z poszczególnych miast, opłat za wycieczki fakultatywne, 
obligatoryjnej kwoty w euro płatnej na miejscu.

Należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pieszych 
wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie 
głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy 
i ręcznik kąpielowy. Przy zagranicznych wycieczkach 
wymagany jest paszport lub dowód osobisty. Fakultety 
odbywają się przy min. 15 uczestnikach. Osoby korzystające 
z przejazdu PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną 
legitymację szkolną.

UWAGi

terMiNy
PeNsJoNat „darz bór”

ceNa  fM 
do 15.03.2018 

ceNa fM 
do 15.04.2018

ceNa  
reGUlarNa

15-dNIOWe:

 30.06. – 14.07.2018 1580 zł + 45 euro 1630 zł + 45 euro 1680 zł + 45 euro

16.07. – 30.07.2018 1580 zł + 45 euro 1630 zł + 45 euro 1680 zł + 45 euro

01.08. – 15.08.2018 1580 zł + 45 euro 1630 zł + 45 euro 1680 zł + 45 euro

12-dNIOWe:

 30.06. – 11.07.2018 1390  zł +  35 euro 1440 zł + 35 euro 1490 zł + 35 euro

 16.07. – 27.07.2018 1390  zł +  35 euro 1440 zł + 35 euro 1490 zł + 35 euro

 01.08. – 12.08.2018 1390  zł +  35 euro 1440 zł + 35 euro 1490 zł + 35 euro

15.08. – 26.08.2018 1390  zł +  35 euro 1440 zł + 35 euro 1490 zł + 35 euro

terMiNy 
Hotel „GraNica”

ceNa  fM 
do 15.03.2018 

ceNa fM 
do 15.04.2018

ceNa  
reGUlarNa

15-dNIOWe:

 30.06. – 14.07.2018 1670 zł + 45 euro 1720 zł + 45 euro 1770 zł + 45 euro

16.07. – 30.07.2018 1670 zł + 45 euro 1720 zł + 45 euro 1770 zł + 45 euro

01.08. – 15.08.2018 1670 zł + 45 euro 1720 zł + 45 euro 1770 zł + 45 euro

12-dNIOWe:

 30.06. – 11.07.2018 1470  zł + 35 euro 1520 zł + 35 euro 1570 zł + 35 euro

 16.07. – 27.07.2018 1470  zł + 35 euro 1520 zł + 35 euro 1570 zł + 35 euro

 01.08. – 12.08.2018 1470  zł + 35 euro 1520 zł + 35 euro 1570 zł + 35 euro

15.08. – 26.08.2018 1470  zł + 35 euro 1520 zł + 35 euro 1570 zł + 35 euro
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JANOsiKOWA AdRENALiNA 
PAInTBALL • AQuAPARK • PARK LInOwY

WyCieCZKa Ze ZWiedZaniem ZaKoPaneGo 
Wielka Krokiew, Stary Cmentarz, spacer 
po Krupówkach, Centrum Edukacji 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, wizyta  
w Aquaparku Zakopane - pobyt 2,5 godzinny  
w kompleksie na Antałówce wyposażonym w basen 
rekreacyjny, basen pływacko-rekreacyjny, 4 zjeżdżalnie 
rurowe, 6 jacuzzi, dziką rzękę, brodzik dziecięcy

PARk LINOWy NA GUBAłóWCe  wysokościowy tor 
linowy składający się z 18 stanowisk: różnego rodzaju 
mosty, kładki, belki, huśtawki, siatki, zjazdy tyrolskie 
w tym  ekstremalnie szybką 50 metrową tyrolką   
z  hamulcem, zakończoną lądowaniem w potężnej 
„wannie” z trocinami – pokonanie parku, zajęcia 
odbywają się pod opieką profesjonalnych, 
doświadczonych instruktorów

WyCieCZKa do morSKieGo oKa przez Bukowinę 
Tatrzańską lub do Doliny Kościeliskiej lub na Halę 
Gąsienicową  –  w zależności od warunków pogodowych  
i kondycji uczestników wjazd kolejką linowo-terenową 
na Gubałówkę i spacer jej grzbietem

WyCIeCZkI PIeSZe dO TATRZAŃSkIeGO PARkU 
narodoWeGo i po okolicy - m.in. Wiktorówki, 
Polana Rusinowa, Tarasówka – najlepszy widok na Tatry, 
Błociska, Gliczarów Górny wizyta w Izbie Regionalnej 
w Murzasichlu

WeSOłe WIeCZORkI dyskoteki, ognisko z konkursem 
„śpiewać każdy może”, zabawy i konkursy z nagrodami: 
piżama party, konkurs fryzur i makijażu 

JanoSiKoWa adrenalina:
• paintball – gry paintballowe i speedballowe na 
zamkniętym mini poligonie paintballowym (do
dyspozycji 150 kulek, markery, ubranie ochronne),

zwariuje.
• łucznictwo – ćwiczenie celności, strzały do tarczy, 
• strzelectwo – postrzelamy do tarczy z długich 
 i krótkich wiatrówek, konkurs strzelniczy, 
• kule wodne – zoorbing w basenie, wasz błędnik
Uwaga: w terminie 13.08-23.08.18 Janosikowa 
Adrenalina jest realizowana jako fakultet + 60 zł/os 
(płatne na miejscu).

GRy TeReNOWe                
• budowanie szałasów dla baców i juhasów,
• nauka rozpalania góralskiej watry,
• podchody terenowe - zbójnicy kontra Harnicy,
•„Janosikowe w górach przeskakiwanie” nauka 
poruszania się w terenie bez mapy i kompasu (z odznaką 
sprawności),
budowanie tam na Filipczańskim Potoku. 

SPARTAkIAdA SPORTOWA
• turniej piłki siatkowej,
• turniej piłki nożnej,
• turniej badmintona,
• wielobój sprawnościowy,
• bieg 60 m pod górę,
• turniej gry w ping-ponga
• turniej skoków na skakance.

kLUB GóRALSkI zapoznanie się z folklorem 
podhalańskim - spotkanie z gawędziarzem, „Na góralską 
nutę”  - góralskie tańce i muzyka, 
„Czarowanie-góralskie gotowanie” - wspólne gotowanie 
i konsumowanie potraw związanych z tradycją 
Podhala, poznawanie wyrobu oscypków, góralski 
chrzest kolonijny, baśnie i legendy związane z górami, 
zapoznanie się ze strojem podhalańskim połączone  
z sesją fotograficzną, przysmaki górskie, pasowanie na 
górala / góralkę.

SłOWACJA Z AqUACITy i JASkINIą: - wycieczka 
autokarowa w Słowackie Tatry Wysokie. W programie: 
Jaskinia Bielańska w Tatrzańskiej Kotlinie, wejście 
do Aquacity w Popradzie : łącznie znajduje się tu 
kilkanaście basenów różnego rodzaju. Cena: 79 zł + 
25 Euro na wstępy (dla posiadaczy paszportów lub 
dowodów osobistych).
enerGylandia:  - największy park rozrywki w Polsce 
www.energylandia.pl.  Cena 119 zł.
RAFTING: kilkugodzinna wyprawa na spływ pontonami 
wzdłuż przełomu Dunajca ze Sromowców do Szczawnicy.  
Cena 120 zł.
SlaCKline: zabawa polegająca na utrzymaniu 
równowagi z pomocą partnera na specjalnej linie 
zawieszonej miedzy dwoma drzewami. Cena 15 zł 
(płatne tylko na miejscu).

ZorBinG:  Cena 50 zł (płatne tylko na miejscu).
JanoSiKoWa adrenalina – tylko w terminie 
13.08-23.08.18 - realizowana jako fakultet. Cena 60 
zł (płatne tylko na miejscu), w pozostałych terminach  
w cenie podstawowej.

Prześliczna wieś letniskowa na Podhalu w Dolinie 
Filipczańskiego Potoku, 10 km od Zakopanego.  Położona 
bezpośrednio w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
– przepiękne widoki na Tatry. Dogodne położenie, bliskość 
atrakcyjnych turystycznie miejscowości (Zakopane, 
Poronin, Bukowina Tatrzańska).

Willa “dANUSIA” - budynek w stylu zakopiańskim; pokoje 
3, 4, 5 - osobowe z łazienkami lub łazienka przy pokoju 
przypisana do pokoju. Na miejscu regionalna świetlica z TV 
i sprzętem muzycznym. Teren ogrodzony z boiskiem do gry
w piłkę, kosza i szałasem ogniskowym, bezpłatne WIFI. 

Autokar lub bus – wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź, 
Piotrków Tryb., Częstochowa, Katowice, Kraków.  
Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. 
autokarem, busem, Polskim Busem, samochodem lub PKP 
– miejsca rezerwowane:  z Warszawy + 80 zł,  Kielc + 80 zł, 
Radomia + 80 zł, Lublina + 100 zł, Gliwic + 40 zł, Knurowa + 
40 zł, Wrocławia + 100 zł, Poznania + 100 zł, Opola  + 100 
zł,  Gdyni + 180 zł, Gdańska + 180 zł, Szczecina + 180 zł, 
Torunia + 180 zł, Bydgoszczy + 180 zł, Białegostoku + 180 
zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł. 
Rozkład Jazdy na www.harctur.warszawa.pl

Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport 
lub dowód osobisty. Fakultety odbywają się przy min. 15 
uczestnikach. 

UWAGI dOTyCZąCe TRANSPORTU 
1.Dojazdy antenowe mogą odbywać się  innym środkiem 
transportu niż wyszczególniony jako główny w ofercie 
(antena mikrobusem, PKP – rezerwacja miejsc siedzących 
lub samochodem osobowym pod opieką wychowawcy - 
konwojenta). Docelowo uczestnik dojazdu antenowego  
dociera  bezpośrednio do ośrodka lub dosiada się do 
autokaru docelowego. 
2. W przypadku zbyt małej frekwencji na rasach antenowych 
biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed 
wyjazdem. 
3. Dojazdy antenowe realizowane przy min. 4 uczestnikach.
4. Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów najpóźniej na  
7 dni przed wyjazdem.

Cena podstawowa obejmuje: przejazd wg opcji, 
zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant 
na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW Signal Iduna (5 
tys.), opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), 
opiekę medyczną, podatek VAT, realizację programu, 
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 0 zł. 

Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za profile i wycieczki 
fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +2,8 % 
ceny imprezy.

Trzy posiłki dziennie  + podwieczorek w stołówce na 
miejscu (doskonała domowa kuchnia do syta). 

PROGRAM

iMPREzY FAKULtAtYWNE

MAŁE cicHE

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

tRANsPORt

UWAGi

śWiAdczENiA

terMiNy
willa daNUsia

ilośĆ 
dNi

ceNa
do 15.03.2018

ceNa
do 15.04.2018

ceNa
reGUlarNa

24.06. – 05.07.2018 12 1195 zł 1245 zł 1295 zł

06.07. – 18.07.2018 13 1245 zł 1295 zł 1345 zł

19.07. – 31.07.2018 13 1245 zł 1295 zł 1345 zł

01.08. – 12.08.2018 12 1195 zł 1245 zł 1295 zł

13.08. - 23.08.2018 11 1095 zł 1145 zł 1195 zł

Małe cicHe
POLSKA • TATRY• KOLOnIA: 7-10 LAT I OBóZ 11-14 LAT  
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Willa “TARASóWkA” www.tarasowka.pl  - budynek  
w stylu zakopiańskim, pokoje 3, 4, 5 osobowe z łazienkami 
 i TV. Na miejscu jadalnia, świetlica ze sprzętem grającym, 
sala aktywnego wypoczynku, tenis stołowy, plac zabaw, 
duży ogród oraz boisko sportowe, szałas ogniskowy, 
bezpłatne WIFI. Zakwaterowanie w terminach: 29.06-
09.07; 23.07-01.08; 02.08-12.08.; 20.08-29.08.
dom Wczasowy „ANNA MARIA” www.dwannamaria.
pl  - budynek w stylu zakopiańskim, pokoje 3, 4, 5 osobowe  
z łazienkami i TV. Na miejscu jadalnia, świetlica ze sprzętem 
grającym, sala z tenisem stołowym, bilard, dart’s, sauna, 
plac zabaw, duży ogród oraz boisko sportowe, szałas 
 z grillem, bezpłatne WIFI. Zakwaterowanie w terminach: 
10.07-22.07.
dom Wypoczynkowy „TATRy” www.dwtatry.pl 
położony w Małem Cichem na Lichajówkach, budynek  
w stylu zakopiańskim, estetyczne pokoje 3,4,5 osobowe 
z łazienkami i TV. Na miejscu jadalnia, sala dyskotekowa 
ze sprzętem grającym, sala z tenisem stołowym, bezpłatne 
WIFI, szałas ogniskowy. Zakwaterowanie w terminie 13.08-
23.08.

Autokar lub bus – wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź, 
Piotrków Tryb., Częstochowa, Katowice, Kraków.  
Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. 
autokarem, busem, Polskim Busem, samochodem lub PKP 
– miejsca rezerwowane:  z Warszawy + 80 zł,  Kielc + 80 zł, 
Radomia + 80 zł, Lublina + 100 zł, Gliwic + 40 zł, Knurowa + 
40 zł, Wrocławia + 100 zł, Poznania + 100 zł, Opola  + 100 
zł,  Gdyni + 180 zł, Gdańska + 180 zł, Szczecina + 180 zł, 
Torunia + 180 zł, Bydgoszczy + 180 zł, Białegostoku + 180 
zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł.
W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych 
biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed 
wyjazdem. Dojazdy antenowe realizowane przy min. 4 
uczestnikach. Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów 
najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.

Należy ze sobą zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, 
wygodne obuwie do pieszych wycieczek, mały plecak, 
kurtkę ortalionową, nakrycie głowy od słońca, okulary 
przeciwsłoneczne, strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Przy 
zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub 
dowód. Fakultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach. 
Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 
dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP 
obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

Trzy posiłki dziennie  + podwieczorek, suchy prowiant na 
powrót (doskonała domowa kuchnia do syta, śniadania 
 i kolacje – bufet, obiady serwowane).

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

tRANsPORt

UWAGi

PAInTBALL • Off ROAD • SuRVIVAL • RAfTInG • SLACKLInE
Małe cicHe

POLSKA • TATRY• KOLOnIA: 7-10 LAT I OBóZ 11-14 LAT  

tAtRY AdVENtURE

Prześliczna wieś letniskowa na Podhalu w Dolinie 
Filipczańskiego Potoku, 10 km od Zakopanego.  Położona 
bezpośrednio w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
– przepiękne widoki na Tatry. Dogodne położenie, bliskość 
atrakcyjnych turystycznie miejscowości (Zakopane, 
Poronin, Bukowina Tatrzańska).

PAINTBALL  Zajęcia wspólnie przygotowane  
z instruktorami „PaintMe” odbywają się w Zakopanem, 
Bukowinie Tatrzańskiej oraz na Gubałówce. Trzy 
bloki zajęć: Pierwszy blok odbędzie się na polu  o 
charakterze speedballowym. Teren  niewielki, idealny 
aby każdy z uczestników mógł przyzwyczaić się do 
broni. Nasi instruktorzy wytłumaczą zasady wychyleń,  
komunikacji, oraz pozycji  taktycznych poszczególnych 
graczy. Drugi Blok: przeniesiemy się na zdecydowanie 
większy teren,  na którym uczestnicy będą mogli 
wykorzystywać różnego rodzaju kryjówki i barykady. 
Uczestnicy zapoznają się z zasadami gier leśnych.  
Scenariusze typu:  „obrona wzgórza”, „przeprowadzenie 
Vipa”  oraz standardowe :”Capture the Flag” „Team 
Death Match”. Trzeci blok: dziki las, w którym liczy 
się kreatywność uczestników . Teren w którym każdy 
z uczestników będzie mógł wykorzystać wcześniej 
nabyte umiejętności.  Użytkownicy będą mieli okazję 
wcielić się w terrorystów oraz anty- terrorystów 
 i zagrać w scenariusze z fabułą które zmieniać się będą 
w zależności od zwycięzców poszczególnych rund. Do 
tego zawody speedballowe  3 vs 3, zawody 1 vs  1. Macie 
do dyspozycji 600 kulek w cenie, zabezpieczony sprzęt, 
maskę oraz ubranie ochronne, otrzymacie pamiątkowe 
dyplomy oraz kupony rabatowe do wykorzystania  
w sklepie paintballowym. Jeśli wystrzelacie limit kulek 
można dokupić dodatkowe pakiety: 100/15zł lub 
500/60zł. 

OFF-ROAd, TyROLkA, STRZeLANIe  Wyprawa 
samochodem terenowym 4x4 po bezdrożach okolic 
Małego Cichego połączona niesamowitym zjazdem na 
tyrolce leśnej oraz strzelaniem z łuków i wiatrówek oraz 
ogniskiem.

ORIeNTeeRING W TeReNIe GóRSkIM  Tutaj 
sprawdzicie swoje umiejętności w zakresie orientacji w 
terenie, posługiwania się kompasem oraz odczytywania 
map. Nauczycie się zasad poruszania i planowania

SłOWACJA Z AqUACITy i JASkINIą: Cena: 79 zł 
+ 25 Euro na wstępy (dla posiadaczy paszportów lub 
dowodów osobistych)
enerGylandia:  Cena 119 zł.  
RAFTING: Cena 120 zł.
SlaCKline: Cena 15 zł (płatne tylko na miejscu).
ZorBinG: Cena 50 zł (płatne tylko na miejscu).
Opis imprez fakultatywnych na www.harctur.
warszawa.pl

wycieczek w terenie górskim. W tym celu przejdziecie 
specjalne szkolenie oraz weźmiecie udział w dziennych 
i nocnych marszach na orientację.

SURVIVAL I PIeRWSZA POMOC   Jak przetrwać  
w górach, w jaki sposób znaleźć pożywienie, zbudować 
obóz, rozpalić ognisko, przygotować posiłek - to 
wszystko dowiecie się w tym bloku programowym. 
Ponadto poznacie podstawowe techniki ratownicze 
stosowane w górach, sygnalizację wypadku, sposoby 
transportu poszkodowanego. Chętni mogą spędzić noc 
w zbudowanym przez siebie szałasie (wymagana własna 
karimata i śpiwór).

AMBITNe WyCIeCZkI GóRSkIe  Proponujemy 
dwie ambitniejsze całodzienne wycieczki górskie  
z przewodnikiem tatrzańskim inne niż tradycyjne 
obozowe łażenie doliną Kościeliską lub do Morskiego 
Oka. Przewodnik zaprowadzi was w rejon Hali 
Gąsienicowej z wejściem na któryś ze szczytów w 
tym rejonie, np. Mały Kościelec, Kasprowy Wierch 
lub przełęcz Hyżne. Druga tura to będzie wypad w 
Tatry Zachodnie w rejon szczytów okalających Dolinę 
Chochołowską  lub też wypad na Giewont i Czerwone 
Wierchy. Wszystko zależy od pogody, kondycji, 
przygotowania i chęci uczestników. Prócz tego czekają 
was krótsze wycieczki „kondycyjne” na Tarasówkę, 
Gęsią Szyję, Upłaz, Błociska do Gliczarowa.

AqUA&FUN  Ten blok programowy pozwoli wam choć 
na chwilę odpocząć od zajęć wymagających wysiłku 
fizycznego. Można wziąć udział w dyskotekach, 
karaoke, ognisku z konkursem z konkursem „śpiewać 
każdy może”, zabawach i konkursach z nagrodami 
oraz wypoczynku w Aquaparku Zakopane - pobyt 2,5 
godzinny w kompleksie na Antałówce wyposażonym 
w basen rekreacyjny, basen pływacko-rekreacyjny, 
4 zjeżdżalnie rurowe, 6 jacuzzi, dzika rzeka, brodzik 
dziecięcy. Zwiedzicie również Zakopane oraz zrobicie 
zakupy na Krupówkach oraz wjedziemy kolejką linowo-
terenową na Gubałówkę.

PROGRAM 

iMPREzY FAKULtAtYWNE

MAŁE cicHE

Cena podstawowa obejmuje: przejazd wg opcji, 
zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant 
na drogę powrotną, ubezpieczenie NW Signal Iduna (5 tys.), 
opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), opiekę 
medyczną, podatek VAT, realizację programu, TFG.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za profile i wycieczki 
fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji: 2,8 % 
ceny imprezy.

śWiAdczENiA

terMiNy obiekt
ceNa  

do 15.03.2018
ceNa  

do 15.04.2018
ceNa  

reGUlarNa

29.06. – 09.07.2018 Tarasówka 1345 zł 1395 zł 1445 zł

10.07. – 22.07.2018 anna maria 1495 zł 1545 zł 1595 zł

23.07. – 02.08.2018 Tarasówka 1345 zł 1395 zł 1445 zł

03.08. – 13.08.2018 Tarasówka 1345 zł 1395 zł 1445 zł

14.08. – 24.08.2018 Tatry 1345 zł 1395 zł 1445 zł

20.08. - 29.08.2018 Tarasówka 1245 zł 1295 zł 1345 zł

Małe Ciche



22 www.harctur.warszawa.plZakopane

JęzYK ANGiELsKi
KuRS wSPInACZKI • GuBAŁówKA

enerGylandia - w programie całodzienny  pobyt   
w największym parku rozrywki w Europie m in.: roller 
coastery, space booster, tsunami dropper , tropikalna 
wyspa z trzema basenami z podgrzewaną wodą, ciekawe 
widowiska: akrobacje motocyklowe, Piramid Ilusion – 
kino 7D, planetarium, wioska wikingów, wiele innych 
atrakcji w ciągu 1 dnia.  Koszt wycieczki: 150 zł 

WyCieCZKa do Wiednia - wycieczka autokarowa 
do stolicy Austrii - Wiednia, w programie: pobyt na 
Praterze - w najsłynniejszym parku rozrywki w Europie, 
ze słynnym kołem Riesenrad – symbolem Wiednia  
i licznymi atrakcjami t.j. kolejki, diabelskie młyny,  roller 
coastery, karuzele, w tym największa na świecie wysoka  
na 117 metrów, karuzela łańcuchowa, tunele strachu 
i śmiechu i inne. Dodatkowo spacer po wiedeńskiej

starówce. Konieczność posiadania ważnego paszportu 
lub dowodu osobistego. Koszt wycieczki: 250 zł   +   40 
euro na poszczególne atrakcje

kURS WSPINACZkI
Dodatkowo zapraszamy chętnych na minikurs 
wspinaczki. Proponujemy 8 godz. zajęć, które odbywać 
się będą w parku linowym pod okiem instruktorów. 
Zajęcia obejmować będą naukę wspinaczki na 
pneumatycznej ściance wspinaczkowej, elementy 
survivalu, naukę węzłów i zastosowania technik auto 
asekuracji oraz pokonywanie tras w parku linowym. 
Koszt kursu: 180 zł

Ośrodek wypoczynkowy GIeWONT o wysokim 
standardzie, nowy, nowocześnie urządzony obiekt  
z windą i krytym basenem., Zakwaterowanie w pokojach 
3,4,5 - osobowe z łazienkami i TV, pełne wyżywienie.  
W ośrodku do dyspozycji: basen kryty, sale dydaktyczne, 
sale konferencyjne, stół do tenisa stołowego, boiska 
sportowe (siatkówka, koszykówka), sala dyskotekowa, 
szałas regionalny.

Dojazd własny lub autokar
Wyjazdy: Wrocław, Warszawa, Katowice, Opole - 150 zł , 
Kraków - 120 zł, Poznań - 190 zł
Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem na  
www.harctur.warszawa.pl

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, realizacje programu, ubezpieczenie, opiekę 
kadry pedagogicznej, medycznej, TFG.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu 
 z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne.

Pełne wyżywienie.

iMPREzY FAKULtAtYWNE

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

tRANsPORt

śWiAdczENiA

terMiNy ceNa

8.07. - 21.07.18 1 749 zł

22.07. - 04.08.18 1 749 zł

05.08. - 18.08.18 1 749 zł

zakoPaNe - Murzasichle -
POLSKA • TATRY 
KOLOnIA JęZYKOwA: 8 - 14 LAT • OBóZ JęZYKOwY: 15-18 LAT  

oBóZ: 40 lekcji (3 lekcje rano + warsztaty)

Kolonia: 30 lekcji (2 lekcje rano + warsztaty)

• warsztaty językowe to konwersacje, symulacje 
językowe, kręgi tematyczne, 
• ciekawe materiały dydaktyczne i pomoce 
audiowizualne, • autorski system do nauki słówek, 
doświadczeni lektorzy, również native speakers, 
wszystkie poziomy zaawansowania oprócz zupełnie 
początkującego,
• certyfikat na zakończenie nauki.

CAłOdNIOWA WyCIeCZkA GóRSkA  
z przewodnikiem nad Morskie Oko - największe 
i najpiękniejsze jezioro tatrzańskie. Przejście od 
Palenicy Białczańskiej, trasą wokół Wodospadów 
Mickiewicza. Spacer wokół jeziora, przepiękna sceneria 
polodowcowa, widoki na najwyższe szczyty Polski - Rysy 
i Mięguszowickie.

Półdniowa WyCIeCZkA NA GUBAłóWkĘ (1123 m 
n.p.m), skąd rozpościera się przepiękna panorama Tatr, 

odwiedzanie CieKaWyCH mieJSC W ZaKoPanem:  
śladami Małysza - Wielka Krokiew, cmentarz na 
Pęksowym  Brzysku z grobami Makuszyńskiego, 
Witkiewicza,

SPACeRy PO kRUPóWkACH (najsłynniejsza ulica  
w Zakopanem),

ZAJĘCIA SPORTOWe I RekReACyJNe: kryty basen na 
terenie ośrodka, siatkówka, koszykówka, unihokej, 

ZAJĘCIA WIeCZORNe: quizy i gry językowe, wieczory 
piosenki językowej, ogniska z pieczeniem kiełbasek, 
atrakcyjne konkursy, dyskoteki, zajęcia tematyczne: 
plastyczne, muzyczne, aktorskie, terenowy bieg  
z językiem, pamiątkowe zdjęcia (do pobrania z dysku)  
 z całego pobytu dla każdego uczestnika.

PROGRAM JęzYKOWY PROGRAM REKREAcYJNY
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NA tROPiE zŁOtEGO POciĄGU
AQuAPARK • SKALnE MIASTO • ZOO SAfARI

dUszNiki zdróJ
POLSKA • KOTLInA KŁODZKA 

OBóZ MŁODYCH ODKRYwCów 8-12 LAT • 13-17 LAT

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Stalowy Zdrój 
położony na obrzeżach Dusznik Zdroju w otoczeniu lasu 
iglastego. Pokoje 3,4,5 - osobowe z łazienkami oraz typu 
studio (2+3) z łazienkami. Na miejscu Free Wifi, jadalnia, 
tenis stołowy, boiska sportowe: siatkówka, koszykówka, 
małe boisko do piłki nożnej, sala do zajęć z grami 
planszowymi, TV, sprzętem dyskotekowym, plac zabaw dla 
małych dzieci, stół do tenisa stołowego, bilard, warcaby 
ogrodowe, wiata grillowa, miejsce na ognisko, własny 
parking. Teren ogrodzony, monitorowany, o powierzchni  
2 ha z przepięknym ogrodem.

Autokar lub bus – wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź, 
Wrocław, Sieradz. Z pozostałych miast przejazd 
realizowany przy min. 4 os. autokarem, busem, Polskim 
Busem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane:   
z Warszawy + 80 zł,  Kielc + 80 zł, Radomia + 80 zł, Lublina 
+ 100 zł,  Konina + 80 zł, Poznania  + 120 zł, Katowic + 100 
zł, Gliwic + 100 zł, Piotrkowa Tryb. + 60 zł, Częstochowy 
+ 80 zł, Skierniewic +80 zł, Radomska + 80 zł, Krakowa + 
100 zł, Szczecina + 180 zł, Gdyni + 180 zł, Gdańska + 180 zł, 
Torunia + 180 zł, Bydgoszczy + 180 zł, Białegostoku + 180 
zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł.
W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych 
biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed 
wyjazdem. 
Dojazdy antenowe realizowane przy min. 4 uczestnikach.  
Potwierdzenie miejsc i godzin wyjazdów najpóźniej na 7 dni 
przed wyjazdem.

AdRSPACH SkALNe MIASTO + 40 zł (płatne w biurze 
lub na miejscu) i 120 KĆ (płatne na miejscu): odkryjemy 
przepiękny labirynt Skalny w Czechach stanowiący 
rezerwat przyrody, na własne oczy zobaczycie  
z piaskowca wyrzeźbiony prawdziwy cud natury. 
Tu natura stworzyła najróżniejsze formacje skalne 
o fantastycznych kształtach. Dodatkowo czeka nas 
podróż łodzią po jeziorze o długości ok. 300m. oraz 
wodospad (19 m.) rzeki Metuje. 
OdGRyWAMy ZłOTą PRAGĘ – wycieczka do stolicy 
Czech + 90 zł (płatne w biurze lub na miejscu) i 300 KĆ 
(płatne na miejscu): zwiedzanie wzgórza zamkowego 
praskich Hradczan - Katedra Św. Wita, Zamek Królewski, 
Bazylika Św. Jerzego. Spacer przez Małą Stranę 
do Mostu Karola- jednej z głównych atrakcji Pragi. 
Następnie spacer po Vaclawskim Namesti – miejscu 
najsłynniejszych praskich demonstracji, marszów  
i zebrań publicznych, Brama Prochowa, Dom Miejski, 
Wieża Ratuszowa z zegarem „Orloj”, udział w spektaklu 
na Krizikovej Fontannie z efektami świetlnymi, muzyką, 
baletem.

Należy ze sobą zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, 
wygodne obuwie do pieszych wycieczek, mały plecak, 
kurtkę ortalionową, nakrycie głowy od słońca, okulary 
przeciwsłoneczne, strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Przy 
zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub 
dowód. Fakultety odbywają się przy min. 10 uczestnikach. 
Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą 
posiadać ważną legitymację szkolną.

Trzy posiłki dziennie  + podwieczorek w stołówce (śniadania 
i kolacje – bufet, obiady serwowane) na  miejscu oraz suchy 
prowiant na powrót. 

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

tRANsPORt

iMPREzY FAKULtAtYWNE
UWAGi

Miasteczko idealne dla ludzi gotowych na  interesujące 
przeżycia. Każdy, kto pragnie oderwać się od pełnego napięć 
życia codziennego z  pewnością będzie mógł atrakcyjnie 
wypocząć w tym malowniczym kurorcie.

ZOO SAFARI  dvur kralove  Unikalny, jeden  
z największych w Czechach Ogrodów Zoologicznych, 
położony na terenie ponad 60 ha. Znajdziemy tu 
wiele ciekawych ekspozycji w pawilonach: Zwierząt 
Drapieżnych (lwy, tygrysy), Ptasi Świat, Świat 
Dinozaurów, Świat Flamingów, Okapi, Małpy, 
Orangutany, Wodny Świat, Świat Słoni i wiele 
innych.  Jednak największą atrakcją jest Afrykańskie 
Safari, gdzie na kilkunastu hektarach biegają liczne 
zwierzęta kopytne: różnego rodzaju antylopy, bawoły 
i zebry! Po tej części ogrodu poruszamy się piętrowym 
autobusem i z jego pokładu oglądamy zwierzęta. 

NA TROPIe ZłOTeGO POCIąGU – wypad w Góry 
Sowie i Wałbrzyskie.  Odkryjemy Podziemne Miasto 
Osówka – największą część legendarnego kompleksu 
Riese wybudowanego przez Niemców pod koniec II 
Wojny Światowej i kryjącego do dziś mroczne tajemnice. 
Zawitamy do Zamku książ – największego zamku na 
Śląsku i trzeciego pod względem wielkości zespołu 
rezydencjonalnego w Polsce, w którego sąsiedztwie 
znajduje się przypuszczalnie słynny „Złoty Pociąg” 
ukryty przez Niemców. Może My go odkryjemy ?

odKryWamy PodZiemia – wycieczka do kłodzka 
- odkryjemy mroczne podziemne korytarze Twierdzy 
kłodzkiej powstałej w XVII w. Będziemy uczestniczyć 
w krótkim szkoleniu artyleryjskim zakończonym 
wystrzałem z armaty, poczuć zapach czarnego prochu, 
usłyszeć niesamowity huk, zobaczyć rozbłysk spalanego 
prochu. Nasi artylerzyści gwarantują wystrzałowe 
doznania! Zwiedzimy most Św. Jana w Kłodzku 
nawiązujący swoją architekturą do praskiego mostu 

OdkRyWCZe WyCIeCZkI PIeSZe: GóRy STOłOWe 
– wycieczka piesza do Parku Narodowego Gór 
Stołowych – wejdziemy na najwyższy szczyt pasma

 Szczeliniec Wielki lub Błędne Skały odkryją przed 
nami swoje labirynty. Po drodze odwiedzimy Czermną 
gdzie znajduje się kaplica Czaszek. Torfowisko pod 
Zieleńcem – wycieczka do rezerwatu torfowiskowego. 
Miejsce to przyciąga pięknymi krajobrazami oraz 
wspaniałą florą. Do Schroniska Pod Muflonem 
położonego na stokach Ptasiej Góry górującej nad 
Dusznikami.

dUSZNIkI ZdRóJ: spacer po uzdrowisku - park 
zdrojowy z Pijalnią Wód Mineralnych, Muzeum 
Papiernictwa, Rynek, Dworek Fryderyka Chopina, 
piękna kolorowa fontanna podświetlana po zmroku.

AqUAPARk W kUdOWIe: zajrzymy do Kudowy 
aby popluskać się 2 godziny w największym w okolicy 
Aquaparku: poza pełnowymiarowym basenem 
pływackim do dyspozycji jest także brodzik dla dzieci, 
92-metrowa zjeżdżalnia, jacuzzi, basen rekreacyjny  
z masażami, gejzerami i sztuczną rzeką.

WeSOłe WIeCZORkI: dyskoteki, ognisko z konkursem 
„śpiewać każdy może”, zabawy i konkursy z nagrodami: 
chrzest kolonijny, piżama party, konkurs fryzur  
i makijażu. 

GRy I ZABAWy TeReNOWe: budowa szałasów, 
nauka rozpalania ogniska, podchody terenowe, nauka 
poruszania się w terenie bez mapy i kompasu (z odznaką 
sprawności), biegi na orientację, budowanie tam na 
potoku.

SPARTAkIAdA SPORTOWA: turniej piłki siatkowej, 
turniej piłki nożnej, turniej badmintona, wielobój 
sprawnościowy, bieg 60m pod górę, turniej gry w ping-
ponga, turniej skoków na skakance.

PROGRAM dUszNiKi-zdRóJ

Cena podstawowa obejmuje: przejazd wg opcji, 
zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant 
na drogę powrotną, ubezpieczenie, opiekę pedagogiczną 
(kierownik i wychowawcy), opiekę medyczną, podatek VAT, 
realizację programu, TFG.
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do transportu  
z poszczególnych miast, opłat za wycieczki fakultatywne, 
obligatoryjnej opłaty 200 KĆ płatne na miejscu na wstępy. 

śWiAdczENiA

terMiNy
ceNa  

do 15.03.2018
ceNa  

do 15.04.2018
ceNa  

reGUlarNa

24.06. – 05.07.18 1375 zł + 200 kć 1425 zł + 200 kć 1475 zł + 200 kć

06.07. – 18.07.18 1475 zł + 200 kć 1525 zł + 200 kć 1575 zł + 200 kć

19.07. – 31.07.18 1475 zł + 200 kć 1525 zł + 200 kć 1575 zł + 200 kć

01.08. – 12.08.18 1375 zł + 200 kć 1425 zł + 200 kć 1475 zł + 200 kć

Duszniki Zdrój
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 PRzYGOdA biEszczAdY
REJS JACHTEM • Lwów • LOT SZYBOwCEM, 

ZORBInG • PAInTBALL

NA POłONINACH (ok. 8h) - Całodniowa wycieczka 
autokarowa z przewodnikiem dookoła Bieszczad, 
z pieszą wędrówką na szczyt Połoniny w sercu 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, kąpiele w górskim 
potoku. 

TAJeMNICe SOLINy (ok. 4h) – Piesza wycieczka wzdłuż 
linii brzegowej jeziora. Podczas wycieczki zwiedzimy 
uzdrowisko Polańczyk oraz największą w Polsce zaporę 
wodną w Solinie. Nie zabraknie również czasu na kąpiele 
na strzeżonym  kąpielisku. 

ReJS JACHTeM (ok. 1,5h) – Pełen wrażeń rejs 
jachtem kabinowym ze sternikiem po wodach Jeziora 
Solińskiego.

TeCHNIkI LINOWe  - Zorganizujemy dla Was zajęcia 
z technik linowych, które poznamy pod czujnym 
okiem instruktora. Sprawność będziemy szlifować na 
wysokości: zajęcia na ściance wspinaczkowej, zjazdy z 
budynku oraz wejście na przyrządach tzw. małpkach

OdNAJdŹ SIĘ NA SZLAkU (ok. 4h) – Wędrując 
po tajemniczych szlakach nauczymy Was podstaw  
posługiwania się mapą, kompasem  i damy szereg 

wskazówek jak się odnaleźć na zagubionym szlaku. 
Przeprawimy się przez górskie potoki. Każdy otrzyma 
mapę terenu z tajemniczymi zapiskami, dzięki którym 
nie zgubi się na tych nieuczęszczanych szlakach.

SZKolenie BieSZCZadniKa (ok. 3h) - Na leśnej 
polanie będziemy rywalizować w takich konkurencjach 
jak: przeciąganie liny, bieg w nartach, strzelnica 
paintballowa, łucznictwo i rzut siekiera oraz Bungiee 
Run. Każdy uczestnik zabawy otrzyma pamiątkowy 
certyfikat potwierdzający zdobycie bieszczadzkich 
sprawności. 

dySkOTekA W PIANIe LUB FLUO PARTy – Nudzą 
Cię zwyczajne dyskoteki? Masz ochotę naprawdę 
zaszaleć? W rytmie największych przebojów zabawimy 
się podczas wieczornej imprezy z laserami i malowaniem 
świecących tatuaży lub z  wielką ilością piany. Dyskotekę 
poprowadzi profesjonalny DJ.

oGniSKa i WieCZory leGend – Wspólne wyprawy 
wspominać będziemy wieczorami przy ogniskach, 
które palić będziemy w dymnej chacie, snując smętne 
opowieści i legendy bieszczadzkie.
Gry i zabawy integracyjne na terenie ośrodka.

Zaplanuj już dzisiaj swój letni wypoczynek. Dzikie, pełne 
tajemnic Bieszczady czekają na młodych odkrywców 
pragnących przeżyć prawdziwą przygodę. Spakuj plecak 
i wyrusz z nami tropem dzikiego zwierza, siądź za sterami 
quada, posiądź umiejętności przetrwania w trudnych 
warunkach...
Wakacje w Krainie Wilka zapamiętasz do końca życia!

domy Wczasowe „ Halicz” w Solinie położone 200 m do 
jeziora zwanego „Bieszczadzkim Morzem”.  Na terenie 
ośrodka znajdują się: boiska sportowe (siatka, piłka 
nożna, badminton), tenis stołowy, rowery górskie do 
realizacji wycieczek, restauracja „Kaskada”,  świetlica  
z TV i DVD, sala dyskotekowa, miejsca na ogniska i grille, 
miejscowy  Ośrodek Zdrowia. Zakwaterowanie w pokojach 
2-osobowych i pokojach typu studio (2+2) lub (2+3)  
z pełnym węzłem sanitarnym i TV.

3 posiłki dziennie (pierwszy posiłek kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek śniadanie w dniu odjazdu 
 + prowiant na drogę powrotną) 

PROGRAM  PRzYGOdA biEszczAdY

soliNa
POLSKA • BIESZCZADY 
wIEK uCZESTnIKów 7 – 13 LAT • 14 - 18 LAT

Autokarem. Potwierdzone wyjazdy z miast: Lublin - bez 
dopłat; Chełm +75 zł, Krasnystaw +75 zł, Zamość +50 zł, 
Puławy +50 zł, Warszawa +130 zł, Łódź + 140 zł, Piotrków 
Tryb. +120 zł, Radom +80 zł, Nisko + 90 zł,  Rzeszów +80 zł. 
Katowice +170 zł, Kraków +150 zł, Tarnów+120 zł, Opole 
+190 zł, Wrocław +200 zł, Poznań + 200zł, Konin +170 
zł, Włocławek+190 zł, Toruń +190 zł, Bydgoszcz + 190 zł, 
Gdańsk 200 zł, Białystok + 150 zł, Biała Podlaska + 80 zł. 
Zniżka na dojazd własny -50zł .
Transport na niektórych odcinkach może być realizowany 
np. mikrobusem, PKP, PKS, samochodem osobowym.
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane są 
przy zgłoszeniu się minimum 6 osób, W przypadku zbyt 
małej frekwencji na trasach antenowych biuro może 
odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem. 
Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem na 
www www.harctur.warszawa.pl

tRANsPORt

zAKWAtEROWANiE

Cena ZaWiera: transport autokarem, zakwaterowanie  
wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców  
i kierownika, opiekę medyczną w miejskim ośrodku zdrowia, 
ubezpieczenie.
Cena nie ZaWiera: dopłaty do wyjazdu z poszczególnych 
miast, opłaty za wycieczki fakultatywne, ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji  2,8%, Gwarancja Niezmienności Ceny 
80 zł.

śWiAdczENiA

WYŻYWiENiE

terMiNy
ceNa  

do 15.03.2018
ceNa  

do 15.04.2018
ceNa  

reGUlarNa

17.07-27.07.2018 1390 1440 1490

28.07-07.08.2018 1390 1440 1490

iMPREzY FAKULtAtYWNE
PAkIeT dLA AkTyWNyCH - za dopłata ok. 140 zł/
osoba
- 4X4 WILCZYM TROPEM 1h. - wyprawa samochodami 
terenowymi
- SPŁYW SANEM 2-3h. - spływ pontonami malowniczą 
Doliną Sanu
- BLOB JUMP – efektowne skoki do wody na wielkiej 
poduszce

lWóW – ok. 14h - wycieczka autokarowa 
z przewodnikiem w programie zwiedzanie 
najciekawszych lwowskich zabytków –ok. 125 zł/ 
osoba. Wymagany paszport.

ZorBinG – zjazd ze stromej góry we wnętrzu 
przezroczystej  kuli –  ok. 125 zł /osoba

LOT SZyBOWCeM - zapierająca dech podniebna 
przygoda -  ok. 125 zł/osoba

PAINTBALL – gra terenowa na leśnej polanie – ok.  45 
zł/osoba/pakiet startowy
Opłata na miejscu u kierownika obozu

Imprezy fakultatywne odbywają się w przypadku 
zgłoszenia się minimum 15 uczestników.
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NiE tYLKO dLA ORŁóW/MiNEcRAFt
OśRODEK Z BASEnEM 
węGRY • MODELE RC

MUszyNa
POLSKA • BESKID SąDECKI 

KOLOnIA 8 - 10 LAT I 11 - 13 LAT

dOM WCZASOWy „kOLeJARZ” położony jest 
w Muszynie - Złockiem. To trzykondygnacyjny ośrodek, 
posiadający pokoje 3-4 osobowe z łazienkami. Na rozległym, 
ogrodzonym terenie znajduje się bogata infrastruktura 
wypoczynkowa: MIASTECZKO WODNE, baseny ze 
zjeżdżalniami i do nauki pływania, brodzik, ścieżka zdrowia. 
Ponadto do dyspozycji kolonistów: sala telewizyjna, stoły 
do tenisa, profesjonalna sala dyskotekowa z nagłośnieniem 
i oświetleniem, bar, kawiarnia oraz bilard (odpłatnie). 

Autokar lub Dojazd własny 
Wyjazdy z następujących miast: Częstochowa +130.00 zł, 
Katowice +130.00 zł, Kielce +130.00 zł, Kraków +130.00 
zł, Lublin +150.00 zł, Łódź +150.00 zł, Opole +130.00 zł, 
Piotrków Trybunalski +130.00 zł, Puławy + 150 zł, Radom 
+ 150.00 zł, Radomsko + 130 zł, Warszawa + 150.00 zł, 
Wrocław +150.00 zł
Przybycie do Ośrodka po godz. 19:00, odbiór Uczestnika do 
godz. 8:30.
Przekazanie dziecka następuje po przyjeździe kadry do 
ośrodka.
Prosimy o bieżący kontakt w dniu przyjazdu w związku  
z możliwymi opóźnieniami autokarów na trasie.

Gra znana jest zarówno dzieciom, jak i młodzieży, 
gdyż jest to jedna z najpopularniejszych rozrywek 
ostatnich lat. Podczas obozu uczestnicy zamienią 
się w architektów, których nie dotyczą prawa fizyki.  
Z ogromnym zaangażowaniem tworzyć będą coraz to 
nowe formy w swoim własnym niezwykłym świecie. 
Minecraft stwarza nieograniczone możliwości pozwalając 
na obudzenie w sobie pokładów kreatywności. Podczas 
turnusu zapewniamy 10 godzin zajęć.
Przykładowe tematy:
- Budowa osiedla i osady.
-Eksploracja terenu i dostosowanie go do swoich potrzeb.
- Przygotowanie pułapek i zabezpieczeń swojego miasta.
- Podbój lochów wspólnie ze swoją drużyną.
A na koniec kolonii każdy otrzyma dyplom oraz sprawność 
ARCHITEKTA 2018.

WyCieCZKa W Pieniny
Przyjrzymy się z bliska ruinom legendarnego Zamku 
Czorsztyńskiego i poznamy jego historię. Będziemy 
podziwiać piękny widok Jeziora Czorsztyńskiego, 
zapory i Zamku w Niedzicy. Zapora czorsztyńska pełni 
bardzo ważną funkcję. Jaką? Dowiemy się na miejscu. 
Jeśli czas pozwoli ostatnim punktem wycieczki będzie 
odwiedzenie jednego z najpiękniejszych wąwozów  
w Polsce - Wąwozu Homole. Zobaczymy tworzące go 
skały wapienne i przełom potoku Kamionka. 
Ale nie zabraknie też kolonijnych zabaw:
- Olimpiada Architektów.
- Wodny świat - zabawy na basenie.
- Kreatywna biesiada przy ognisku.
-Wędrówki górskie, gry zespołowe, dyskoteki, 
podchody, quizy i turnieje.

WyCIeCZkA NA WĘGRy Cena 125 zł

PAkIeT MOdeLe RC Cena 69 zł

Opis imprez fakultatywnych na stronie www.harctur.
warszawa.pl

3 posiłki dziennie, pierwszy posiłek - kolacja, ostatni - 
śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

tRANsPORt

PROGRAM MiNEcRAFtPROGRAM WsPóLNY

iMPREzY FAKULtAtYWNE

To znane uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim, niedaleko 
Krynicy Górskiej, na pograniczu polsko-słowackim w dolinie 
Popradu. Górski, lecz łagodny klimat, czyste powietrze oraz 
atrakcyjny ośrodek, w którym mieszkamy są gwarancją 
wspaniałego wypoczynku. Okolice zachęcają do wędrówek 
połączonych ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Ogrodu 
Zmysłów, Parku Figur Kwiatowych, ruin średniowiecznego 
zamku na wzgórzu nad miastem, źródeł wód mineralnych 
bijących wprost z ziemi. 

TURySTykA OFF-ROAd. Piękne krajobrazy, poznanie 
okolicznej przyrody oraz duża dawka adrenaliny. Czeka 
nas wycieczka samochodami 4x4, przystosowanymi do 
jazdy w terenie. Niesamowite emocje i niedowierzanie, 
że jakakolwiek maszyna może pokonać tak trudne 
trasy, wzniesienia, żleby, skarpy, itp. Przejedziemy też 
przez małą rzeczkę. Zadaniem uczestników będzie 
również pomoc w (zaaranżowanych przez instruktorów) 
trudnych sytuacjach tj. spinanie aut linami, obsługa 
wyciągarki, pilotowanie kierowcy na trasie itp. Podczas 
wycieczki zorganizujemy też pokaz ekstremalnych 
wyzwań jazdy terenowej (uczestnicy wysiadają z aut), 
oraz ognisko, ciepły posiłek, gry i zabawy w terenie.
łUCZNICTWO - zajęcia na łucznicy w formie kursu. 
Nauka prawidłowej pozycji, zakładania strzał, 
naciągania cięciwy, celowania, puszczania cięciwy, 
zakończone punktowanym turniejem łuczniczym.
PAINTBALL - strzelanie do celu kulkami z farbą. 
Strzelać można do wszystkiego, co znajduje się na polu 
do paintballa (samochód, beczki, opony itp). Każdy 
uczestnik ma po 50 kulek.
Rozgrywki SPLATMASTeR (Paintball light). Podczas 
emocjonujących zawodów najmodniejszymi obecnie 
zabawkami przetestujecie możliwości pistoletów 
SPLATMASTeR. Zabawa doskonale integruje, zmusza 
do ruchu oraz rozwija koordynację. Mało która zabawka 
daje porównywalną dawkę emocji zarówno dzieciom  
i dorosłym. Kuleczki są zrobione z bardzo miękkiego 
żelu,

dzięki czemu są bezpieczne. Specjalnie przygotowane 
scenariusze (zadania dodatkowe) dopasowane do wieku
i umiejętności uczestników dodatkowo zwiększają 
atrakcyjność rozgrywek (np. obrona twierdzy, walka  
o flagę, ochrona prezydenta i wiele wiele innych). Zajęcia 
prowadzi doświadczona kadra dbająca o przestrzeganie 
przez  uczestników zasad bezpieczeństwa co sprawia, że 
gra jest w 100 % bezpieczna. Uwaga: zabawa wyłącznie 
w maskach ochronnych i odzieży otrzymanych od 
organizatora. Każdy uczestnik ma po 100 kulek.
PAkIeT SURVIVAL. Survival uczy samodzielności, dzięki 
niemu odkrywamy na nowo swoją naturę i zaczynamy 
samodzielnie działać, nie czekając na pomoc z zewnątrz. 
Często też ujawnia w człowieku ukryte zdolności. 
Zajęcia w formie pieszych wycieczek z przystankami 
w punktach, w których uczestnicy zdobywać będą 
wiedzę i umiejętności potrzebne do poradzenia 
sobie z trudnymi sytuacjami (zaaranżowanymi przez 
instruktorów). Na uczestników czekać będzie szereg 
zadań do wykonania np. budowa tratwy, oczyszczenie 
wody, budowa schronienia, rozpalenie bezpiecznego 
ogniska, znalezienie pożywienia itp. Zdobędą również 
podstawową wiedzę z zakresu terenoznawstwa 
i -gastronomii leśnej (bez obowiązku degustacji:-). 
Poznamy również zasady posługiwania się mapą 
i kompasem oraz odbędziemy krótki marsz na orientację 
z poszukiwaniem ukrytych punktów i wskazówek.
A na koniec kolonii każdy otrzyma sprawność 
WOJOWNIKA / WOJOWNICZKI 2018.

PROGRAM NiE tYLKO dLA ORŁóW MUszYNA

Cena zawiera: zakwaterowanie i wyżywienie, Opiekę 
wychowawców, ratownika, opiekę medyczną, korzystanie 
z infrastruktury ośrodka (odkryte baseny), wycieczkę w 
Pieniny, ubezpieczenie; realizację programu wg opisu, TFG
Cena nie zawiera: transportu autokarem, wycieczek i profili 
fakultatywnych, świadczeń nie zawartych w ofercie

śWiAdczENiA

tUrNUs

Nie tylko dla orłów MiNecraft

fM 100 do 
31.03.2018

ceNa  
reGUlarNa

fM 100 do 
31.03.2018

ceNa  
reGUlarNa

25.06 - 05.07.2018 1479 zł 1 579 zł 1 599 zł 1 699 zł

06.07 - 16.07.2018 1 579 zł 1 679 zł 1 599 zł 1 699 zł

17.07 - 27.07.2018 1 579 zł 1 679 zł 1 599 zł 1 699 zł

28.07 - 07.08.2018 1 479 zł 1 579 zł 1 599 zł 1 699 zł

08.08 - 18.08.2018 1 479 zł 1 579 zł 1 599 zł 1 699 zł
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bAJKOWE KOLONiE dLA MiLUsińsKicH

Kolonie szczególnie polecane dla dzieci wyjeżdżających  po raz pierwszy, czekających na wizyty rodziców. Zapewniamy 
sympatyczną, opiekuńczą kadrę, która nie tylko interesująco i bezpiecznie zorganizuje codzienne zajęcia ale również 
pomoże ułożyć rzeczy w szafie, przytuli i wysłucha, opowie bajkę. Podczas pobytu dzieci zwiedzają wiele ciekawych miejsc, 
poszerzają swoją wiedzę, uczą się samodzielności.

Wycieczka autokarowa do BAłTOWSkIeGO PARkU 
JURAJSkIeGO (www.juraparkbaltow.pl): Zwiedzanie 
Jura Parku – podróż w czasie przez okresy geologiczne, 
obejrzenie rekonstrukcji, dinozaurów, zwiedzanie 
Zwierzyńca Bałtowskiego, przejażdżka amerykańskim 
schoolbusem, możliwość, spotkania „oko w oko” ze 
zwierzętami żyjącymi w Afryce, Ameryce, Australii, 
Eurazji, spływ tratwami rzeka kamienną, wysłuchanie 
legend opowiedzianych przez flisaków lub wizyta  
w Parku Rozrywki w Bałtowie (wybór imprezy na 
miejscu w uzgodnieniu z uczestnikami),

Wycieczka autokarowa  - „ŚLAdAMI ZBóJA MAdeJA 
I dIABłA Z NAGóRZyC”, wycieczka do rezerwatu 
„NIeBIeSkIe ŹRódłA” - jednego z najpiękniejszych  
i najciekawszych wywierzysk krasowych Europy, również 
miejsca schronienia dzikiego ptactwa oraz bogatej 
roślinności, zwiedzanie Podziemnej  Trasy Turystycznej 
„Grot Nagórzyckich”, zwiedzanie Skansenu  Rzeki Pilicy 
w Tomaszowie Mazowieckim, na zakończenie zabawa na 
kręgielni, zwiedzanie  kompleksu bunkrów „Konewka”

ZWIedZANIe VII dyWIZJONU LOTNICZeGO, 
przeznaczonego do wsparcia ogniowego, desantowania, 
transportu powietrznego oraz zabezpieczenia 
pododdziałów szturmowych kawalerii powietrznej na 
polu walki

PRZyGOdA Z TAŃCeM czyli ZUMBA kIdS-kIdS JR – 
opanowała już cały świat. To genialne połączenie tańców 
latynoamerykańskich, elementów fitness oraz zabawy, 
poprawiają sylwetkę, kondycję, wprawiają w dobre 
samopoczucie. Kroki nie są skomplikowane i każdy 
dobrze się bawi – bo o to chodzi – o dobrą zabawę bez 
przymusu ćwiczeń. dodatkowo trener przekaże wiedzę 
na temat ruchu i zdrowego odżywiania. w turnusie,  
kilkakrotne  zajęcia pod okiem profesjonalnego 
instruktora.

Zajęcia na basenie CeNTRALNeGO OŚROdkA
SPORTU, 

WIZyTA W edUkACyJNyM CeNTRUM 
POżARNICTWA

ZAJĘCIA Z AdReNALINą W TLe – wizyta w Parku 
Linowym Adrenalina w Spale, beztroska, bezpieczna 
zabawa zajęcia dostosowane do wieku uczestników,

WIZyTA NA PIRACkIM STATkU – piracka przygoda 
– zabawy w wodzie, szukanie ukrytego skarbu przy 
pomocy pirackiej mapy sprzed lat. Festiwal Talentów. 

ZaCZaroWany laS – wyprawa po kwiat paproci 
oraz wiele zabaw z Królewną Śnieżką, Kopciuszkiem, 
Kubusiem Puchatkiem. Indiańska Wioska – 
jak zbudować wigwam, wybór Wodza Wioski, 
najpiękniejszej Indianki, Najśmieszniejszego Indianina. 

BAJkOWy dZIeŃ (prezentacja bajek). 

dZIeŃ W dżUNGLI – wycieczka do lasu, wybór Mistrza 
lasu, konkurs „Jak się czesał Tarzan i Jane”, polowanie na 
tygrysa – podchody. 

dZIeŃ dOBReGO HUMORU – konkurs na 
najzabawniejsze historyjki, wierszyki, rysowanie 
karykatur. 

dZIeŃ SPORTU „NA WeSOłO”. 

SZkOłA dOBRyCH MANIeR 

ZAJĘCIA PLASTyCZNe, WyCIeCZkI PIeSZe, GRy, 
kONkURSy, OGNISkA, dySkOTekI.

Podczas kolonii dzieci zdobywają różne stopnie np. 
wodnik, botanik, podróżnik oraz odznaki i tytuły np. 
Złoty Mikrofon (dla najlepszego śpiewaka), Pomysłowy 
dobromir (za pomysłowość i twórcze rozwiązywanie 
problemów),  Niewidzialnej Ręki (dla kolonisty, który 
często bezinteresownie pomagał innym) itp.

Znana miejscowość wypoczynkowa w centralnej Polsce nad 
rzeką Pilicą, na terenie dawnej Puszczy Pilickiej, obecnie 
Spalskiego Parku Krajobrazowego. Posiada dobre warunki 
klimatyczne, dawniej letnia rezydencja prezydentów Polski.

KOLONiE

PROGRAM

sPAŁA

sPała
POLSKA • OK. 100 KM OD wARSZAwY I OK. 60 KM OD  ŁODZI
KOLOnIE: 6-12 LAT

OŚROdek kONFeReNCyJNO-SZkOLeNIOWy 
„ZACISZe” 
( h t t p : // w w w . n a t u r a t o u r. p l /s t r o n a /o s r o d e k / 9 /
Spa%C5%82a+Zacisze) ,  usytuowany w otoczeniu zieleni, 
Pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, telewizorami, lodówką. 
Ośrodek dysponuje: boiskiem sportowym, placem 
zabaw, ogrodem do grillowania, stołem do pimg-ponga 
 i bilardowym, rowerami, jadalnią, salami konferencyjnymi 
ze sprzętem multimedialnym, kawiarnią, jacuzzi, pokojem 
zabaw. Teren ośrodka ogrodzony i monitorowany, Około 
1 km od ośrodka ‘Zacisze” płynie rzeka Pilica (w „Zaciszu” 
kolonie realizowane w turnusie 02.07.-12.07.2018 i 12.07.-
22.07.2018)

OŚROdek WyPOCZyNkOWy FWP „MIŚ” (https://www.
fwp.pl/spala_mis.html) pokoje 2,3 – osobowe z łazienkami, 
TV i balkonami, Ośrodek dysponuje: świetlicą, stołówką, 
stołem do ping-ponga, boiskiem sportowym, salą zabaw, 
położony niedaleko Pilicy. (w „Misiu” kolonie realizowane  
w turnusie 01.08.-10.08.2018)

W stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym 
podwieczorek); pierwsze świadczenie: obiad w pierwszym 
dniu turnusu, ostatnie świadczenie: obiad w ostatnim dniu 
turnusu

Autokar lub bus: z Warszawy + 80 zł, z Łodzi + 80 zł, z Lublina 
+ 150 zł. Wyjazdy realizowane przy min. 7 uczestnikach. 
dojazd własny: przyjazd uczestnika z rodzicami do ośrodka 
na godz. 13.00, odbiór uczestnika w ostatnim dniu ok. 12.00

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

tRANsPORt

śWiAdczENiA

PROFiLE dOdAtKOWO PŁAtNE

Cena podstawowa obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, program, ubezpieczenie, kadra wychowawcza, 
opiekę pielęgniarki na tzw. „doraźne wezwanie”., TFG.
Cena podstawowa  nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne 
i profile dodatkowe. 

1. Poczuj się jak ryba w wodzie! - warsztat pływacki nauka 
pływania - 8 zajęć po 45 min. lekcji z nauki i doskonalenia 
pływania – 130 zł. 
2. Warsztat tenisa ziemnego dla początkujących  - cenie 8 
lekcji tenisa ziemnego po 45 minut – 150 zł. 
3. Autokarowa wycieczka do Uniejowa – pobyt 
w kompleksie Basenów Termalnych - 140 zł. 
4. Vademecum młodego piłkarza – cena 100 zł.
Realizowane przy min. 15 uczestnikach

ZuMBA • TEnIS ZIEMnY • nAuKA PŁYwAnIA  
TERMY unIEJów • JuRA PARK

terMiNy dNi
ceNa  

do 15.03.2018
ceNa  

do 15.04.2018
ceNa 

reGUlarNa

o K-S  „ZACISZe”

02.07. - 12.07.2018 11 1340 1390 1440 

12.07. - 22.07.2018 11 1340 1390 1440 

OW „MIŚ”

01.08. – 10.08.2018 10 1450 1500 1550
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POLSKA • MAZuRY 
14–19 LAT

dZIeŃ 1
Zbiórka uczestników. Podział na koedukacyjne załogi 
i pierwsze spotkanie z instruktorami. Instruktorzy 
zabierają swoje załogi na jachty. Do wieczora załogi 
zajmują się poznawaniem taklowaniem i klarowaniem 
jachtu, ształowaniem prowiantu i swoich rzeczy. 

dNI 2–11
Podstawowe szkolenie poprzedzające wyjście na wodę. 
Rejs wyrusza z portu. Uczestnicy spędzają dni żeglując, 
ucząc się sterowania i obsługi jachtu, poznając zwyczaje 
i tradycje żeglarskie. Na nocleg stają na biwakach lub 
w przystaniach żeglarskich, przechodzą praktyczne 
i teoretyczne szkolenie żeglarskie. 

dzień 12 lub 13
Egzamin teoretyczny i praktyczny na stopień żeglarza 
jachtowego przed Komisją Egzaminacyjną.

dZIeŃ 14
Sklarowanie i przekazanie jachtów, koniec 
rejsu – wyjazd. Podstawową zasadą jest jak 
najpełniejszy, czynny udział wszystkich uczestników  
w organizowaniu życia rejsu. Instruktorzy stale czuwają 
nad swoimi załogami, starając się jednocześnie jak 
najmniej ograniczać ich samodzielność. Podstawową 
zasadą jest jak najpełniejszy, czynny udział wszystkich 
uczestników w organizowaniu życia rejsu. 

Orientacyjny plan dnia: 8.00 pobudka, 8.00–8.30 
toaleta poranna i klar na jachtach, 8.30 odprawa załóg, 
omówienie planu dnia, 8.40–9.40 śniadanie, 10.00–
19.00 teoretyczne i praktyczne zajęcia szkoleniowe, w 
międzyczasie przerwa na obiad, 19.00 kolacja. Po 20.00 
wykłady przygotowujące do teoretycznego egzaminu 
na patent. Po wykładach zajęcia różne (ogniska, szanty, 
uczestnictwo w imprezach żeglarskich, itp.), 23.00 cisza 
nocna. W zależności od trasy rozkład dnia może się 
zmienić. 

SZkOLeNIe NA STeRNIkA MOTOROWOdNeGO – 
Koszt kursu: 385 zł (w przypadku zapisów na miejscu, 
w trakcie imprezy 445 zł).  Szkolenie dostępne dla 
uczestników, którzy ukończyli 14 rok życia.
PAINTBALL:  95 zł
JAZdA qUAdeM: 95 zł.
NURkOWANIe „PIeRWSZy kROk”: 149 zł.
WOdNe SZALeŃSTWO: 99 zł.
Pełna informacja o imprezach fakultatywnych na stronie 
www.harctur.warszawa.pl
UWAGA! programy naszych imprez są bardzo bogate 
i korzystanie z zajęć fakultatywnych może wymagać 
rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych.

We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd  
z pilotem organizatora za dodatkową opłatą.
Wyjazdy z: Olsztyna + 100zł; Warszawy, Łodzi + 130 
zł; Torunia, Gniezna, Skierniewic, Radomia, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Jabłonowa Pomorskiego + 140 zł; 
Lublina, Puław 170 zł; Poznania, Kielc, Koszalina, 
Częstochowy, Elbląga, Gdańska, Gdyni + 190 zł; Wrocławia, 
Katowic, Krakowa, Leszna + 190 zł; Szczecina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry + 200 zł
Dojazd może zostać odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób 
w danym terminie z danej miejscowości.

Oferty innych rejsów żeglarskich na www.harctur.
warszawa.pl

To impreza spełniająca oczekiwania tych, którzy chcą 
połączyć szkolenie z aktywnym wypoczynkiem pod 
żaglami. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć umiejętności 
potrzebne do uzyskania patentu żeglarza jachtowego oraz 
wykorzystać je w praktyce podczas rejsu.
Podczas rejsu szkoleniowego będziemy żeglować przez 
najpiękniejsze mazurskie jeziora. Pokonamy kanały i rzeki, 
poznamy mazurskie przystanie i biwaki.

Nie muszą posiadać doświadczenia ani wiedzy żeglarskiej. 
Jedynym wymaganiem jest ukończenie 14 roku życia  
i podstawowa samodzielność. Podział na koedukacyjne 
załogi następuje według wieku uczestników. Nie ma 
żadnych szczególnych wymogów dotyczących zdrowia 
i kondycji. 

Ośrodek szkoleniowy „Róża Wiatrów” ul. Wodociągowa 1, 
11-600 Węgorzewo.

Kabinowe typu Tango 780, Twister 780 lub podobne. Każdy 
jacht jest wyposażony w segment kuchenny (tzw. kambuz) 
– kuchenkę gazową, komplet garnków, naczyń i sztućców. 

Na każdą załogę będzie przypadał instruktor – sternik, 
posiadający odpowiedni stopień żeglarski i doświadczenie. 
Całym rejsem dowodzi Komandor rejsu. 

W porcjach dziennych do samodzielnego przygotowania. 
Oprócz tego, instruktorzy otrzymają pieniądze dla załóg 
na codzienne zakupy (pieczywo, masło, mleko, owoce, 
warzywa) i wydatki rejsowe. 

Wielkie Jeziora Mazurskie. Turnusy rozpoczynają się  
i kończą w Węgorzewie nad jeziorem Święcajty (Ośrodek 
Żeglarski Róża Wiatrów w Węgorzewie, ul. Wodociągowa 
1). Wielkie Jeziora Mazurskie to nie tylko rezerwaty, 
jeziora, rzeki i kanały. To też zabytki i atrakcje turystyczne, 
takie jak Pałac Rodu Lehndorff w Sztynorcie, czy twierdza 
Boyen w Giżycku, To również bogata infrastruktura miast 
i miasteczek, gdzie odbywają się liczne imprezy żeglarskie, 
koncerty i festiwale szantowe. Uczestnicy żeglują po 
północnej części szlaku, po jeziorach: Mamry, Przystań, 
Dobskie, Łabap, Dargin, Kisajno, Jagodne, Boczne, itp. 
Każdego dnia będą poznawać nowe okolice i nocować 
w innych przystaniach. 

UWAGA!!!  Na imprezy z zakwaterowaniem na jachtach 
nie należy zabierać walizek lotniczych oraz plecaków 
ze stelażem, ze względu na ograniczoną powierzchnię 
bagażową jachtu. Wskazane jest, aby zabrać worek 
żeglarski, plecak bez stelaża lub zwykłą, miękką torbę 
turystyczną.

Cena obejmuje: rejs na jachtach kabinowych 
szkolenie żeglarskie teoretyczne i praktyczne zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Sportu, pełne wyżywienie, 
opiekę kadry, ubezpieczenie, noclegi w kabinach jachtów 
TFG
Cena nie obejmuje: opłat wnoszonych do kasy komisji 
egzaminacyjnej za egzamin (ze zniżką dla uczniów  
i studentów do 26 roku życia - 125 zł, bez zniżki - 250 zł), 
opłaty za patent wnoszonej do PZŻ-u (ze zniżką 25 zł, bez 
zniżki 50 zł), kosztów WC i natrysków w przystaniach na 
trasie rejsu (WC około 1–2 zł, natrysk 10–15 zł), dojazdu, 
opcji dodatkowych. 

Rzeczy niezbędne:
piżama lub dres do spania, 2 - 3 ciepłe swetry, 2 - 3 
pary spodni, ciepły polar, ciepła bielizna (podkoszulki, 
getry), czapki: wełniana i przeciwsłoneczna, ubranie 
przeciwdeszczowe (sztormiak), przybory toaletowe, 
kosmetyki (krem z filtrem UV!), ręczniki, klapki lub japonki, 
obuwie (trampki, pionierki – obuwie musi być wygodne, 
na miękkiej, gumowej podeszwie), ubranie na upały 
(podkoszulki, krótkie spodenki, okulary przeciwsłoneczne, 
nakrycie głowy).zeszyt, długopis.
Uczestnicy muszą posiadać własny śpiwór.
dokumenty: dowód tożsamości, legitymacja szkolna, 
wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika. pieniądze na 
opłatę egzaminacyjną (ze zniżką uczniowską i studencką 
125zł, bez zniżki 250 zł).
Rzeczy przydatne: latarka, rękawiczki, sandałki, śpiewnik, 
gitara lub inny instrument, na którym grywasz. 

Pełen teoretyczny i praktyczny kurs na stopień żeglarza 
jachtowego, prowadzony według obowiązujących 
przepisów i zakończony egzaminem. Każda załoga ma 
swojego instruktora prowadzącego, odpowiedzialnego 
za przebieg jej szkolenia, który będzie prowadził zajęcia 
praktyczne oraz asystował przy nauce teorii. Zajęcia 
praktyczne z manewrowania jachtem odbywają się na 
jachtach kabinowych. Liczba jednostek będzie równa liczbie 
załóg.
Uwaga: Do egzaminu na stopień żeglarza podejść może 
tylko uczestnik, który ukończył 14 rok życia.

REJs szKOLENiOWYPROGRAM iMPREzY FAKULtAtYWNE

UczEstNicY

POczĄtEK/KONiEc REJsU

JAcHtY

KAdRA

WYŻYWiENiE

tRAsA

UWAGi

śWiAdczENiA

cO zAbRAć NA REJs

tRANsPORt

szKOLENiE

ZAKOńCZOnE EGZAMInEM
QuADY • PAInTBALL • nuRKOwAnIE

reJs szkoleNiowy

terMiNy ceNa

24.06 – 07.07 1995 zł

08.07 – 21.07 1995 zł

22.07 – 04.08 1995 zł

05.08 – 18.08 1995 zł

19.08 – 01.09 1995 zł

Mazury

szKOLENiE NA stOPiEń ŻEGLARzA JAcHtOWEGO 
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WYciEczKA dO zAMOściA
wAKEBOARDInG • KRAV MAGA 

JAZDA KOnnA • PŁYwAnIE 

Dla uczestników wszystkich grup zrealizujemy dwie 
wycieczki wolnobieżną kolejką turystyczną: 
- jedną do starej pracowni garncarskiej w Łążku 
Garncarskim, - drugą na Porytowe Wzgórze, do Momot  
i Szklarni. 
Wycieczka autokarowa (do wyboru) Zamość, Kazimierz 
Dolny, Łańcut, Sandomierz, Lublin. 
Zajęcia sportowe: tenis stołowy, ziemny, badminton, 
siatkówka plażowa, wycieczki piesze i rowerowe, ogniska, 
podchody, questingi, gry i zabawy, olimpiady sportowe, 
dyskoteki, wieczorki integracyjne i tematyczne, karaoke. 
W Parku Rekreacji Zoom Natury w centrum edukacji 
aktywnej można będzie poznać świat przyrody poprzez 
aktywne doświadczanie i eksperymentowanie. Znajduje 
się tam park linowy, plac energii z fontannami, siłownia 
zewnętrzna tajemniczy exit room, Park Wodny i Park 
Kreatywny. 
plażowania i kąpiele a chętni mogą skorzystać z zajęć 
wakeboardingu. 
Kompleks Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich 
możecie podziwiać w trakcie wycieczek pieszych, 
rowerowych, wypraw samochodami terenowymi, spływów 
kajakowych i jazd konnych. 

 Oprócz powyższych atrakcji każda grupa odrębnie realizuje 
swój specjalistyczny program obozu lub kolonii.

Cztery żywioły: Ziemia, Woda, Powietrze, Ogień 
Ziemia – podczas obozu każdy uczestnik będzie miał do 
wykorzystania 800 kulek, otrzyma sprzęt oraz odzież 
ochronną, przejdzie fachowe szkolenie z obsługi broni 
paintballowej, śrutowej, kilku rodzajów łuków, technik 
maskowania w warunkach terenowych. Na obozie rozegrasz 
wiele scenariuszy: zdobywanie twierdzy wroga, ochrona 
prezydenta, zdobywanie flagi przeciwnika, gra terenowa 
Medicus oraz terenowa zagadka kryminalna. Będziecie 
mieli możliwość stoczenia rozgrywki na polu painballwoym 
również za pomocą specjalnych łuków, które zastąpią 
typową broń paintballową. Oprócz gier nauczysz się zasad: 
budowania schronień z wykorzystaniem posiadanego 
sprzętu oraz naturalnego ukształtowania terenu, 
zasad pozyskiwania wody, jej transportu i uzdatniania, 
rozpoznawania dzikich roślin jadalnych i leczniczych, 
terenoznawstwa, posługiwania się mapą i kompasem oraz 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ogień – w wielu ekstremalnych sytuacjach, może się okazać, 
że to właśnie on jest twoim największym sprzymierzeńcem. 
Dowiesz się jak i gdzie najlepiej rozpalić ognisko bez użycia 
zapałek. 
Woda – szkolenie z technik przeprawowych – przeprawy  
w ubraniu przez rzeki, grzęzawiska, bagna różnymi 
technikami pod nadzorem ratowników i instruktorów. 
Powietrze – zajęcia w Parku Linowym (minimalny wzrost 
uczestnika 140 cm, minimalna waga 50 kg). Do wyboru: 
trasa niebieska – 15 przeszkód na wysokości 4-8 m lub 
trasa czerwona – 16 przeszkód, trudna na wysokości 6-10 
m. Końcowym etapem szkolenia będą podchody nocne 
i wyprawa samochodem terenowym typu off-road.

Każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 800 
kulek. Podczas każdej gry zostanie wyposażony w sprzęt 
oraz odzież ochronną. Powalczysz o twierdzę i flagę. 
Jedną z gier będzie Woodsball rozgrywany w warunkach 
naturalnych w lesie z wykorzystaniem stroju maskującego, 
umożliwiającego kamuflaż oraz zastosowanie taktyki 
zielonej. Nauczysz się posługiwać mapą i kompasem 
oraz budować schronienia z wykorzystaniem zarówno 
posiadanego sprzętu jak i naturalnego terenu, odbędziesz 
wyprawę typu off-road samochodami terenowymi po 
terenie bagiennym. Dużo wrażeń dostarczy ci pobyt w Parku 
Linowym (minimalny wzrost uczestnika 140 cm, minimalna 
waga 50 kg). Do wyboru: trasa zielona – 14 przeszkód 
na wysokości 3-7 m lub trasa niebieska – 15 przeszkód 
na wysokości 4-8 m; Końcowym etapem szkolenia będą 
podchody nocne.

Sport, który powstał z połączenia nart wodnych, 
snowboardingu i surfingu. Świetna zabawa, która 
szybko przeradza się w pasję. Zajęcia trwają 2 godziny 
dziennie. Każdy uczestnik we współpracy z instruktorem 
indywidualnie uczy się i dopracowuje podstawowe techniki 
wakeboardowe. Podczas obozu nauczysz się: pływania po 
prostej i jazdy na krawędziach, zakrętów, obrotów 360°,olie 
(podskoki z wody), jazdy po przeszkodach. Ponadto będa 
organizowane konkursy i zabawy na wodzie z użyciem: 
desek serfingowych, dętek, tratw pirackich i wioseł. 
Zapewniamy profesjonalny sprzęt: deski, pianki, kamizelki, 
kaski oraz opiekę wykwalifikowanego instruktora  
z wieloletnim oświadczeniem.

Krav Maga – izraelski system samoobrony, walki wręcz. 
Bazuje na podstawowych odruchach człowieka. Kładzie 
nacisk na szybkość, wytrzymałość, siłę, dostosowanie 
form obrony do ataku, koordynację ruchów. Zajęcia 
będą prowadzone przez instruktorów Podkarpackiej 
Szkoły KRAV MAGI – Andrzeja Płazy 2 godz. dziennie. 
Uczestnicy poznają podstawowe zasady tego systemu – 
przewidywanie zagrożeń, unikanie ich, działanie w stresie. 
Prowadzone treningi zadaniowe i sytuacyjne będą miały 
na celu kształtowanie pewności siebie i przytomności 
umysłu w stanach zagrożenia oraz kształcenie umiejętności 
praktycznego zastosowania poznanych technik walki. 
Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia Letniej Szkoły 
Krav Magi.

Kurs to 10 godz. lekcyjnych nauki jazdy konnej na ujeżdżalni 
lub w terenie/tylko dla osób zaawansowanych, pod 
nadzorem instruktorów. Nauka jazdy konnej obejmuje: 
siodłanie koni, dla początkujących jazdę na lonży, stęp, kłus. 
Dla chętnych zajęcia w stajni: czyszczenie i karmienie koni 
oraz przygotowanie sprzętu. Rodzaj zajęć i ćwiczeń ustalają 
instruktorzy po rozpoznaniu umiejętności jeździeckich 
uczestników obozu. Na zakończenie turnusu wszyscy 
otrzymują certyfikat. Uczestnicy powinni posiadać toczek, 
odpowiednie obuwie i spodnie sportowe.

Zajęcia będą realizowane na krytej pływalni „Otylia” (2x45 
min). Jest to nowoczesny obiekt sportowy o długości 25 
m z sześcioma torami o parametrach olimpijskich z torem 
wypłyconym o głębokości 0,9 m przeznaczonym do nauki 
pływania. Pływalnia posiada zjeżdżalnie, spa, bicze wodne, 
jacuzzi i saunę Uczestnicy będą się uczyć pod opieką 
instruktora różnych stylów pływania. AQUA Aerobic 
to ćwiczenia wykonywane w wodzie nazywane czasami 
gimnastyka wodna, będące połączeniem aerobicu i nauki 
pływania. Tę formę aktywności może uprawiać każdy 
niezależnie od wieku, nawet osoby nie umiejące pływać. 
Każdy uczestnik otrzyma czepek AQUA SPEED typu 
SHARK oraz dyplom.

Oprócz programu ogólnego wychowawcy organizują 
następujące zajęcia; plażowanie, kąpiele w Zalewie 
Janowskim pod nadzorem ratownika, konkursy, gry 
i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, 
dyskoteki, karaoke, wycieczki rowerowe i piesze, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, turniej tenisa stołowego, turniej 
piłkarzyków, zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczne.

painTbaLL 12-14 • 14-17 L

PROGRAM dLA WszYstKicH PAiNtbALL-sURViVAL 14-18 L

KOLONiE 7-12 L

JaNów lUbelski 
POLSKA • ROZTOCZE •  KOLOnIA 7-12 • OBóZ 13-18 LAT

WakebOarDinG 10-13 • 14-17 L

krav maGa 12-14 • 15-18 L

JAzdA KONNA 12-18 L

płYWacki•aqua aerObic 7-12 • 13-18L 
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Ośrodek wypoczynkowy położony w lesie nad zalewem. 
Ośrodek posiada Wi-Fi, stołówkę, sale do zajęć, miejsce 
na ognisko, plac zabaw dla dzieci, stoły do tenisa, kort 
tenisowy, wypożyczalnię rowerów, boisko do siatkówki 
plażowej, saunę, jacuzzi. Jest ogrodzony i dozorowany.
Uczestnicy koloni, obozu nauki pływania i aquaaerobic, 
motocrossu zakwaterowani są w pawilonie hotelowym  
w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych z łazienkami. 
Uczestnicy obozów: krav maga, jazda konna, rowerowo-
kajakowy, paintball, paintball i survival, wakeboarding 
zakwaterowani są w domkach drewnianych 6 osobowych 
typu KROKUS lub typu Narol. W każdym domku jest 
łazienka. Domki typu Krokus posiadają pokój 6 osobowy 
i łazienkę. Domki typu NAROL posiadają: pokój 1-, 2-, 
3-osobowy i łazienkę. 
Obok ośrodka znajduje się strzeżone kąpielisko  
z piaszczystą plażą, profesjonalny park linowy z trasami  
o różnym stopniu trudności. 

Wycieczki rowerowe są organizowane w grupach 10-, 
13-osobowych z instruktorem.          Trasy rowerowe 
będą dostosowywane do możliwości fizycznych 
uczestników. Wiodą przez malownicze tereny 
lasów janowskich .Pozwolą poznać florę i faunę 
terenu dzięki znakomicie przygotowanym ścieżkom 
przyrodniczym. Trzy spływy kajakowe po rzekach 
Roztocza i Zalewie Janowskim z instruktorami sprawdzą  
i udoskonalą umiejętności wioślarskie. Malownicze tereny, 
przez ,które popłyniecie zostawią niezapomniane wrażenia. 
Na zakończenie turnusu zawody kolarstwa terenowego  
z nagrodami.

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych (łącznie 20 
godzin treningów) pod okiem instruktora Kamila Walczaka 
z Klubu Motorowego Cross w Lublinie sprawdzisz 
swoje predyspozycje, możliwości fizyczne i odwagę. 
Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy na 
rowerze. Zapewniamy motocykle o pojemności silnika 90 
cm3 oraz 110 cm3, obuwie max rozmiar 41, ochraniacze 
łokci, kolan, klatki piersiowej, rękawiczki, gogle, kask. 
Szkolenie obejmuje: podstawową obsługę motocykla, 
ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się, poznanie trasy 
przejazdu (w miarę szkolenia o coraz większym stopniu 
trudności), samodzielną jazdę, doskonalenie prawidłowej 
techniki jazdy. W czasie treningów uczestnicy utrwalają 
następujące elementy techniki jazdy: prawidłowa 
pozycja stojąca, siedząca; prawidłowa pozycja siedząca 
na prostej i zakrętach, prawidłowa pozycja podczas 
pokonywania wzniesień oraz skoków. W trakcie obozu 
będą zorganizowane dwa wyjazdy na profesjonalny tor 
motocrossowy w Lublinie lub Żółkiewce. W ramach 
pokazu najmłodszy zawodnik klubu będzie prezentował 
profesjonalną jazdę na motocyklu. Po zakończeniu 
zajęć tematycznych uczestnicy biorą udział w zajęciach 
rekreacyjnych z programu przygotowanego dla wszystkich 
obozowiczów. Uczestnicy obozu motocrossowego muszą 
posiadać pisemna zgodę rodziców na udział w zajęciach.

całodzienne (3 posiłki+ podwieczorek) śniadania i kolacje 
– typu bufet, obiady serwowane na zasadzie samoobsługi. 
Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek 
– śniadanie w dniu wyjazdu+ prowiant na drogę dla podróży 
trwającej ponad 5 godz.
Zapewniamy uczestnikom stały dostęp do wody pitnej na 
terenie ośrodka

iMPREzY FAKULtAtYWNE

WYŻYWiENiE

zAKWAtEROWANiEROWEROWO-KAJAKOWY 14-18 L

Obóz MOtOcROssOWY 7-12 L

Janów Lubelski

WYciEczKA dO LWOWA
PAInTBALL • SuRVIVAL • MOTOCROSS
ROwERY • KAJAKI

JaNów lUbelski 
POLSKA • ROZTOCZE • KOLOnIA 7-12 • OBóZ 13-18 LAT

Autokar. Wyjazdy z miast: Gdańsk +200 zł, Bydgoszcz +180 
zł, Toruń +180 zł, Włocławek +150 zł, Poznań +180 zł, Konin 
+150 zł, Wrocław +180 zł, Opole +180 zł, Katowice +150 
zł, Kraków +130 zł, Tarnów +100 zł, Rzeszów +80 zł, Łódź 
+130 zł, Piotrków Tryb. +100 zł, Radom +80 zł, Warszawa 
+130 zł, Dęblin +50 zł, Puławy +50 zł, Lublin +50 zł.
Planowany przyjazd do ośrodka ok. godz. 17.00. Planowany 
wyjazd z ośrodka w godz. 09.00-10.00. Dojazd własny: 
przyjazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie później 
niż o godz. 09.30.

Cena obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie, 
realizację wybranego programu, opiekę pedagogiczną, 
opiekę medyczną, opiekę ratownika WOPR, ubezpieczenie
Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z miast  
w Polsce wyszczególnionych w rozkładzie jazdy, programu 
fakultatywnego oraz biletów wstępu – ok. 15 zł.

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o 10.00. 
Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 
50 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną 
wyrządzone szkody.

Jednodniowa wycieczka do Lwowa (wymagany paszport) – 
cena 180 zł/osoba 
Wyprawa samochodami terenowymi typu off-road – cena 
ok. 30 zł. 
Zwiedzanie Zoom Natury – ok. 25 zł,
Exit room – ok 15 zł.
Park linowy – od 10 zł do 38 zł,
Basen – 10 zł,
Kręgielnia – 10 zł/osoba.
Program fakultatywny opłacany na miejscu u kierownika 
obozu i realizowany przy zgłoszeniu min. 15 chętnych 
uczestników

tRANsPORt

UWAGi

śWiAdczENiA

terMiNy koloNia koNNy

PływaNie
krav MaGa
rowerowo 
kaJakowy

PaiNball
PaiNtball+sUrvival

wakeboardiNG
Motocross

25.06 – 05.07 1399 1599 1499 1699 1799

06.07 – 16.07 1399 1599 1499 1699 1799

17.07 – 27.07 1399 1599 1499 1699 1799

28.07 – 07.08 1399 1599 1499 1699 1799

08.08 – 18.08 1399 1599 1499 1699 1799

19.08 – 28.08 1399 1599 1499 1699 1799
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zAFiKsOWANi NA PUNKciE AUstRii ! 
ZwIEDZIŁEś TATRY, KARKOnOSZE, BESKIDY 

 MOŻE TYM RAZEM ALPY …?

Mamy przyjemność zaprosić Was na niezwykłe wakacje. 
Znamy Austrię od podszewki i nie wiemy co to nuda. 
Pokażemy wam najpiękniejsze miejsca, wspaniałe atrakcje 
i dołożymy starań abyście, zawsze chcieli  do nas wracać.  
Dostaniecie od nas pozytywne emocje, wsparcie, dużą 
dawkę śmiechu i wspaniałej zabawy! Geografia i Historia? 
Nudy?  A co powiesz jak powiemy Tobie że dotkniesz tęczy? 
Zjedziesz na zjeżdżalni z prędkością jaką biegnie gepard?  
Wjedziesz na Lodowiec? Doznasz sportów ekstremalnych?  
Zobaczysz największą na Świecie jaskinie Lodową? 
Przekonaj się jak wiele możesz się dowiedzieć, na pełnym 
luzie! Zaszczepimy w was zamiłowanie do podróżowania,  
pokażemy  najpiękniejsze góry w Europie czyli  Alpy.  Gotowi 
na podróż życia?

dzień 1
POdRóż CZAS ZACZąć!
- Spotkanie z uczestnikami, omówienie trasy, oraz 
programu naszego wyjazdu. 
- wyjazd  w godzinach popołudniowych (z Warszawy ok. 
godz. 19.00, z Łodzi ok. 21.00)
dzień 2
Przyjazd uczestników do Austrii. Zakwaterowanie. 
Powitanie, kolacja, Nocleg.
dzień 3
AkCJA-INTeGRACJA!
Po śniadaniu udamy się na spacer po okolicy.  Uczestnicy 
otrzymają zadania do wykonania. Program ułożony 
tak aby młodzież, nawiązała relacje ze wszystkimi 
uczestnikami w grupie. Po wycieczce krajoznawczej 
– zajęcia sportowe na terenie ośrodka. Po kolacji, 
Dyskoteka – czyli tańce, muzyka i to co lubicie najbardziej 
zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa
dzień 4
AqUA PARk !
Po śniadaniu wyruszamy do jednego z najlepszych  
w Europie aquaparków. Przed nami wypad do amade! 
Co nas czeka? Otwarte baseny z zachwycającym 
widokiem na Alpy, kryte baseny, ,,Płynąca rzeka‘’,  
4 wypasione zjeżdżalnie. Najciekawsza to 
niezapomniana podróż zjeżdżalnią ze światłami  
i muzyką. Uważaj jesteś nagrywany! Po południu, 
czeka nas mecz piłki nożnej! Po kolacji niespodzianka. 
Warsztaty Akademia Geniusza! 
dzień 5
Z WIZyTą U MOZARTA Z WIdOkIeM NA  SAMOLOTy 
RedBULLA 
Po śniadaniu, wycieczka do Salzburga. Gra miejska. 
Zobaczycie perły architektury oraz poznacie historię 
tego bajecznego miasta. Pokażemy wam najpiękniejsze 
miejsca (m.in. Twierdza Hohensalzburg, Stare Miasto, 
Opactwo Św. Piotra, Katedra św. Ruperta, Dom  
w którym urodził się Wolfgang Amadeusz Mozart – 
jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów na Świecie). 
Po południu udamy się fantastyczne unikatowe miejsce 
Hangar 7. Wewnątrz zobaczymy najbardziej odlotowe 
maszyny ekstremalnych pokazów  Redbulla! Jest to 
miejsca, które musisz zobaczyć. Samolotowy zawrót 
głowy! Co roku zjeżdżają się tutaj mistrzowie akrobacji 
powietrznych, gwiazdy oraz fani ekstremalnych sportów 
z całego świata!
dzień  6 
dOTkNIJ TĘCZy W NAJdłUżSZyM WąWOZIe 
W alPaCH!
Po śniadaniu wyruszymy w podróż do Krainy 
Liechtensteinklamm  wysokich gór, to unikalna atrakcja 
turystyczna – przełom rzeki płynącej przez środek 
góry, spacer po specjalnie zbudowanych kładkach 
zawieszonych przy skałach wzdłuż rzeki, osobliwością 
tego miejsca są przepiękne tęcze powstające 
przez spadającą z różnych wysokości wodę; www.
liechtensteinklamm.at
Wieczorem  grill i Karaoke. Uwaga będziemy śpiewać po 
Niemiecku !
dzień 7 
TWIeRdZA 
zwiedzanie twierdzy Hohenwerfen z widowiskowym 
pokazem ptaków drapieżnych
dzień 8 
CeLTyCkA PRZyGOdA-POdRóż kORyTARZAMI 
W LOdOWyCH JASkINIACH PełNyCH SkARBóW 
SKoK do nieBa!
Pływanie w jaskini w otoczeniu światła i muzyki? Kim 
byli Celtowie? Jakich instrumentów używali? Jaka 
temperatura jest w jaskini? Dzisiaj czeka nas podróż 
niezwykła, pełna wspaniałej historii i zagadek do

kopalni soli Hallein  (www.salzwelten.at)., przejażdżka 
łodzią po podziemnym wyrobisku. Kolejno udamy się 
do największej na świecie Jaskini Lodu eisriesenwelt  
(www.eisriesenwelt.at). Będziemy niczym Hobbici 
przemierzać największą na Świcie jaskinie lodową! 
Podziemne korytarze, zachwycające miejsca. Widoki 
was zaskoczą!
dzień 9 
WIeLkA APLeJSkA kRAINA LOdU!
Dzisiejszego dnia czeka na nas największa atrakcja. 
Wycieczka drogą wysoko alpejską  na Lodowiec 
Grossglockner ( 3798 m. n.p.m ), który jest najwyższym 
szczytem w Austrii, z zapierającymi dech  krajobrazami, 
pięknymi wodospadami, spiętrzonymi jeziorami 
górskimi i niespotykaną szatą roślinną; www.
grossglockner.at. 
Z czego składa się lodowiec, na pewno tylko z lodu? 
Dlaczego nie topnieje? Jakie zwierzęta i rośliny żyją 
tak wysoko? Będziesz zaskoczony jak wiele pytań 
narodzi się w Twojej głowie. Zobaczysz zachwycającą 
naturę, prawdziwy skarb Alp!  Poznasz fascynujący 
Świat wiecznego lodu. Na miejscu znajduje się centrum 
turystyczne (ścieżki edukacyjne, mapki, panoramiczna 
sala, wystawy multimedialne). Wieczorem po kolacji na 
boisku bitwa balonowa ! Oj będzie się działo 
dzień 10 
WodoSPad!
Wycieczka do wodospadu Golling – jednego  
z najbardziej atrakcyjnych i romantycznych pomników 
przyrody; www.golling.info. 
Wieczorem, dyskoteka pożegnalna z niespodzianką 
Będziemy głosować na Cesarza i Cesarzową turnusu! 
dzień 11
POWRóT dO dOMU
Wszystko co dobre szybko się kończy. Dzisiaj udajemy 
się w podróż do swoich miejscowości. Uczestnicy, 
przyjadą do swoich miast według rozkładu. Pożegnanie, 
grupy, ok. godz. 12:00 wyjazd w drogę powrotną 
(wskazanie kieszonkowe ok. 10 euro na ciepły posiłek  
w trakcie przejazdu)
dzień 12
-  przyjazd w godzinach rannych  
(kolejność zwiedzania może ulec zmianie)

RAMOWY PROGRAM iMPREzY

aUstria
ZIEMIA SALZBuRSKA  
OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT

Młodzieżowy hotel sportowy Bachlehen & Johanneshof   
w Radstadt, pokoje 4,5,6-osobowe z łazienkami
Do dyspozycji gości m.in. :
Basen kryty (6 x 12 m) 
Strefa wellness z sauną, łaźnią parową, kabiną na 
podczerwień i pokojem relaksacyjnym 
Siłownia (10 x 18 m) 
Boiska sportowe: boisko piłkarskie (66 x 37 m), 2 korty 
tenisowe, boisko do siatkówki (wypożyczalnia rakiet i piłek) 
trampolina 
Park łyżwiarski , slackline, ściana głazowa , gokart 
Pawilon ze stołem do ping-ponga 
Plac zabaw ze zjeżdżalnią z falą i pętelkami, mały most 
wiszący i rama do wspinaczki 
Piłkarzyki, tenis stołowy 
Dyskoteka z systemem oświetlenia i dźwięku 
Ognisko 
Duży teren rekreacyjny

3 posiłki pierwsze świadczenie obiadokolacja  w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie; śniadanie I suchy 
prowiant w dniu wyjazdu ( bufet śniadaniowy, 3-daniowy 
obiad z bufetem sałatkowym, 2-daniowa kolacja napoje 
bezalkoholowe z baru z sokami)

Autokar o podwyższonym standardzie (WC, barek, video, 
klimatyzacja).
Wyjazdy z innych miast Warszawa 100zł, Łódź 100zł, 
Piotrków Trybunalski +100zł, Częstochowa +100zł ,Lublin 
150zł, Kraków 120zł,    Kielce +  150zł, Katowice + 90zł, 
Wrocław + 150zł, Gdańsk + 250zł, Szczecin – 250 zł
Wyjazdy z poszczególnych miast realizowane są przy 
zgłoszeniu się minimum 5 osób

Uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub 
dowód osobisty
Bagaż należy zapakować do toreb podróżnych lub plecaków 
bez stelażowych.
Proszę pamiętać o ciepłych ubraniach (jaskinie, lodowiec)  
i odpowiednim obuwiu 

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

UWAGi

zAKWAtEROWANiE

zAPROszENiE

iMPREzY FAKULtAtYWNE

kwota obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie 
i wyżywienie, ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż), 
opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, program, 
podatek VAT, obowiązkową składkę TFG
Cena nie obejmuje: biletów wstępów, oraz dopłat za 
transport z poszczególnych miast. 

śWiAdczENiA

TeAMBUILdING  ZAJĘCIA W PARkU LINOWyM                                                                            
22 EUR

RAFFTING  35 EUR 

terMiNy
ceNa 

do 15.04.2018
ceNa 

reGUlarNa

05.07. – 16.07.2018 2000 zł + 60 euro 2050 zł + 60 euro

16.07. – 27.07.2018 2000 zł + 60 euro 2050 zł + 60 euro
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aquaFun • pLaŻinG • DYSkOTeki
wEnECJA • wYSPA KRK • RZYM  
SAn MARInO • MIRABILAnDIA

Starożytne miasteczko na zachwycającej Wyspie Krk, 
położone w zatoczce na północnym krańcu wyspy. Bardzo 
czyste plaże i bajkowe widoki sprawiają, że niektórzy 
uważają to miejsce za magiczne.

CHorWaCJi  - Jeziora Plitwickie, Wyspa Krk wraz ze 
starożytnym miastem Omišalj, urokliwe portowe miasta 
Rijeka i Opatija 

WłOCH – Miasto na wodzie – Wenecja i Rimini

dZIeŃ 1 
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez 
Czechy, Austrię, Słowację w stronę Chorwacji - Jezior 
Plitwickich.

dZIeŃ 2 
Dojazd w godzinach porannych do niesamowitego 
Parku Krajobrazowego Jezior Plitwickich. Jest to 
bajkowe miejsce. Jeden ze strumieni zasilających jeziora 
Plitwica tworzy wodospad o wysokości 78 metrów. 
Długość wszystkich jezior wynosi ponad 8 kilometrów, 
a ich łączna powierzchnia ok. 200 hektarów. Przejazd 
na wyspę Krk. Zakwaterowanie w hotelu. Pierwsze 
świadczenie kolacja.

dZIeŃ 3-4 
Pobyt na urokliwej Wyspie Krk. Zwiedzanie 
starożytnego miasta Omišalj i stolicy wyspy – miasta 
Krk. Pobyt na najpiękniejszych plażach na wyspie, 
między innymi cieszącej się popularnością plaży Baška, 
gdzie zażyjemy kąpieli w nieskazitelnie czystej wodzie. 
Wspólne zajęcia integracyjne, rozgrywki sportowe.

dZIeŃ 5
Po lunchu wyjazd w stronę Włoch. Po drodze zwiedzanie 
Rijeki – trzeciego największego miasta portowego 
w Chorwacji nad którym stoi XIII wieczna twierdza. 
To malownicze miejsce zadziwia wszystkich pięknymi 
jachtami, łodziami i żaglowcami. Po kolacji przejazd 
do luksusowego ośrodka nadmorskiego Opatija. 
Wieczorne zwiedzanie przepięknie oświetlonego miasta 
leżącego na zboczu gór Uczka. Przejazd nocny do Rimini. 

dZIeŃ 6 - 10
Dojazd do Rimini w godzinach porannych, śniadanie, 
zakwaterowanie w hotelu. 

ReALIZACJA PROGRAMU 
plażing – smażing czyli relaks na słonecznej plaży, 
spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi kawiarniami 
i restauracjami – okazja do spróbowania słynnych 
włoskich lodów i pizzy, zabawy integracyjne, turnieje 
sportowe, zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami   
wieczorowe wyjścia na dyskoteki (dodatkowo płatne)
możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych: 
Mirabilandia, San Marino, Rzym lub Aquafan. Klub 
Kibica – podczas obozu będziemy mieli niepowtarzalną 
okazję poczuć piłkarskie emocje, bo to właśnie tego 
lata odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 
Pokażemy za granicą jak kibicują biało-czerwoni.

dZIeŃ 11 
Wyjazd w stronę Wenecji. Zwiedzanie miasta  
z przewodnikiem. Rejs statkiem turystycznym kanałami 
do Placu św. Marka, spacer od Mostu Westchnień, obok 
Pałacu Dożów, Bazyliki św. Marka do Ponte Rialto. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

dZIeŃ 12 
Przyjazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.

miraBilandia – jeden z największych Parków 
Rozrywki w Europie. Na terenie parku znajduje się 
7 stref tematycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki 
górskie, pokazy kaskaderskie itp.), restauracje i bary,  
a przez cały dzień odbywają się spektakle wśród zieleni  
i wody ( 3 jeziora, 7 fontann, 14 wodospadów) – 30 euro
rZym – Całodzienna wycieczka do stolicy. W programie 
zwiedzanie najmniejszego  Państwa Świata, czyli 
Watykanu: Plac Św. Piotra oraz Bazylika Św. Piotra oraz 
spacer z przewodnikiem po  Rzymie gdzie zobaczymy: 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, 
Plac Wenecki, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody 
Hiszpańskie. – 60  euro
rimini – wyjazd autobusem miejskim do zabytkowej 
części Rimini – miasta natchnienia wielu filmów 
Felliniego oraz przepięknej architektury pamiętającej 
czasy rzymskie - ok. 7 euro 
AqUAFUN – najpopularniejszy Park Wodny w Europie 
o powierzchni 100 tys. m2. Łączna długość zjeżdżalni 
to 3 kilometry! Szeroki wybór klasycznych rozrywek 
wodnych: zjeżdżalnie, basen z falami, rwąca rzeka 
 i dyskoteki w pianie – ok. 25 euro
RePUBLIkA SAN MARINO – półdniowe zwiedzanie 
najstarszej republiki Europy, założonej w IV w. To 
malutkie Państwo posiada własną mennicę, znaczki 
pocztowe oraz drużynę piłkarską. W programie 
zwiedzania: Brama św. Franciszka, Ogrody, Grota 
Łuczników, Bazylika św. Marino, Piazza della Liberta z 
Ratuszem oraz trzy sztandarowe wieże: La Guaita, La 
Cesta i La Montale oraz czas wolny przeznaczony na 
zakupy (strefa bezcłowa)  -ok.  20 euro
dySkOTekI*: Najsłynniejsi Dj’e, przeboje znane ze 
światowych list przebojów, zabawa w międzynarodowym 
towarzystwie to znaki rozpoznawcze najlepszych 
dyskotek w Rimini. Carnaby – legendarna dyskoteka  
z żółtym garbusem na dachu, gdzie na każdym z trzech 
pięter przeniesiesz się w inny  muzyczny świat- 10 euro 
wstęp, Altromondo nowoczesne wnętrze w kosmicznym 
klimacie, znani dj, każdego dnia inne atrakcje np. piana 
party - 12 euro wstęp)
Wycieczki fakultatywne realizowane w zależności od 
liczby chętnych (min. 15 osób); wstęp na dyskotekę od 
16 r.ż. 

cHorwacJa - włocHy
ADRIATYCKA PRZYGODA

OBóZ MŁODZIEŻOwY 13 – 18 LAT

Jeden z najpopularniejszych adriatyckich kurortów, kusi 
piaszczystymi plażami i eleganckimi bulwarami biegnącymi 
wzdłuż morza, miasto Federico Felliniego. Czyste plaże 
i najsławniejsze dyskoteki to podstawowe atuty, choć 
Rimini ma do zaoferowania także centrum historyczne ze 
wspaniałymi renesansowymi budowlami.

Hotel Adriatic** w Chorwacji oraz hotel ***/** w Rimini.  
Hotel Adriatic położony tuż przy plaży wśród 
bujnej zieleni, dogodnie zlokalizowany, ok. 100 
metrów do plaży, ok. 500 metrów od centrum 
miejscowości. Pokoje 3-,4-,5-osobowe z łazienkami.  
Hotel w Rimini – pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami, 
możliwe łóżka piętrowe.

Trzy posiłki dziennie. W Omišalj śniadania i kolacje 
w formie bufetu, lunch - dania serwowane, woda do 
posiłków (napoje dodatkowo płatne). Pierwszy posiłek  
w Chorwacji kolacja w dniu przyjazdu 
do hotelu, ostatni lunch 5 dnia pobytu.  
W Rimini śniadania w formie bufetu, lunch i kolacja - 
dania serwowane, woda do posiłków (napoje dodatkowo 
płatne). Dodatkowo do obiadu podwieczorek w formie 
deseru lub owocu. Suchy prowiant na drogę powrotną. 
Pierwszy posiłek śniadanie w dniu przyjazdu do hotelu, 
ostatni śniadanie w dniu wyjazdu. W trakcie całodniowych 
wycieczek suchy prowiant zamiast lunchu. Dodatkowe 
posiłki: kolacja w Rijece lub okolicy (podczas podróży do 
Rimini)

Autokar o podwyższonym standardzie, wyposażony w WC, 
DVD, barek. Dopłaty do miejsc wsiadania (obowiązkowo): 
Gdańsk +180 zł, Tczew +180 zł, Malbork +180 zł, Toruń 
+160 zł, Bydgoszcz +160 zł, Warszawa +100 zł, Łódź 
+100 zł, Lublin +120 zł, Rzeszów +120 zł, Tarnów +100 
zł, Częstochowa + 100 zł, Piotrków Trybunalski + 100 
zł, Radom + 80 zł, Kielce + 80 zł, Katowice 50 zł, Kraków 
50 zł, Lębork + 220 zł.  Biuro zastrzega sobie możliwość 
odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej 
miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników 
(min. 6 osób).

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

RiMiNi

zAKWAtEROWANiE

OMišALJ W PROGRAMiE zWiEdzANiE 

RAMOWY PROGRAM 

WYciEczKi FAKULtAtYWNE 

W CeNĘ WLICZONO – zakwaterowanie i wyżywienie 
wg programu, opiekę kadry pedagogicznej i medycznej, 
transport, program obozu młodzieżowego, ubezpieczenie 
KL, NNW + bagaż, podatek VAT.
W CeNĘ NIe WLICZONO – biletów wstępu i usługi 
przewodnickiej podczas realizacji programu – 48 
euro (płatne obowiązkowo), dodatkowych wycieczek 
fakultatywnych w Rimini (wg uznania), opłaty klimatycznej 
– ok. 9 euro oraz kaucji zwrotnej - 25 euro (płatne 
obowiązkowo)., klimatyzacja w hotelu w Rimini płatna za 
pokój/doba – 7 euro
UWAGA! Możliwość wykupienia dodatkowego 
ubezpieczenia gwarancji niezmienności ceny bez względu 
na koszt paliwa i kursy walut + 80 zł

Koszty Leczenia w podróży zagranicznej do 10.000 euro, 
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków do 2000 euro oraz 
bagaż do 200 euro (AXA).

Obowiązkowo potrzebny aktualny paszport lub dowód 
osobisty, ważny min. pół roku od daty powrotu z imprezy! 
Do autokaru można wziąć 1 bagaż zasadniczy i bagaż 
podręczny. Obowiązująca kaucja zwrotna 25 euro.

UbEzPiEczENiE

śWiAdczENiA

UWAGi

*promocja ważna do podanego terminu lub do wyczerpania 
miejsc z puli promocyjnej; oferta liczona po kursie euro 
4,25 zł

terMiNy
ceNa  

do 30.04.2018*
ceNa 

 reGUlarNa

28.06-09.07.2018 2049 zł 2099 zł

12.07-23.07.2018 2049 zł 2099 zł

06.08-17.08.2018 2049 zł 2099 zł
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NAJLEPszE dYsKOtEKi W EUROPiE!!!
+PARK ROZRYwKI MIRABILAnDIA 2 DnI I ZwIEDZAnIE wEnECJI 

1 dZIeŃ: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd do 
Włoch przez Czechy, Austrię.
2 dZIeŃ:  Spacer po Wenecji (należy posiadać 25 euro 
na tramwaj wodny  i opłatę wjazdową). Przyjazd do 
Rimini w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie. 
Kolacja. Nocleg.
2–9 LUB 10 dZIeŃ: Pobyt w Rimini, możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatywnych oraz realizacja 
programu rekreacyjnego. 
leniWie: 
- Plażing, Smażing i Relaksing czyli opalanie i kąpiele  
w morzu,
- spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi 
kawiarenkami, pizzeriami i atrakcyjnymi sklepami. 
Okazja do spróbowania włoskich specjałów i zrobienia 
świetnych zakupów.
AkTyWNIe:
- turnieje sportowe na poważnie i wesoło, zajęcia 
rekreacyjne, quizy z nagrodami,
- zwiedzanie historycznego centrum Rimini – Most 
Tyberiusza, łuk Augusta, ruiny amfiteatru sięgające 
czasów rzymskich, dwa główne place miasta ze 
statuą Papieża Pawła V, Zamek Sigismondo z XV w., 
Kościół Tiempio Malatestiano uznawany za arcydzieło 
włoskiego renesansu (koszt biletów na autobus miejski 
ok. 7 euro),
- gra miejska – rywalizacja w zespołach z elementami 
języka włoskiego,
- klub kibica – podczas obozu będziemy mieli 
niepowtarzalną okazję by poczuć piłkarskie emocje,  

 rZym – całodzienna wycieczka do stolicy. W programie 
zwiedzanie najmniejszego  Państwa Świata, czyli 
Watykanu: Plac Św. Piotra oraz Bazylika Św. Piotra, 
spacer z przewodnikiem po  Rzymie gdzie zobaczymy: 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, 
Plac Wenecki, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody 
Hiszpańskie.  Cena ok. 60 euro.
RePUBLIkA SAN MARINO – pół dniowe zwiedzanie 
najstarszej republiki Europy, założonej w IV w. To 
malutkie Państwo posiada własną mennicę, znaczki 
pocztowe oraz drużynę piłkarską. W programie 
zwiedzania: Brama św. Franciszka, Ogrody, Grota 
Łuczników, Bazylika św. Marino, Piazza della Liberta  
z Ratuszem oraz trzy sztandarowe wieże: La Guaita, La 
Cesta i La Montale oraz czas wolny przeznaczony na 
zakupy (strefa bezcłowa). Cena ok. 20 euro.
dySkOTekI w klubach (wstęp od 16 lat): najsłynniejsi 
Dj’e, przeboje znane ze światowych list przebojów, 

bo to właśnie tego lata odbywają się mistrzostwa świata 
w piłce nożnej. pokażemy za granicą jak kibicują biało-
czerwoni,
- wycieczki fakultatywne dla chętnych, 
imPreZoWo:
- wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki nad 
Adriatykiem: Carnabi – 3 poziomowa dyskoteka, 
Altromondo – w stylu kosmicznym czy Baja Imperiale 
– jedna z największych w Europie (wstępy dodatkowo 
płatne).
- nawiązywanie fantastycznych znajomości  
w międzynarodowym gronie,
- ostatniego dnia pobytu w Rimini: Park Rozrywki 
– Mirabilandia (należy obligatoryjnie posiadać 30 
euro). Super zabawa w jednym z największych Parków 
Rozrywki w Europie – bilet na 2 dni. Wewnątrz parku 
7 stref tematycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki 
górskie itp.), 16 restauracji i barów, 12 sklepów. 
Dodatkowo organizowanych jest 10 pokazów na żywo 
(przedstawienia, akrobacje, pokaz sztucznych ogni), 
ogromne koło Diabelskiego Młynu o wysokości 90m, 
gigantyczna kolejka górska katun, spływ korytem 
rzecznym imitującym Rio Bravo.
9 LUB 10 dZIeŃ: Śniadanie, wykwaterowanie  
z hotelu. Przejazd do  Mirabilandii – drugi dzień zabawy 
na całego. Lunch w Mirabilandii. Wyjazd do Polski, 
przejazd przez Austrię, Czechy.
10 LUB 11 dZIeŃ: Powrót do Polski, przyjazd zgodnie  
z planowanym rozkładem jazdy.

zabawa w międzynarodowym towarzystwie to znaki 
rozpoznawcze najlepszych dyskotek w Rimini:
CarnaBy – legendarna dyskoteka z żółtym garbusem 
na dachu, gdzie na każdym z trzech pięter przeniesiesz 
się w inny  muzyczny świat – ok. 10 euro wstęp, 
ALTROMONdO - nowoczesne wnętrze w kosmicznym 
klimacie, znani dj-e, każdego dnia inne atrakcje np. piana 
party – ok. 12 euro wstęp, 
BaJa imPeriale – jedna z największych dyskotek  
w Europie - od ok. 18 euro/wstęp.
AqUAFAN – PARk WOdNy: najpopularniejszy Park 
Wodny w Europie o powierzchni 100 tys. m2. Łączna 
długość zjeżdżalni to 3 kilometry! Szeroki wybór 
klasycznych rozrywek wodnych: zjeżdżalnie, basen  
z falami, rwąca rzeka i dyskoteka w pianie. Super zabawa 
gwarantowana. Cena  ok. 25 euro.

Realizowany przy min. 15 os. chętnych):

Jeden z najpopularniejszych adriatyckich kurortów, kusi 
piaszczystymi plażami i eleganckimi bulwarami biegnącymi 
wzdłuż morza, miasto Federico Felliniego. Czyste plaże 
i najsławniejsze dyskoteki to podstawowe atuty, choć 
Rimini ma do zaoferowania także centrum historyczne ze 
wspaniałymi renesansowymi budowlami.

PROGRAM

iMPREzY FAKULtAtYWNE

RiMiNi 

riMiNi-Hotel Marika*** 
wŁOCHY  
OBóZ  12-18 LAT

Hotel *** MARIkA www.hotel-marika.it bardzo dobrze 
położony, przyjemna atmosfera oraz dobre wyżywienie, 
położony ok. 150 metrów od plaży, w dzielnicy Miramare 
– najbardziej atrakcyjnej dzielnicy dla młodzieży, blisko 
dyskotek i klubów. Oferuje pokoje 3,4,5 os. z łazienkami  
(niektóre w „typie włoskim” tj. bez kabiny – natrysk 
zamontowany w ścianie) TV (możliwe łóżka piętrowe). 
Na miejscu: restauracja, bar, sala TV, winda. Bezpłatne 
WIFI przy recepcji oraz na tarasie hotelu. Klimatyzacja 
dodatkowo płatna – ok. 10 euro/ pokój/doba. 

3 posiłki dziennie (kuchnia włoska), pierwsze świadczenie 
– kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu 
wyjazdu + prowiant na powrót  oraz posiłek w Mirabilandii. 
Śniadania – bufet, lunch i kolacje – serwowane + bufet 
sałatkowy, woda do posiłków (napoje dodatkowo płatne). 
W trakcie całodziennych wycieczek suchy prowiant zamiast 
lunchu. W turnusie 21.08.-30.08. – 2 posiłki dziennie.

Autokar LUX z WC, klimatyzacją, dvd/video.  Wyjazdy 
potwierdzone: z Katowic, Gliwic, Żor, Knurowa, Jastrzębia 
Zdroju – bez dopłat, Łodzi + 100 zł, Warszawy + 100 zł, 
Piotrkowa Tryb. + 100 zł, Częstochowy + 100 zł, Lublina + 
120 zł, Gdańska + 180 zł. Wyjazdy do potwierdzenia (min. 
4 uczestników): z Krakowa + 80 zł, Puław + 120 zł, Radomia 
+ 100 zł, Bielska-Białej + 40 zł, Cieszyna + 40 zł, Lęborka 
+ 190 zł, Torunia + 160 zł, Poznania + 140 zł, Wrocławia + 
140 zł, Opola + 100 zł, Rzeszowa + 180 zł, Tarnowa + 160 
zł, Kielc + 80 zł, Białegostoku + 180 zł, Szczecina + 190 
zł, Malborka + 180 zł. Na odcinkach krajowych przejazdy 
mogą być realizowane również busem, Polskim Busem, 
samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane. Rozkład 
jazdy na stronie www.harctur.warszawa.pl. W przypadku 
zbyt małej frekwencji (min. 4 os.) na trasach antenowych 
biuro może zaproponować inny transport lub odwołać 
połączenie antenowe.

Wychowawcy w autokarze pobierają 20 euro/osoba 
kaucji zwrotnej obejmującej ewentualne szkody 
wyrządzone przez uczestników. Uczestnicy powinni 
posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyjną, paszport 
lub dowód osobisty, strój kąpielowy, ręcznik, krem do 
opalania z filtrem. Proponowane kieszonkowe: ok. 80 Euro 
+ wycieczki fakultatywne. Obowiązki pilota pełni kierownik.

tRANsPORt

UWAGi

zAKWAtEROWANiE

Cena podstawowa obejmuje: transport, zakwaterowanie, 
wyżywienie, kierownika i opiekę pedagogiczną, 
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10000 Euro, NNW 
15000 PLN, bagaż 1000 PLN) i podatek VAT, składkę na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł. 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do wyjazdów 
z poszczególnych miast, obligatoryjnej opłaty wstępu do 
Mirabilandii na 2 dni – 30 Euro, obligatoryjnej opłaty na 
tramwaj wodny i opłatę wjazdową w Wenecji - 25 Euro, 
obligatoryjnej opłaty miejscowej – 12 Euro, kaucji zwrotnej 
– 20 Euro, opłat za program fakultatywny, ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji +2,4 %, gwarancja stałej ceny + 80 zł. 

śWiAdczENiA

WYŻYWiENiE

*promocja ważna do podanego terminu lub do wyczerpania miejsc z puli promocyjnej

terMiNy
ilośĆ  

dNi
ceNa  

do 15.03.2018
ceNa  

do 15.04.2018
ceNa  

reGUlarNa

28.06. – 07.07.2018 10 1499 zł 1549 zł 1599 zł

05.07. – 15.07.2018 11 1599 zł 1649 zł 1699 zł

13.07. – 23.07.2018 11 1599 zł 1649 zł 1699 zł

21.07. – 31.07.2018 11 1599 zł 1649 zł 1699 zł

29.07. – 08.08.2018 11 1599 zł 1649 zł 1699 zł

06.08. – 16.08.2018 11 1599 zł 1649 zł 1699 zł

14.08. – 23.08.2018 10 1499 zł 1549 zł 1599 zł

21.08. – 30.08.2018 10 1399 zł 1449 zł 1499 zł

CeNA SkALkULOWANA PRZy kURSIe eURO NBP Z dNIA 20.11.2017. GWARANCJA STAłeJ CeNy + 80 PLN
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CARNABy CLUB - dyskoteka z trzema poziomami! 
Pierwszy–THE CAVE – w klimacie hip hopu i rapu, 
drugi poziom –THE DANCE AREA – dla fanów elektro 
i hause oraz trzeci poziom DISCO PUB – szalone lata 
60’ 70’ 90’, czyli rock i latino. A oprócz tego codziennie 
międzynarodowe karaoke!
Wstęp ok. 10 EUR/wejście
http://www.carnaby.it/
ALTROMONdO STUdIOS – klub z nowoczesnym 
wystrojem, gdzie poczujecie się nieziemsko! Występują 
tu takie gwiazdy jak: DJ Gigi D’Agostino czy DJ Tiesto. 
To tutaj czekają na Was szalone imprezy i najgorętsze 
rytmy.
Wstęp ok. 15 EUR/wejście
http://www.altromondo.com/
Baia imPeriale – uważany za jeden z 10 najlepszych 
i najpiękniejszych klubów na świecie. Podczas imprez w 
klubie zanurzycie się w świecie fantasy wśród posągów 
rzymskich i filarów świątyni… To klub z basenem oraz z 
muzyką, która poruszy do tańca każdego.
Wstęp ok. 20-30 EUR/wejście
http://www.baiaimperiale.net/website/
UWAGA - Wstępy do dyskotek od 16 lat!

stREFA iMPREzOWA

Cena zawiera: 8 noclegów w hotelu Stradiot, pokoje 3-4 
osobowe z łazienkami, wyżywienie, opiekę wychowawców 
i kierownika, ratownika podczas kąpieli, rezydenta, wizytę 
w Parku Rozrywki  MIRABILANDIA (podczas powrotu), 
realizacja programu, serwis plażowy na plaży, możliwość 
korzystania z basenu w hotelu, wycieczka do centrum 
Rimini, suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd 
autokarem LUX, ubezpieczenie, składkę TFG

Cena nie zawiera: obowiązkowych biletów do Mirabilandii, 
taksy klimatycznej, opłat lokalnych (razem 35 euro), 
świadczeń nie wymienionych w ofercie, wycieczek 
fakultatywnych, dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z wyjazdu ( 2,8% ceny imprezy), dodatkowych 
napoi (poza wodą) do obiadokolacji, biletów wstępu do 
dyskotek,
Sugerowane kieszonkowe:
ok. 200 KC na obiad w Czechach,
ok. 100-150 EUR (wypoczynek i korzystanie z dodatkowych 
atrakcji i wycieczek),

śWiAdczENiA

terMiNy ceNa 

25.06 - 05.07.2018 1 650 zł

03.07 - 13.07.2018 1 700 zł

11.07 - 21.07.2018 1 700 zł

19.07 - 29.07.2018 1 700 zł

27.07 - 06.08.2018 1 700 zł

04.08 - 14.08.2018 1 700 zł

12.08 - 22.08.2018 1 650 zł

Hotel Stradiot*** - znajduje się w dzielnicy Rivabella kilka 
kroków od deptaka z licznymi knajpkami. Do morza z piękną 
piaszczystą plażą mamy zaledwie 100 m. Zakwaterowanie: 
pokoje 3,4 osobowe (możliwe łóżka piętrowe) z łazienką, 
balkonem oraz TV. Na terenie hotelu znajduje się basen, 
recepcja czynna 24h/dobę, klimatyzowany hol, restauracja, 
winda, hotelowe patio oraz Wi-fi. Istnieje możliwość 
dokupienia klimatyzacji w pokoju w cenie 1 euro za dzień 
(za osobę). Strona hotelu: http://hotelstradiotrimini.it/it-1/
hotel-a-rimini/

3 x dziennie (kuchnia włoska), woda do posiłków

Autokar, Kraków, Katowice – bez dopłat, Częstochowa + 
60 zł, Kielce, Opole, Rzeszów + 80 zł, Warszawa +  120 zł, 
Wrocław, Łódź + 100 zł,. Lublin, Puławy + 110 zł, Radom, 
Skarżysko kamienna + 90 zł, Gdańsk + 160zł. Przewozy na 
trasach dojazdowych realizowane są przy min. 4 osobach,  
Dojazdy do miejsca zbiórki mogą być realizowane poprzez  
PKP, Linie autokarowe, mikrobusy liniowe. 

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

RiMiNi 

zAKWAtEROWANiE

AqUAFAN (wycieczka całodniowa)- niezapomniane 
wodne szaleństwo w największym wodnym parku 
Europy! Czeka na Was 5 ogromnych ogrzewanych 
basenów ze zjeżdżalniami wodnymi: sztuczna fala, 
pontony, do dyspozycji wszystkich gości leżaki 
umożliwiające przyjemny relaks w otoczeniu bujnej 
roślinności. Na terenie obiektu kuszą również 
restauracje i liczne sklepiki.
Cena: 25 EUR
rZym (wycieczka całodniowa) - Wieczne Miasto to coś, 
co każdy zobaczyć powinien! Zachwycająca i zaskakująca 
stolica świata antycznego i chrześcijańskiego. 
Zwiedzicie Watykan - najmniejsze państwo świata: Plac 
i Bazylikę Św. Piotra. W samym Rzymie zobaczycie m.in. 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, 
Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. Powrót 
w godzinach wieczornych; śniadanie oraz obiad i kolacja 
w formie suchego prowiantu.
Cena: 60 EUR
FLOReNCJA Z PIZą (wycieczka całodniowa) - Piza: 
Krzywa Wieża i Katedra, Florencja: Plac Michała Anioła, 
Pizza Della Signoria z Ratuszem, galeriami, Katedra 
Santa Maria del Fiore oraz Santa Croce - Katedra  
z najsłynniejszymi grobowcami.
Cena: 55 EUR
WeneCJa (wycieczka całodniowa)- jej piękno to przede 
wszystkim niezwykłe położenie na archipelagu ponad 
stu wysepek, wśród cichych wód laguny, które odbijają 
wytworną architekturę pałaców, kościołów i klasztorów. 
To właśnie jej romantyczny pejzaż, charakterystyczne 
morskie oświetlenie obiektów, refleksy wody  
i słońca były inspiracją wielkich weneckich malarzy.  
W programie: spacer po Placu św. Marka, Pałac Dożów, 
Bazylika św. Marka oraz słynny Most Westchnień.
Cena: 55 EUR
San marino (wycieczka całodniowa) - średniowieczne 
miasto położone na wzgórzach. Zachwyca malowniczym 
zamkiem, klimatycznymi uliczkami, a do tego   zrobicie 
zakupy po okazyjnych cenach. Zwiedzicie najważniejsze 
i najpiękniejsze zabytki. Zapraszamy do odwiedzania 
najstarszej republiki w Europie!
Cena ok. 20 EUR/os
Cena: 20 EUR

1 dZIeŃ 
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy,  nocny przejazd 
przez Czechy i Austrię. Przyjazd do Rimini ok. godz. 10-
11, zakwaterowanie, lunch.

2-9 dZIeŃ
Realizacja programu pobytu: gry i zawody sportowe 
(siatkówka plażowa, beach soccer, piłka wodna), zabawy 
integracyjne i animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy 
tematyczne; plażowanie i zwiedzanie okolicy; wyjazdy 
na wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne). A to 
wszystko w mega rozluźnionej atmosferze i z ekstra 
kadrą!

10 dZIeŃ
Śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Rimini, obiad, 
po objedzie przejazd do MIRABILANDII (dopłata za bilet 
wstępu i taksę klimatyczną 35 euro), zabawa do późnych 
godzin wieczornych, wyjazd w kierunku kraju, nocny 
przejazd przez Włochy, Austrię.

11 dZIeŃ
Przejazd przez Czechy, postój na posiłek (płatny we 
własnym zakresie) przyjazd do kraju w godzinach 
popołudniowych.

iMPREzY FAKULtAtYWNEsKRócONY HARMONOGRAM ObOzU

Włochy

HOtEL z bAsENEM
AQuAfun • DYSKOTEKI • RZYM • wEnECJA

Hotel stradiot *** riMiNi 
wŁOCHY 

OBóZ 14 1-18 LAT

Rimini, to jeden z najpopularniejszych, włoskich kurortów 
nad Adriatykiem. W jego pobliżu leżą też największe 
włoskie Parki Rozrywki Mirabilandia i Aquafun. 
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MEDIOLAn • wEnECJA • AwInIOn  
 BARCELOnA • GIROnA

1 dZIeŃ 
Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię 
 w kierunku Włoch zgodnie z rozkładem jazdy.

2 dZIeŃ
W godzinach porannych przyjazd do WeneCJi. Rejs na 
plac św. Marka. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
wejście do Bazyliki św. Marka, spacer od Pałacu 
Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, obok 
Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby 
Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, 
Biblioteki do Ponte Rialto. Przejazd do hotelu.

3 dZIeŃ 
Przejazd do MedIOLANU. Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem: spacer obok Opery La Scala przez plac 
Katedralny wraz z Katedrą Narodzin św. Marii, na Stary 
Rynek, Galeria Vittorio Emanuele. Spacer obok Ratusza, 
Zamku Sforzów. Obiad. Przejazd na nocleg w Awinion.

4 dZIeŃ
aWinion Zwiedzanie jednego z najbardziej 
fascynujących miast południa Francji – Pałac Papieży, 
romańska katedra Notre-Dame, most Św. Benedykta  
z XII w. Przejazd do hotelu na Costa Brava w porze 
kolacji.

4-8 dZIeŃ
Pobyt na Costa Brava. W czasie pobytu program 
rekreacyjny, animacje w hotelu, gry i zabawy na 
plaży, kąpiele w morzu pod opieką miejscowego 
ratownika, a także wycieczka do BarCelony – wizyta  
w Oceanarium, spacer po Bario Gotic i La Rambla, 
największe dzieła Gaudiego oglądane z zewnątrz: 
Sagrada Familia, Casa Mila oraz Casa Batlo, Park 
Güell – wstęp do strefy bezpłatnej nie obejmującej 
historycznego centrum.

8 dZIeŃ 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. BlaneS – 
Ogrody Mar y Mutra. Wyjazd z Blanes po lunchu. 
Przejazd do Girony. Przejazd na wybrzeże i spacer 
po plaży w promieniach zachodzącego słońca. Nocny 
przejazd do Włoch.

9 dZIeŃ
Przyjazd do GeNUI. Spacer z przewodnikiem po 
rodzinnym mieście Krzysztofa Kolumba, na trasie m.in.: 
Piazza del Ferrari, przejście obok gotyckiej katedry San 
Lorenzo, dom Kolumba, Via Garibaldi oraz Stare Miasto.
Przejazd do hotelu.

10 dZIeŃ
Przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – całodzienna 
zabawa. Wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd 
przez Austrię i Czechy. 

11 dZIeŃ
Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu 
lub zmianie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez 
rodziców lub osoby upoważnione. 

Obóz w Hiszpanii to propozycja wakacyjnego relaksu 
na Costa Brava. To wyjazd dla miłośników poznawania 
i poszerzania horyzontów. To niepowtarzalna okazja 
odwiedzenia romantycznej Wenecji, stolicy mody 
europejskiej jakim jest Mediolan czy też cofnięcie się do 
średniowiecza  w pięknym Awinion. Na końcu podróży 
czeka zasłużony wypoczynek na Costa Brava i szaleństwo 
w Parku Rozrywki Gardaland.

HiszPaNia i Perły eUroPy
BLAnES  
OBóZ TuRYSTYCZnO-wYPOCZYnKOwY 12-18 LAT

Hotel eSPLeNdId 3* w Blanes. Hotel położony ok. 300 
m od szerokiej, piaszczystej plaży i ok. 1 km od centrum 
miasta. Przy hotelu znajduje się 1 duży basen + 2 małe. 
Hotel ma zaplecze sportowe. Posiada korty tenisowe 
(koszt wynajmu 1 kortu za godzinę to ok. 7 euro), kryty 
basen klimatyzowany, fitness club. Przez cały sezon  
w hotelu organizowane są animacje. W godzinach 
porannych jest to np. Aerobik przy basenie lub agua gym. 
Wieczorem np. Pokaz tańca flamenco, karaoke lub wspólny 
taniec przy muzyce disco. Zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 
os z klimatyzacją, TV i ręcznikami w cenie. Suszarki można 
wypożyczyć w recepcji za kaucją zwrotną.  Każdy pokój  
z balkonem (widok na basen lub na ulice). Posiłki w hotelu 
(śniadanie, obiad, kolacja) podawane są w formie stołu 
szwedzkiego. Woda do obiadu i kolacji.
Hotele tranzytowe – hotele 2*/3*, pokoje 3-4 osobowe 
z łazienkami. W miejscu zakwaterowania wydawane 
są śniadania. 2 dnia obiadokolacja w hotelu, 3 dnia  
w restauracji w Mediolanie, 9 dnia w hotelu.

- przejazd komfortowym autokarem,
- 4 noclegi na Costa Brava z pełnym wyżywieniem 
(śniadanie, obiad, kolacja), 
- 3 noclegi tranzytowe z wyżywieniem 2 razy dziennie 
(obiad, śniadanie),
- wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja 
drugiego dnia imprezy, ostatnim śniadanie dziewiątego dnia 
imprezy,
- opieka pedagogiczna kierownika-pilota i wychowawców 
przez cały okres trwania wyjazdu,
- ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż),
- bogaty program turystyczny i wypoczynkowy.

Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi  
w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz DVD. Przed granicą 
przewidujemy postój przeznaczony na posiłek. Miejsca w 
autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed 
planowaną godziną odjazdu.
Prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu 
(zalecany rozmiar bagażu 65 x 40 x 25 cm ) oraz jednej 
sztuki bagażu podręcznegoAutokar docelowy jedzie na 
trasie Katowice-Costa Brava-Katowice. Rozkład jazdy na 
stronie www.harctur.warszawa.pl. Dopłaty Warszawa, 
Łódź, Piotrków, Częstochowa, Kraków, Wrocław + 50 
zł, Bydgoszcz, Lublin, Poznań + 100 zł. Gdańsk + 180 zł, 
Katowice – bez dopłaty 

- dokumenty: ważny paszport lub dowód osobisty oraz 
legitymację szkolną, zalecamy posiadanie ze sobą ważnej 
karty ekUZ
- zapas lekarstw, szczególnie jeśli bierzesz je stale,
- kieszonkowe – sugerowane około 7 - 8 EUR na dzień,
- mały podręczny plecak, 
- ręczniki i kosmetyki,
- nakrycie głowy,
- napoje i kanapki na drogę (plus ok. 50 pln na obiad przed 
granicą oraz na śniadanie w drodze powrotnej),
- wygodne buty i strój sportowy,
- sweter i kurtkę przeciwdeszczową – w lecie mogą również 
zdarzyć się chłodniejsze dni,
- małą poduszkę na podróż autokarem,
- notes i długopis,
- krem przeciwsłoneczny z filtrem.

-dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65 
PLN (deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od zrobienia 
rezerwacji i wpłaty zaliczki),
-osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie 
od chorób przewlekłych: dopłata 135 PLN (deklarowane 
najpóźniej tydzień przed wyjazdem),
-gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa 
i kursy walut: dopłata 80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia 
umowy).

tRANsPORt

PAMiętAJ AbY zAbRAć zE sObĄ

dOdAtKOWE UbEzPiEczENiA

zAKWAtEROWANiE i WYŻYWiENiE

- koszt wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdy do miast, 
usługi przewodnickie, obiadu w Mediolanie, wody do 
posiłków i realizacja programu: 120 EUR - płatne w 
autokarze,
- kaucja zwrotna w wysokości 10 EUR za hotel,
- dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski: 50 -150 
PLN – patrz rozkład jazdy.

dOdAtKOWE OPŁAtY

śWiAdczENiA zAWARtE W cENiE

terMiNy
ceNa  

do 15.03.2018

ceNa 
reGUlarNa

02.07 – 12.07.2018 1990 zł 2090 zł

16.07 – 26.07.2018 1990 zł 2090 zł

30.07 – 09.08.2018 1990 zł 2090 zł

PROGRAM Obóz W HiszPANii

sŁONEczNE WAKAcJE
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Podczas podróży jedzenie we własnym zakresie. Zalecane 
minimalne kieszonkowe ok.70-100 €.
Opłata turystyczna w Lloret de Mar dodatkowo płatna 
 w hotelu – 5€/pobyt dla osób powyżej 16 roku życia.

Gwarantowany pokój 2 osobowy (Francja i Hiszpania) +180 
zł/os
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 75 zł/os. 
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 60 zł/os
Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa 
i kursy walut + 90 zł/ os

UWAGi

dOdAtKOWO PŁAtNE

Cena obejmuje:
Przejazd autokarem, 1 nocleg  w Paryżu,  8 dni pobytu  
w Lloret, wyżywienie wg programu + suchy prowiant na 
drogę powrotną, ubezpieczenie, opiekę  pedagogiczną, 
opiekę pilota-przewodnika, podatek VAT, składkę TFG
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów oraz  programu fakultatywnego.
Na obligatoryjne  bilety wstępu, opłaty rezerwacyjne 
parków rozrywki (Disneyland i  Gardaland) oraz opłaty 
wjazdowe do Paryża. należy przeznaczyć  70€.

śWiAdczENiA

Hotel  GUITART CeNTRAL PARk***  /  SAMBA *** 
położone  ok. 400 metrów od plaży, w  centrum Lloret 
de Mar.  Do dyspozycji  uczestników 3 baseny (Guitart) 
lub 1 basen  ( Samba), kawiarnia, restauracja, świetlica 
TV, sejf (dodatkowo płatny). okoje  3, 4 -  os. z łazienkami  
z klimatyzacją w cenie.

Francja:  1 gorąca obiadokolacja, 1 śniadanie kontynentalne, 
Hiszpania: 3 posiłki dziennie –bufet (śniadanie, obiad, 
kolacja). Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu 
do Lloret, ostatnim obiad + suchy prowiant w dniu wyjazdu. 
Napoje do obiadów i kolacji płatne dodatkowo (dla 
chętnych).

Autokar (WC, barek, TV, klimatyzacja).. 
Wyjazd z następujących miast: Lublin, Warszawa, Łódź, 
Radom, Kielce, Kraków. Katowice, Gliwice, Wrocław.
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane 
są przy zgłoszeniu się minimum 8 osób, Na trasach 
krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem  
o niższym standardzie lub mikrobusem oraz 
możliwość ewentualnych przesiadek z tym związanych  
W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych 
biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed 
wyjazdem. Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed 
turnusem na www.harctur.warszawa.pl

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

LLOREt dE MAR

HiszPANiA

PARYŻ

zAKWAtEROWANiE

MIASTeCZkO WOdNe - ok. 30 €.
WIeCZóR HISZPAŃSkI + POkAZy FLAMeNCO - ok. 
26 €.
kARNeT NA dySkOTekI (min. 4 wejścia -dla osób od 
16 lat)  - 26 €.
ReJS STATkIeM dO TOSSA de MAR (bilet w 2 strony) + 
zwiedzanie zamku - ok. 22 €.

dZIeŃ 1
Wyjazd z Polski wg rozkładu. Nocny przejazd przez 
Niemcy.

dZIeŃ 2 
Przejazd przez Niemcy, Francję do Paryża. Około 
południa przyjazd do eUROdISNeyLANdU - 
całodzienna zabawa w najsłynniejszym parku rozrywki 
(bilet dodatkowo płatny około 35).  Na miejscu istnieje 
możliwość zakupienia posiłków w cenie ok 8-15€. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie (pokoje  3 osobowe  
z umywalką  -  WC  i łazienki na korytarzach). 
lub 
przejazd do PARkU ASTeRIXA (dotyczy tylko turnusów 
04.07 - 16.07.18 i 18.07 - 30.07.18) - całodzienna zabawa 
w  parku rozrywki związanym ze słynnymi  komiksowymi 
postaciami  Asterixa i  Obeliksa  (bilet dodatkowo płatny 
około 35).  Na miejscu istnieje możliwość zakupienia 
posiłków w cenie ok 8-15€.
Nocleg w hotelu.

dZIeŃ 3 
Śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne 
zwiedzanie Paryża. Spacer  z pilotem na trasie: Wieża 
Eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom – płatny 
dodatkowo ok.  14,50), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, 
Luwr, Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa La Cite, 
Katedra Notre Dame. Obiadokolacja. W godzinach 
wieczornych wyjazd do Hiszpanii. Nocny przejazd przez 
Francję.

dZIeŃ 4
Śniadanie we własnym zakresie. W zależności od czasu  
przejazdu zwiedzanie Carcassone (zamek i twierdza). 
Przyjazd  do Lloret de Mar w godz. popołudniowo-
wieczornych, kolacja, zakwaterowanie.

dZIeŃ 4-11
Pobyt w  Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów) 
W trakcie pobytu w programie:
- całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony 
(m.in. katedra Sagrada Familia, La Rambla, dzielnica 
gotycka, Wzgórze Montjuic, Stadion FC Barcelona (bilet 
dodatkowo płatny dla chętnych ok 20€), wieczorem 
pokazy grających fontann.
- konkurs wiedzy Viva Espana
- plażowanie, bezpłatne korzystanie z  basenu
-  gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe

dZIeŃ 11
Śniadanie, wykwaterowanie. Złożenie bagaży. Czas 
wolny. Obiad. Wyjazd z Hiszpanii w godz.  popołudniowo-
wieczornych. Późnym wieczorem przyjazd do Francji 
– w zależności od czasu przejazdu  zwiedzanie  Monaco  
i Monte Carlo. Przejazd do Włoch.

dZIeŃ 12
Przyjazd w okolice Werony,  wypoczynek i  wspaniała 
zabawa nad jeziorem Garda  w Parku Rozrywki 
Gardaland (bilet dodatkowo płatny  około 28-29).  
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.

dZIeŃ 13
Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski 
według rozkładu jazdy. 

iMPREzY FAKULtAtYWNEPROGRAM 

Hiszpania

AKtYWNY WYPOczYNEK
EuRODISnEYLAnD • PARK ASTERIXA • GARDALAnD 
PARYŻ • BARCELOnA • DYSKOTEKI

HiszPaNia - ParyŻ
LLORET DE MAR 

OBóZ MŁODZIEŻOwY 14-18 LAT

To niewątpliwa stolica  Costa Brava -  stolica rozrywki  
i wspaniałej zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste 
plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają spędzić 
czas ciekawie i aktywnie. 

Kraj położony na południu Europy, jeden z jej 
najpiękniejszych zakątków, kraj słońca, morza, dobrej 
zabawy, bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym 
jak i geograficznym. Jednym z najbardziej znanych regionów 
jest Costa Brava – Dzikie Wybrzeże – jest to część wybrzeża 
zaczynająca się około 40 km na północ od Barcelony.

Stolica Francji, centrum europejskiej sztuki, mody 
i wyrafinowanej kuchni. Paryż jest jednym z największych 
na świecie ośrodków kultury i turystyki 

terMiNy
ceNa 

 do 31.03.18
ceNa  

30.04.18
ceNa  

reGUlarNa

27.06 - 09.07.18 2 190 zł 2 240 zł 2 290 zł

04.07 - 16.07.18 2 190 zł 2 240 zł 2 290 zł

11.07 - 23.07.18 2 190 zł 2 240 zł 2 290 zł

18.07 - 30.07.18 2 190 zł 2 240 zł 2 290 zł

25.07 - 06.08.18 2 190 zł 2 240 zł 2 290 zł

01.08 - 13.08.18 2 190 zł 2 240 zł 2 290 zł

08.08 - 18.08.18 1 890 zł 1 940 zł 1 990 zł

13.08 - 23.08.18 1 890 zł 1 940 zł 1 990 zł



36 www.harctur.warszawa.pl

sMAKi GREcJi W RYtMiE zORbY 
BuDAPESZT • BELGRAD • ATEnY   

METEORY • OLIMP • SKIATOS

Stolica i największe miasto Węgier. To magiczne miejsce 
pełne jest pięknych kamienic, kościołów, placów, pomników 
i fontann. Szczególnie okazale prezentuje się nocą, kiedy 
mosty i budynki są fantastycznie oświetlone …

1 dZIeŃ
Wyjazd autokaru według rozkładu  (wyjazd z Gdańska w 
godzinach popołudniowych), przejazd przez Polskę 

2 dZIeŃ
Dojazd do Budapesztu. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja. Wieczorny spacer po Budapeszcie. 
Nocleg.

3 dZIeŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie miasta  
z przewodnikiem: Bazylika św. Stefana, Plac Wolności, 
Parlament, Most Łańcuchowy, Wzgórze Zamkowe 
– Baszta Rybacka, Kościół Macieja (zwiedzanie 
obiektów z zewnątrz). Możliwość zakupienia ciepłego 
posiłku (płatne we własnym zakresie ok. 5 – 10 euro, 
nieobowiązkowo). Wyjazd w dalszą drogę do Grecji. 

4 dZIeŃ
Przyjazd do Leptokarii w godzinach przedpołudniowych, 
zakwaterowanie w hotelu, pierwsze świadczenie  
w Grecji - obiad

5—10 dZIeŃ 
Pobyt w Grecji. Możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych, realizacja programu:
GreCKi WieCZór - (kalimera), (kalinichta) – czyli 
krótka lekcja j. greckiego :) Nauczymy się tańczyć Zorbę 
i poznamy trochę ciekawostek związanych z tradycjami 
greckimi.
IMPReZOWO – ROZRyWkOWO – gorące rytmy, 
najnowsze hity i dobra zabawa. Poczujemy grecki 
klimat bawiąc się pod gołym niebem nad basenem lub w 
hotelu. Dla chętnych wyjścia na dodatkowe dyskoteki do 
Leptokarii koszt ok. 5 euro/os.
AqUA FUN – coś dla leniwych – czyli możliwość relaksu 
„do góry brzuchem” lekko unosząc się na basenowej 
wodzie albo coś dla aktywnych - Aqua Aerobik przy 
skocznych rytmach muzyki, waterpolo 
UROkLIWA LePTOkARIA - piesze wycieczki po 
miasteczku i okolicach, podczas spacerów będziemy 
mieli szansę skosztować wyśmienitych specjałów  
w licznych kawiarenkach i greckich tawernach. 
NIeBIAŃSkA PLAżA – plażowanie i morskie kąpiele 
pod okiem ratownika
„MAGICZNA NOC” - w nasz ostatni pożegnalny wieczór 
będziemy podziwiać rozświetlone lampionami niebo, 
które wspólnie wypuścimy.

11 dZIeŃ
Śniadanie, wykwaterowanie w godzinach 
przedpołudniowych, złożenie bagaży, ostatnie  
plażowanie, obiad, wyjazd w drogę powrotną 
w godzinach popołudniowych/wieczornych. 

12 dZIeŃ
Przejazd do Belgradu w godzinach porannych. 
Śniadanie piknikowe i odpoczynek nad rzeką Savą 
na wyspie Ada Ciganlija, gdzie znajduje się rozległy 
kompleks rekreacyjny Belgradu. Następnie przejazd 
komunikacją miejską do centrum na zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem: cerkiew Świętego Sawy, twierdza 
Kalemegdan (z zewnątrz), symbol miasta - Pomnik 
Posłańca Zwycięstwa, reprezentacyjna ulica Kneza 
Mihajla, Studencki Rynek. Wyjazd w dalszą drogę.

13 dZIeŃ: Przyjazd do Gdańska w godzinach 
popołudniowych. Zakończenie wyjazdu.

ATeNy – jednodniowa wycieczka do Aten, zwiedzanie: 
portu Pireus, Akropolu i Plaki - starego miasta leżącego  
u podnóża Akropolu, grecka zmiana warty 
obok Parlamentu, stadion pierwszych 
nowożytnych Igrzysk Olimpijskich,  
w drodze powrotnej Termopile. Cena ok. 53 euro/os.
MeTeORy - całodniowa wycieczka do wpisanych na 
listę UNESCO Meteorów - klasztorów „zawieszonych  
w niebie”, zbudowanych na niedostępnych, stromych 
wieżach skalnych. Obecnie czynnych jest tylko 
6 z 24 wzniesionych w XIV wieku klasztorów, a 
jedynie 5 z nich jest nadal zamieszkanych - zdarza 
się, że przez jednego zakonnika. Dwa z nich (św. 
Trójcy i św. Stefana) pełnią nadal funkcję opactw, w 
innych zaś mieszczą się muzea religijne. Powrót do 
Leptokarii.  Cena ok. 28 euro/os. + 3 euro/os. bilet 
wstępu.  UWAGA: w klasztorach obowiązuje skromne 
ubranie, tzn. dla kobiet spódnice (długość za kolano)  
i zasłonięte ramiona oraz dekolt, panowie długie spodnie
olimP - Wycieczka na najważniejszą mitologiczną 
górę Grecji. Olimp wyrasta nad samym brzegiem Zatoki 
Termajskiej. W starożytności Grecy uznawali ją za 
siedzibę bogów. Mitologiczne opowieści, przepiękne 
krajobrazy, zbocza porośnięte gęstym lasem i dzikimi 
kwiatami wzbudzają chęć zdobycia tej góry. Cena ok. 22 
euro/os.
SkIATOS - rejs na Wyspę Skiathos. Niezapomniany rejs 
statkiem z wieloma animacjami na pokładzie oraz pobyt 
na niezwykłej „złotej plaży”. Cena ok. 38 euro/os.
* Wycieczki fakultatywne realizowane przy minimum 20 
chętnych.

GrecJa
RIwIERA OLIMPIJSKA - LEPTOKARIA 
OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT

To stolica Serbii i największe miasto na Bałkanach. 
Metropolia przyciąga turystów swoją kulturową 
odmiennością. Jest zawieszone między europejskim 
klimatem środziemnomorskim a prawosławiem i wpływami 
Wschodu, co podkreśla jego tajemniczość.

Miejscowość położona u stóp Olimpu wzdłuż brzegu 
Morza Egejskiego. Ze względu na liczne kluby, dyskoteki 
i kawiarnie jest jednym z najpopularniejszych kurortów 
Riwiery Olimpijskiej. Dodatkowo turystów przyciąga 
krystalicznie czysta woda, z piękną piaszczysto - żwirową 
plażą. Wszystko to sprawia, że Leptokaria staje się 
wymarzonym miejscem na letni wypoczynek.

Hotel Aleksander*** położony ok. 350 m od plaży, leżący 
na obrzeżach Leptokarii. Pokoje 2,3,4, osobowe (również 
typu studio) z pełnym węzłem sanitarnym. Klimatyzacja 
sterowana centralnie, dostępna bezpłatnie w godzinach 
18.00 – 8.00. DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: 
restauracja, duży basen, boisko do siatkówki na plaży, 
sprzęt sportowy, teren zielony wokół. Nocleg tranzytowy  
w Budapeszcie lub okolicy.

W Grecji 3 posiłki dziennie (wszystkie posiłki w formie 
bufetu): śniadania, lunch oraz kolacja (kuchnia europejska 
oraz grecka), woda do posiłków. Suchy prowiant na drogę 
powrotną. Świadczenia w Grecji rozpoczynają się i kończą 
obiadem. Obiadokolacja i śniadanie w Budapeszcie. 

Autokar  o podwyższonym standardzie, wyposażony  
w WC, DVD, barek, (przejazd przez Słowację, Czechy, 
Węgry, Serbię). Wyjazd z Gdańska w godzinach 
popołudniowych, powrót w godzinach porannych. Dopłaty 
do miejsc wsiadania (obowiązkowo): Gdańsk +180 zł, 
Tczew +180 zł, Malbork +180 zł, Toruń +160 zł, Bydgoszcz 
+160 zł, Warszawa +100 zł, Łódź +100 zł, Lublin +120 zł, 
Rzeszów +120zł, Tarnów +100zł, Częstochowa +100zł, 
Piotrków Trybunalski +100zł, Radom +80zł, Kielce +80 zł, 
Katowice +50, Kraków +50, Lębork + 220 zł Biuro zastrzega 
sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji 
transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej 
ilości uczestników (min. 6 osób). 

tRANsPORt

zAKWAtEROWANiE

WYŻYWiENiE

bELGRAd

LEPtOKARiA 

bUdAPEszt RAMOWY PROGRAM WYciEczKi FAKULtAtYWNE 

W CeNĘ WLICZONO: zakwaterowanie – 8 noclegów, 
wyżywienie wg opisu, opiekę rezydenta na miejscu w Grecji, 
kadry pedagogicznej, ratownika, transport, przewodnika 
według programu, taksę klimatyczną, program obozu 
młodzieżowego, wstępy wg programu, ubezpieczenie KL, 
NNW + bagaż, podatek VAT.
W CeNĘ NIe WLICZONO: kaucji zwrotnej płatnej na 
miejscu 20 euro/os., Biletów wstępów, przejazdów 
komunikacją miejską oraz usług przewodnickich  
w Budapeszcie i Belgradzie (10 euro)  Możliwość wykupienia 
dodatkowego ubezpieczenia gwarancji niezmienności ceny 
bez względu na koszt paliwa i kursy walut + 80 zł

Obowiązkowo potrzebny aktualny paszport lub dowód 
osobisty! MAKSYMALNY BAGAŻ: Do autokaru można 
wziąć 1 bagaż zasadniczy i bagaż podręczny. Bagaż 
zasadniczy nie może przekraczać wagi 20 kg oraz łącznych 
wymiarów 190 cm (wys. + szer. + dł.)

śWiAdczENiA

UWAGi

terMiNy
ceNa  

do 30.04.2018*
ceNa 

 reGUlarNa

25.06 - 07.07.2018 1729 zł 1779 zł

02.07 - 14.07.2018 1729 zł 1779 zł

09.07 - 21.07.2017 1729 zł 1779 zł

16.07 - 28.07.2018 1729 zł 1779 zł

23.07 - 04.08.2018 1729 zł 1779 zł

30.07 - 11.08.2018 1729 zł 1779 zł

06.08 - 18.08.2018 1729 zł 1779 zł

Grecja

Do wyczerpania miejsc z puli promocyjnej; oferta liczona po kursie euro 4,25 zł Uwaga! Terminy imprezy dotyczą wyjazdu  
z Gdańska, termin wyjazdu z poszczególnych miast uzależniony od rozkładu jazdy autokaru.
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Autokar (wyposażenie: WC, barek, TV-video, klimatyzacja). 
Wyjazdy z LUBLIN - bez dopłaty, WARSZAWA, ŁÓDŹ  +100 
zł, RADOM, KIELCE, KRAKÓW, KATOWICE, GLIWICE +80 
zł, POZNAŃ +160 zł.
Wyjazdy z poszczególnych miejscowości realizowane 
są przy zgłoszeniu się minimum 5 osób, Na trasach 
krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o 
niższym standardzie lub mikrobusem oraz możliwość 
ewentualnych przesiadek z tym związanych 
 W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych 
biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed 
wyjazdem. Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed 
turnusem na www.harctur.warszawa.pl

tRANsPORt

Zalecane minimalne kieszonkowe ok. 60€ + program 
fakultatywny (dla chętnych). 
OBOWIĄZKOWY WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD 
OSOBISTY

UWAGi

Dodatkowo płatne (dla chętnych):
Gwarancja pokoju 2 osobowego +120 zł/os
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 65 zł /os
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 55 zł/os
Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa 
 i kursy walut + 80 zł/os
Cena obejmuje: przejazd autokarem,  8 noclegów  
w Grecji (2 tranzytowe, 6 noclegów w Tolo), wyżywienie 
wg programu, ubezpieczenie, opiekę pedagogiczną, opiekę 
pilota-przewodnika, podatek VAT, składkę TFG
Cena nie obejmuje: dopłat do wyjazdów z poszczególnych 
miast, przewodnika w Atenach oraz biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów. Na realizację programu, 
bilety wstępu, opłatę za przewodników lokalnych i taxę 
turystyczną  należy przeznaczyć 45€ (opłata obligatoryjna)

śWiAdczENiA

kompleks hotelowy Flisvos***& Flisvos Royal****, położony 
bezpośrednio przy morzu 150 m od pięknej, piaszczystej 
plaży (główna plaża). Kompleks składa się z 2 budynków 
położonych obok siebie (przejście przez ulicę). Grupa 
będzie zakwaterowana w części Flisvos ***. Do dyspozycji 
gości   recepcja, restauracja, kawiarnia. Basen z leżakami  
w części Royal Flisvos.
Pokoje: przestronne, wygodne 3,4 -  os. (w pokojach  
4 osobowych możliwe łóżko piętrowe) z widokiem na 
miasto lub góry. Wszystkie pokoje z łazienkami, WC oraz 
klimatyzacją i balkonem.

Tolo: 3 posiłki dziennie śniadania bufet, lunch i obiadokolacja 
serwowane). Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja   
w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu + 
suchy prowiant na drogę powrotną. W Tolo do obiadów 
i kolacji jest podawana woda. W trakcie przejazdu 
wyżywienie wg programu.

WYŻYWiENiE

PELOPONEz

tOLO

zAKWAtEROWANiE

WyCIeCZkA „ARGOLIdA” - zwiedzanie „skarbów” 
Półwyspu Peloponeskiego: Mykeny (słynne mury 
cyklopie, Lwia Brama, twierdza Mykeńska, groby 
szybowe i kopułowe, Grób Agamemnona). Epidauros 
(najlepiej zachowany antyczny teatr grecki z niezwykłą 
akustyką) – cena 30€ dla osób do 18 roku życia  (50€ dla 
osób pełnoletnich) wycieczka realizowana przy grupie 
minimum 25 osób.

ReJSy STATkIeM - 8-10€

dySkOTekI – BILeT ZA 1 WeJŚCIe 3-5€

dZIeŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd 
przez Słowację i Węgry. Nocny przejazd przez Serbię 
 i Macedonię. 

dZIeŃ 2
Przyjazd do Grecji, w godzinach popołudniowo-
wieczornych, zakwaterowanie w hotelu tranzytowym  
**/*** na Riwierze Olimpijskiej (pokoje 3,4 osobowe  
z łazienkami), obiadokolacja, nocleg.

dZIeŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do wiszących klasztorów Meteora 
„zawieszonych” na szczytach niedostępnych niegdyś 
skał – zwiedzanie jednego lub dwóch monastyrów 
(bilety dodatkowo płatne  – 4 euro/klasztor). Przejazd  
do miejscowości Tolo na Peloponezie, zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg.

dZIeŃ 3-9
Pobyt na Peloponezie 7 dni – 6 nocy. W trakcie pobytu  
w programie:
- wycieczka autokarowa do Nafplio -pierwszej stolicy 
odrodzonej Grecji z fortyfikacjami, mury obronne, 
twierdza Palamidi (bilety wstępu dla osób powyżej 18 
lat – 8€)
-  wycieczka piesza na punkt widokowy Asini
- kąpiele na plaży oraz w hotelowym basenie 
- gry i zabawy sportowe, konkurs wiedzy o Grecji

dZIeŃ 9 
Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Bardzo 
wczesny wyjazd z Tolo. Przejazd do stolicy Grecji- 
zwiedzanie Aten, objazd miasta: Plac Konstytucji, 
Parlament, Grób Nieznanego Żołnierza - zmiana 
warty, antyczne budowle na Akropolu (Świątynia 
Nike, Partenon, Erechejon), Plaka, Stadion Olimpijski 
z zewnątrz, Plac Omonia. Bilety na Akropol  płatne 
dla osób powyżej 18 lat (ok. 20€). Przejazd na Riwierę 
Olimpijską, zakwaterowanie w hotelu **/*** (pokoje 3,4 
osobowe z łazienkami), obiadokolacja, nocleg.

dZIeŃ 10 
Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do Salonik. 
Zwiedzanie: główna ulica miasta - Odos Egnatia, gdzie 
przeplatają się zabytki greckie i  rzymskie, bizantyjskie 
i tureckie: łuk Cesarza Galeriusza, Biała Wieża - symbol 
Salonik, posąg Aleksandra Wielkiego. Przejazd nocny 
przez Macedonię i Serbię na Węgry.

dZIeŃ 11  
Przyjazd do Budapesztu (przerwa w podróży  
9 godzin), zwiedzanie Pomnik Millenium, Wzgórze 
Zamkowe, Kościół Św. Macieja, Baszta Rybacka, pobyt 
w kompleksie basenów termalnych na wyspie Św. 
Małgorzaty - bilety dodatkowo płatne ok 2500 HUF (ok 
40 zł) W godzinach wieczornych wyjazd  z Budapesztu, 
przejazd nocny.

dZIeŃ 12 
Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.

iMPREzY FAKULtAtYWNEPROGRAM 

Grecja

W KRAiNiE MitóW
METEORY • MYKEnY • EPIDAuROS • nAfPLIO 
ATEnY• SALOnIKI • BuDAPESZT

 GrecJa
PELOPOnEZ - TOLO  

OBóZ MŁODZIEŻOwY 14-18 LAT

Usytuowany na południu, malowniczy półwysep,  
a właściwie od przekopania Kanału Korynckiego wyspa, 
kryje niemal wszystko co najlepsze w Grecji.

Turystyczna miejscowość położona ok. 180 km na 
południe od Aten, wtulona w monumentalne ściany skalne 
wyrastające wprost z morza, amfiteatralnie zamykające 
malowniczą zatokę.  Więcej informacji na stronie www.tolo.
gr, www.tolo-guide.gr 

terMiNy
ceNa  

do 31.03.18
ceNa  

do 30.04.18
ceNa 

 reGUlarNa

09.07 - 20.07.18 1990 zł 2040 zł 2090zł

24.07 - 04.08.18 1990 zł 2040 zł 2090 zł
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Greckie linie lotnicze 
GODZINY LOTÓW DO POTWIERDZENIA NA 48 GODZIN PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY.

Hiszpańskie linie lotnicze. GODZINY LOTÓW DO POTWIERDZENIA NA 48 GODZIN PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY.

tRANsPORt

tRANsPORt

Pasażer może wziąć na pokład jedną sztukę bagażu 
rejestrowanego do 20 kg oraz 1 sztukę bagażu podręcznego 
do 5 kg wg warunków przewoźnika. Każdy uczestnik ma 
obowiązek posiadania paszportu lub dowodu osobistego.

Pasażer może wziąć na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 20 kg oraz 1 sztukę bagażu podręcznego do 5 kg wg 
warunków przewoźnika. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania paszportu lub dowodu osobistego.
OPŁATA KLIMATYCZNA DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA – 5 € ZA POBYT.

UWAGi

UWAGi

Cena obejmuje: przelot samolotem w klasie ekonomicznej, 
opłaty lotniskowe, 9 noclegów w hotelu w Tolo w pokojach 
3,4-osobowych, wyżywienie wg opisu, ubezpieczenie, 
opiekę pedagogiczną, grecką opiekę medyczną, opiekę 
kierownika-rezydenta, podatek VAT, TFG 10 zł
Cena nie obejmuje: transferów autokarem,  biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów oraz programu fakultatywnego. 
Na realizację programu (transfery autokarem, 
przewodników lokalnych oraz taksę turystyczną) należy 
przygotować 65 €– opłata obowiązkowa u  rezydenta + 
program fakultatywny (dla chętnych). Zalecane minimalne 
kieszonkowe na potrzeby własne ok. 50€.
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 85.00 PLN, 
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 50.00 PLN, 
Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa 
i kursy walut 90.00 PLN, Gwarantowany pokój 2 osobowy 
- tylko dla osób tej samej płci, nie ma możliwości zakupu 
przez pojedyncze osoby 180.00 PLN

Cena obejmuje: przelot samolotem w klasie ekonomicznej, 
opłaty lotniskowe, 9 noclegów w hotelu na wybrzeżu Costa 
Brava - pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, wyżywienie wg 
opisu, ubezpieczenie, opiekę pedagogiczną, hiszpańską 
opiekę medyczną, opiekę kierownika-rezydenta, podatek 
VAT, TFG 10 zł
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów oraz programu fakultatywnego. Napoje do 
obiadów i kolacji dodatkowo płatne.
Na realizację programu (transfery autokarem i wycieczki) 
należy przygotować 65€– opłata obowiązkowa u rezydenta. 
Zalecane minimalne kieszonkowe na potrzeby własne 
ok.80-100 €.
Dodatkowo płatne (dla chętnych):
Gwarantowany pokój 2 osobowy +180 zł/os
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 85 zł /os
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych +50 zł/os
Gwarancja niezmiennej ceny + 90 zł/os

śWiAdczENiA

śWiAdczENiA

terMiNy
ceNa 

do 31.03.18 
ceNa 

do 30.04.18
ceNa 

staNdard

17.07 - 26.07.18 2599 zł 2699 zł 2799 zł

terMiNy
ceNa 

do 31.03.18 
ceNa 

do 30.04.18
ceNa 

staNdard

17.07 - 26.07.18 2750 zł 2850 zł 2950 zł

kompleks hotelowy Flisvos***& Flisvos Royal****, położony 
bezpośrednio przy morzu 150 m od pięknej, piaszczystej 
plaży (główna plaża). Kompleks składa się z 2 budynków 
położonych obok siebie. Grupa będzie zakwaterowane 
w części Flisvos ***.
Do dyspozycji gości  recepcja, restauracja, kawiarnia. 
Basen z leżakami w części Royal Flisvos.
Pokoje: przestronne, wygodne  3,4 -  os  z widokiem na 
miasto lub góry. Wszystkie pokoje z łazienkami, WC oraz 
klimatyzacją i balkonem. W pokojach 4-osobowych możliwe 
łóżko piętrowe.

Hotel GUITART CeNTRAL PARk *** położony w Lloret 
de Mar w odległości około 400 metrów od plaży i ok. 
400 metrów od centrum. Do dyspozycji uczestników 
restauracja, bezpłatne 3 baseny z leżakami,  świetlica TV, 
sejf (dodatkowo płatny). Pokoje 3, 4 -  os. z łazienkami. 
Klimatyzacja w pokojach w cenie imprezy. Na terenie hotelu 
znajduje się również dodatkowy kompleks basenowy 
z 3 zjeżdżalniami oraz wodnym placem zabaw (wstęp 
dodatkowo płatny ok 2-3 euro/dzień).

3 posiłki dziennie, śniadanie-bufet, lekki lunch serwowany, 
obiadokolacja serwowana). Pierwszym posiłkiem jest   
śniadanie w drugim dniu obozu w hotelu w Grecji ostatnim 
śniadanie w dniu wyjazdu. Do posiłków jest podawana woda 
stołowa.

3 posiłki dziennie - bufet (śniadanie, obiad, kolacja). 
Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu do 
Lloret, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Napoje do 
obiadów i kolacji dodatkowo płatne (dla chętnych)

WYŻYWiENiE

WYŻYWiENiE

PELOPONEz

HiszPANiA 

tOLO

LLOREt dE MAR 

zAKWAtEROWANiE

zAKWAtEROWANiE

WyCIeCZkA „ARGOLIdA” – cena 30€ dla osób do 18 
roku życia ( 50€ dla osób pełnoletnich)
WyCIeCZkA AUTOkAROWA dO NAFPLIO - cena 15€ 
dla osób do 18 roku życia (20€ dla osób pełnoletnich)
 WieCZór GreCKi – 20€/os
 dySkOTekI – 3-5€/wejście
 ReJSy STATkIeM – ok. 8 -10€

MIASTeCZkO WOdNe - Ok. 30 €
WIeCZóR HISZPAŃSkI + POkAZy FLAMeNCO - Ok. 
26 €
kARNeT NA dySkOTekI (min. 4 wejścia-dla osób od 
16 lat) - 26 €
ReJS STATkIeM dO TOSSA de MAR + ZWIedZANIe 
ZAMkU - Ok. 23 € (BILeT W 2 STRONy)

dZIeŃ 1 Zbiórka  na lotnisku Okęcie-Warszawa na 
2 godziny przed odlotem. Przelot do Aten. Przejazd 
do Tolo –  na Peloponezie. Zakwaterowanie w hotelu. 
Nocleg. Uwaga. W tym dniu nie ma kolacji.
dZIeŃ 2-9 Pobyt na Peloponezie w Tolo
W trakcie pobytu w programie: całodniowa wycieczka 
do Aten, wycieczka piesza na starożytne Asini, 
gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe 
dZIeŃ 10 Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, 
transfer na lotnisko. Wylot z Aten. Przylot na lotnisko 
Okęcie-Warszawa. 

dZIeŃ 1
Zbiórka  na lotnisku Okęcie-Warszawa. Odprawa 
na 2 godziny przed wylotem. Przylot na lotnisko   
w Barcelonie. Przejazd na wybrzeże Costa Brava. 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg
dZIeŃ 2-9
Pobyt na Costa Brava w Lloret de Mar.
W TRAkCIe POByTU W PROGRAMIe:
- wycieczka autokarowa do Barcelony: katedra Sagrada 
Familia, La Rambla, dzielnica gotycka,  Stadion FC 
Barcelona (bilet płatny dodatkowo dla chętnych ok 20€), 
wieczorem pokazy grających fontann.
- plażowanie, gry i zabawy integracyjne, rozgrywki 
sportowe
dZIeŃ 10
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, transfer na 
lotnisko. Wylot z Barcelony. Przylot na lotnisko Okęcie-
Warszawa.

iMPREzY FAKULtAtYWNE

iMPREzY FAKULtAtYWNE

PROGRAM 

PROGRAM 

sAMOLOt

sAMOLOt

ARGOLIDA • nAfPLIO • DYSKOTEKI

COSTA BRAVA • BARCELOnA

GrecJa

HiszPaNia

PELOPOnEZ - TOLO – ATEnY • OBóZ MŁODZIEŻOwY 14-18 LAT

LLORET DE MAR • OBóZ MŁODZIEŻOwY 14-18 LAT

Usytuowany na południu, malowniczy półwysep  
a właściwie od przekopania Kanału Korynckiego wyspa, 
kryje niemal wszystko co najlepsze w Grecji - tu wyraźnie 
można poczuć tajemniczą aurę przeszłości, tu żywi są 
bohaterowie greckich mitów.

Kraj położony na południu Europy, jeden z jej 
najpiękniejszych zakątków. Kraj słońca, morza, dobrej 
zabawy, bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym 
jak i geograficznym. 

Turystyczna miejscowość położna ok. 180 km na południe 
od Aten, wtulona w monumentalne ściany skalne 
wyrastające wprost z morza, amfiteatralnie zamykające 
malowniczą zatokę. Piaszczysta plaża, ciepłe, błękitne 
morze-oazy do nurkowania, promenada…

To niewątpliwa stolica Costa Brava - stolica rozrywki  
i wspaniałej zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste 
plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają spędzić 
czas ciekawie i aktywnie. Dodatkową atrakcją jest położony 
na obrzeżach miasta  największy na Costa Brava -  park 
wodny WATERWORLD. 
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Cena zawiera: 9 noclegów w pokojach 2-5 osobowych  
z łazienkami, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
opiekę pilota i rezydenta, miejscowa opieka medyczna, 
realizacja programu obozu: program Wodna Przygoda, 
kąpiele, rozgrywki sportowe, animacje i gry integracyjne, 
dyskoteki, zwiedzanie okolicy, przejazd autokarem LUX 
ubezpieczenie, składkę TFG

Cena nie zawiera: zwrotnej kaucji 15 euro, taksy 
klimatycznej – 10 euro, opłaty za korzystanie z przewodnika 
miejskiego w Trogirze 5 euro (obowiązkowe), wycieczek 
fakultatywnych, świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
warto zabrać własne: maskę, fajkę i płetwy,

śWiAdczENiA

terMiNy „HercoG” ceNa 

27.06 - 08.07.2018 1 760 zł

06.07 - 17.07.2018 1 760 zł

15.07 - 26.07.2018 1 760 zł

24.07 - 04.08.2018 1 760 zł

02.08 - 13.08.2018 1 760 zł

11.08 - 22.08.2018 1 760 zł

terMiNy „aNa” ceNa 

15.07 - 26.07.2018 1 760 zł

24.07 - 04.08.2018 1 760 zł 

02.08 - 13.08.2018 1 760 zł

11.08 - 22.08.2018 1 760 zł

kOMPLekS HOTeLOWy HeRCeG **/*** – przeznaczony 
jest specjalnie do wypoczynku młodzieży. Wchodzi  
w skład kompleksu trzech hoteli położonych 200 metrów 
od morza. Pokoje są 2–5 osobowe, w większości z balkonami 
lub dostępem do tarasu i widokiem na morze! Do Waszej 
dyspozycji jest wewnętrzny basen, boisko sportowe do piłki 
nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stołowego oraz 
przestronna sala świetlicowa. 
Strona obiektu http://primus-kraljevic.hr/
lub
PeNSJONAT ANA **/*** położony jest 300 metrów 
od morza. Oferuje restaurację serwującą dania kuchni 
domowej. Do dyspozycji gości są klimatyzowane pokoje - 2 
i 3, 4 osobowe. Każdy pokój posiada łazienkę z prysznicem, 
WC, klimatyzację oraz balkon z meblami ogrodowymi. Widok 
w kierunku morza lub w kierunku gór. Sklep spożywczy 
znajduje się około 100 metrów od obiektu a restauracja 
i bar oddalone są o ok 200 metrów.

Śniadanie kontynentalne wzmocnione, dwudaniowy 
obiad (zupa, drugie danie z sałatką, deser), kolacja 
z deserem. Woda do posiłków, suchy prowiant na drogę 
powrotną

WYŻYWiENiE

dRVENiK 

zAKWAtEROWANiE

dUBROWNIk – miasto białych marmurów, czyli 
sławna „Perła Adriatyku”, jest jednym z najpiękniejszych 
miast w Chorwacji. To jedna z najlepiej zachowanych 
twierdz kupieckich średniowiecza. Dubrownik do dnia 
dzisiejszego jest unikalnym zabytkiem architektury, 
który został wpisany na listę zabytków UNESCO, a na 
dodatek kręcono tu znany serial „Gra o tron”. Cena:  40 
EUR

SPLIT+OMIŚ – W SPLICIe, wpisanym na listę UNESCO, 
zobaczycie m.in. Pałac Dioklecjana, Świątynie Jowisza, 
Katedrę św. Dujmy. Omiś to dawne gniazdo pirackie, 
pełne uroku, przepięknie położone miasteczko w ujściu 
rzeki Cetiny. Cena: 30 EUR

RAFTING NA RZeCe CeTINA – niezapomniana 
przygoda na jednej z najpiękniejszych rzek Chorwacji! 
Rafting podniesie Ci adrenalinę odpowiednio wysoko,  
a potem opowieściom nie będzie końca. Spływ nie 
wymaga wcześniejszego przygotowania, uczestnicy 
mają kaski, kapoki. Nad bezpieczeństwem czuwa 
doświadczony skiper. Z własnego wyposażenia 
potrzebne są buty do wody. Cena: 30 EUR

ReJS PROMeM NA WySPĘ kORCULA – wyspa 
podróżnika Marco Polo przyciąga wszystkich, których 
interesuje przyroda, piękne plaże i niesamowite widoki! 
Na wyspie zwiedzicie miasto Korcula, nazywane kiedyś 
„murowanym miastem” Cena: 25 EUR

ROZGRZeWkA NA SUCHO  -  rozgrzewka może mieć 
różny charakter, a także składać się z różnych zestawów 
ćwiczeń. Instruktorzy przed każdym wejściem do wody 
prowadzić będą przyjemne ćwiczenia dostosowane do 
wieku i możliwości uczestników.

STyLe PłyWACkIe  I ZAWOdy PłyWACkIe – nauka 
 i doskonalenie pływania różnymi stylami (w zależności 
od poziomu zaawansowania): grzbietowy, kraul, 
klasyczny i motylkowy. W programie również zawody 
pływackie i nagrody dla najlepszych!

Gry i ZaBaWy W WodZie – oprócz treningu pływania 
nie zabraknie też dobrej zabawy: piłka wodna, water 
polo, zdobywanie tratwy, aquaaerobic i inne gry wodne 
– to wszystko, co pomoże nam w doskonaleniu zdolności 
motorycznych przy okazji dobrej zabawy.

NAUkA NURkOWANIA SWOBOdNeGO  
- SNORkeLINGU -  podstawy teorii nurkowania, nauka 
nurkowania w sprzęcie ABC (maska, fajka, płetwy),  
wydmuchiwanie maski oraz nauka zakładania sprzętu 
pod wodą,  podwodny tor przeszkód, komunikowanie się 
pod wodą.

eLeMeNTy RATOWNICTWA WOdNeGO: 
sposoby utrzymywania się na powierzchni wody 
i pozycje w przypadku kurczy mięśni. Podstawy 
i sposoby  holowania w wodzie, Wykonywanie skoków 
ratunkowych  i innych sposobów bezpiecznego 
wejścia do wod,   Pierwsza pomoc  niezbędna  
w ratownictwie wodnym.   Symulowane akcje 
ratunkowe z wykorzystaniem podręcznego sprzętu.

ZAJĘCIA kONdyCyJNe  - PłyWANIe, jak każda 
dyscyplina sportu, wymaga odpowiedniego 
przygotowania kondycyjnego, dlatego uczestnicy 
poznają zasady poprawnej rozgrzewki, treningu 
wydolnościowego, stretchingu (ćwiczeń rozciągających) 
oraz podstawy stosowania odnowy biologicznej. Dla 
chętnych również zajęcia z crossfitu i stretchingu.

1 dZIeŃ
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.

2 dZIeŃ
Przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad, 
zakwaterowanie, aklimatyzacja.

3-10 dZIeŃ
Program pobytu: realizacja programu Wodna Przygoda 
(dla chętnych), plażowanie, zajęcia sportowe, gry 
i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, imprezy 
tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatywnych. 

11 dZIeŃ
Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego 
prowiantu. W drodze powrotnej wycieczka do Trogiru, 
zwiedzanie miasta wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO, wyjazd w kierunku kraju 
(podczas postojów posiłki płatne we własnym zakresie).

12 dZIeŃ
Przejazd przez Czechy lub Słowację,  przyjazd do Polski 
wg rozkładu.

iMPREzY FAKULtAtYWNEPROGRAM ObOzU WOdNA PRzYGOdA 

sKRócONY HARMONOGRAM WYJAzdU

Chorwacja

WOdNA PRzYGOdA
HOTEL Z BASEnEM • wYCIECZKA DO TROGIRu 

cHorwacJa
DRVEnIK • OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT

To znaczy Dalmacja, czyli gorący wypoczynek, niekończące 
się plaże, klimat południa i tysiące okazji spędzania wolnego 
czasu w kawiarenkach, pubach i restauracjach! Riwiera 
Makarska, na której leży Drvenik, to modny europejski 
region z krystalicznie czystym morzem, zagajnikami 
figowymi, migdałowymi i piniowymi. Uroku dodają 
jej majestatyczne góry Biokovo, opadające wprost do 
lazurowego morza. 
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SZKOŁA JęZYKOwA w GRuPIE MIęDZYnARODOwEJ Z nATIVE SPEAKERAMI • PLAŻOwAnIE 

ZAJĘCIA JĘZykOWe W kLASACH:
Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej 
szkole językowej Link School of english, w grupach 
międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę lektorską. Szkoła posiada 
akredytację FELTOM (Federation of English Language 
Teaching Organisations Malta). Ośrodek nauczania 
znajduje się w miejscowości Swieqi.

ZAJĘCIA JĘZykOWe W TeReNIe:
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe 
w formie gier i zabaw w terenie, co daje im możliwość 
szlifowania swoich umiejętności językowych, ale 
przede wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. 
Ćwiczenia rozwijają umiejętności komunikacyjne 
uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo 
na dwóch wybranych wycieczkach oferujemy zwiedzanie 
z anglojęzycznym przewodnikiem.

PROGRAM „A”
1 dZIeŃ Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie
2 dZIeŃ PIASZCZySTA PLAżA – plażowanie i relaks 
na jednej z najładniejszych maltańskich plaż. Uwaga: 
koszt wypożyczenia leżaka i parasola - ok 10 EUR. Po 
powrocie spacer zapoznawczy po okolicy.
3 dZIeŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa 
„treasure hunt”. Wieczorem: dyskoteka dla chętnych 
(koszt 10 EUR)
4 dZIeŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia 
językowe podczas zwiedzania. VALLeTTA – zwiedzanie 
stolicy Malty z lokalnymprzewodnikiem w języku 
angielskim. Dla chętnych wejście do Katedry
św. Jana (płatne dodatkowo ok 8 EUR). Wieczór 
integracyjny.
5 dZIeŃ Zajęcia językowe w klasach. Sliema – jeden 
z głównych nadmorskich kurortów Malty, centrum 
handlowe i rozrywkowe wyspy.
6 dZIeŃ Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty 
językowe - dodatkowe zajęcia na wybrany temat. 
Zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym 
przewodnikiem oraz ćwiczenia językowe podczas 

7  dZIeŃ COMINO – wycieczka na trzecią co do wielkości 
wyspę położoną pomiędzy Maltą i Gozo. Plażowanie na 
„Błękitnej Lagunie”. Uwaga: Koszt wypożyczenia leżaka 
 i parasola – ok. 10 EUR.
8 dZIeŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. 
Przylot do Polski wg rozkładu.

PROGRAM „B”
1 dZIeŃ Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie.
2 dZIeŃ PIASZCZySTA PLAżA – plażowanie i relaks 
na jednej z najładniejszych maltańskich plaż. Uwaga: 
koszt wypożyczenia leżaka i parasola - ok 10 EUR. Po 
powrocie spacer zapoznawczy po okolicy
3 dZIeŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa 
„treasure hunt”.
Wieczorem: dyskoteka dla chętnych (koszt 10 EUR)
4 dZIeŃ Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty 
językowe - dodatkowe zajęcia na wybrany temat. 
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Po południu 
– plażowanie. MDINA – wieczorny wyjazd do dawnej 
stolicy Malty.
5 dZIeŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia 
językowe podczas zwiedzania. SLIEMA – jeden  
z głównych nadmorskich kurortów Malty, centrum 
handlowe i rozrywkowe wyspy. VALLETTA – spacer po 
stolicy Malty. Wieczorem: gry i zabawy.
6 dZIeŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia 
językowe podczas zwiedzania. TRZY MIASTA: 
Vittoriosa, Cospicua i Senglea, zwiedzanie z języku 
angielskim z lokalnym przewodnikiem. Wieczorem: 
integracja na plaży.
7 dZIeŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
GOZO – zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym 
przewodnikiem: zwiedzanie Victorii – stolicy Gozo, 
relaks w Xlendi Bay. Wieczorem: spacer i plażowanie.
8 dZIeŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. 
Przylot do Polski wg rozkładu. Poszczególne punkty 
programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością 
i uznaniemturystów z całego świata. Przyciąga pięknymi 
widokami, ciepłym klimatem oraz krystalicznie czystą 
wodą. Angielski jest na Malcie jednym z dwóch języków 
urzędowych, dzięki czemu jest to idealne miejsce 
na doskonalenie swoich umiejętności językowych. 
Zapraszamy serdecznie na kolejną już edycję obozu 
językowego na Malcie, podczas którego łączymy naukę w 
renomowanej szkole z wypoczynkiem na najpiękniejszych 
maltańskich plażach oraz zwiedzaniem najciekawszych 
miejsc na maltańskich wyspach. Dzięki zakwaterowaniu  
u sprawdzonych maltańskich rodzin, uczestnicy mają szansę 
poznać życie codziennie Maltańczyków i sprawdzić swoje 
umiejętności językowe w praktyce. Poznaj z nami Maltę!

PROGRAM JęzYKOWY MALtA

Malta
OBóZ JęZYKOwY 12-18 LAT

Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, głównie 
w miejscowościach Swieqi i Pembroke, w odległości 5-20 
minut pieszo od szkoły językowej. Rodziny goszczące 
są sprawdzone i starannie dobrane przez szkołę. Każda 
rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby z grupy obozowej, może 
także gościć młodzież z innych krajów.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują 
następujące posiłki: śniadania: płatki z mlekiem, tosty 
z dżemem, herbata lub kawa lunch: kanapka, owoc, woda 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu) 
obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, woda

Płatne na miejscu:
- Koszt wypożyczenia leżaka i parasola: PROGRAM „A” - ok 
20 EUR, PROGRAM „B” - ok 10 EUR.
- Koszt wejścia do Katedry św Jana w Vallettcie  
(PROGRAM „A”) - ok 8 EUR (dla chętnych).
- Koszt dyskoteki – 10 EUR (dla chętnych)

- zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów
- wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie, suchy prowiant, 
obiadokolacja)
- ćwiczenia językowe w terenie
- opieka pedagogiczna
- ubezpieczenie AXA NNW, KL i bagaż

Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty. Uczestnik zobowiązany 
jest do posiadania legitymacji szkolnej. Możliwa specjalna dieta uczestnika (wegetariańska, bezglutenowa i inne  
– informacja u sprzedawcy) – 120 PLN. Sugerowane kieszonkowe ok. 70 EUR. Warto zabrać: adapter do kontaktów, krem 
do opalania z filtrem min 30, notes z długopisem.

- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 69 PLN
(deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu 
rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
- osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie 
od chorób przewlekłych: dopłata 115 PLN (deklarowane 
najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
- gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i 
kursy walut: dopłata 80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia 
umowy)

dOdAtKOWE iNFORMAcJE

dOdAtKOWE UbEzPiEczENiA

zAKWAtEROWANiE i WYŻYWiENiE

- 16 lekcji języka angielskiego, każda lekcja trwa 45 minut
- test kwalifikacyjny
- materiały do nauki
- certyfikat ukończenia kursu
- transfer z lotniska na Malcie (w dniu przylotu i wylotu)
- koszt wstępów i realizacji programu zwiedzania

dOdAtKOWA OPŁAtA 190 EUR zAWiERA

śWiAdczENiA zAWARtE W cENiE

FAKULtAtYWNiE

traNsPort ceNa 

SAMOLOT 1100 PLN

Organizator: Atas Sp. z o.o.

terMiNy wariaNt
ceNa  

reGUlarNa

23.06 – 30.06.2018 a 1 090 zł

30.06 – 07.07.2018 B 1 140 zł

07.07 – 14.07.2018 a 1 090 zł

14.07 – 21.07.2018 B 1 140 zł

21.07 – 28.07.2018 a 1 090 zł

28.07 – 04.08.2018 B 1 140 zł

04.08 – 11.08.2018 a 1 090 zł

11.08 - 18.08.2018 B 1 140 zł

18.08 – 25.08.2018 a 1 090 zł

25.08 – 01.09.2018 a 1 040 zł

sAMOLOt
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bOGAtY PROGRAM zWiEdzANiA
POLECAnY nA PIERwSZY OBóZ JęZYKOwY

W czasie obozu prowadzone są zajęcia językowe w postaci gier i zabaw w terenie. Uczestnicy realizują praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie „project in English”, zdobywając informacje podczas odwiedzania obiektów oraz na podstawie 
przeprowadzanych rozmów i wywiadów w języku angielskim. Pozwala to młodzieży przełamać barierę językową i otworzyć 
się na konwersację w języku angielskim.

1 dZIeŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny 
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.

2 dZIeŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania. DOVER – białe wapienne klify.
LONYDN/GREENWICH – Królewski Park przez który 
przebiega Południk „0”, widok na Londyn ze wzgórza 
Greenwich. Przejście obok klipra herbacianego Cutty 
Sark, Muzeum Morskie. Przejazd kolejką DLR pod Tower 
of London, spacer wzdłuż Tamizy.

3 dZIeŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Muzeum Victorii i Alberta, przejazd obok 
Harrods’a, London Eye. Westminster – spacer obok 
Opactwa Westminster, Gmachów Parmalentu, Big 
Ben’a, 10 Downing Street. Spacer parkiem Św. Jakuba 
pod Pałac Buckingham.

4 dZIeŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Muzeum Brytyjskie, spacer po Regent’s 
Park. Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, 
Oxford Street, Speaker’s Corner i Łuk Marmurowy przy 
Hyde Park.

5 dZIeŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Plac Trafalgar, kolumna Horacego Nelsona, 
Galeria Narodowa, Plac Leicester, spacer po Covent 
Garden i China Town, Picadilly Circus. Opcjonalne

wyjście do TEATRU – dla osób niezainteresowanych 
spektaklem Narodowa Galeria Portretu.

6 dZIeŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – przejazd przez dzielnice Knightbridge 
i South Kensington, Muzeum Historii Naturalnej  
i Muzeum Nauki, przejście obok Royal Albert Hall 
i pomnika Księcia Alberta, Hyde Park, spacer obok 
fontanny księżnej Diany i galerii sztuki Serpentine.

7 dZIeŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – galeria Tate Modern, przejście Millenium 
Bridge, Katedra Św. Pawła – Muzeum Londynu, 
Leadenhall Market – miejsce znane z filmu o Harrym 
Potterze.

8 dZIeŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Teatr Szekspirowski The Globe 
z przewodnikiem anglojęzycznym. Rejs statkiem po 
Tamizie w kierunku Greenwich, ciepły lunch. Wyjazd 
do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa 
promowa.

9 dZIeŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miast zgodnie z rozkładem jazdy.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu 
lub zmianie.

Obóz Językowy w Londynie to doskonała okazja do 
połączenia nauki języka angielskiego w praktyce 
z ciekawym programem zwiedzania oraz poznawania 
kultury brytyjskiej. Realizowany jest on z powodzeniem już 
od 18 lat! Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz 
autokar.

PROGRAM JęzYKOWY

PROGRAM

loNdyN
OBóZ JęZYKOwY 13-18 LAT

Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera 
z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych 
kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest  
w pokojach 2-4 osobowych. W miejscu zakwaterowania 
uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata lunch: 2 kanapki, 
owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie 
suchego prowiantu) obiadokolacje: jednodaniowy ciepły 
posiłek, herbata.

zAKWAtEROWANiE i WYŻYWiENiE

Obóz JęzYKOWY

- zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie,
- wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 
obiadokolacji) - świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 
2. dnia (niedziela), kończą się ciepłym lunchem przed 
wyjazdem z Londynu 8. dnia (sobota),
- ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier 
i zabaw w terenie, 
- opieka pilota i wychowawców,
- ubezpieczenie NNW, KL, bagaż - AXA
- bogaty program zwiedzania,
- materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim.

- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy 
jest ważny paszport lub dowód osobisty
- zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
- prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 
kg), bagażu głównego (65x40x25 cm) oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego - radzimy zabrać suchy prowiant oraz  
ok. 50 PLN na posiłki

- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65 PLN
(deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu 
rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
- osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie 
od chorób przewlekłych: dopłata 115 PLN (deklarowane 
najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
- gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa  
i kursy walut: dopłata 80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia 
umowy)

*Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do 
stawienia się w niedzielę (drugiego dnia) w Greenwich 
(miejsce spotkania z grupą do potwierdzenia z kierownikiem 
obozu) o godzinie 14.00 i musi zostać odebrany we sobotę 
(ósmego dnia) z Greenwich (ok. godziny 15.00) przez 
rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę 
przez niego wskazaną. 

dOdAtKOWE iNFORMAcJE

dOdAtKOWE UbEzPiEczENiA

Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu  
w Londynie; wiek liczony jest wg roczników):
90 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2002
105 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002  
i wcześniej 
- 25 GBP dla osób zainteresowanych wyjściem do teatru
- 120 PLN - dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegańską,
bezglutenową, bezlaktozową),

dOdAtKOWE OPŁAtY

śWiAdczENiA zAWARtE W cENiE

terMiNy
ceNa  

do 15.03.2018
ceNa 

 reGUlarNa

23.06 - 01.07.2018 1 390 zł 1 490 zł

30.06 - 08.07.2018 1 610 zł 1 710 zł

07.07 - 15.07.2018 1 610 zł 1 710 zł

14.07 - 22.07.2018 1 610 zł 1 710 zł

21.07 - 29.07.2018 1 560 zł 1 660 zł

28.07 - 05.08.2018 1 560 zł 1 660 zł

04.08 - 12.08.2018 1 560 zł 1 660 zł

11.08 - 19.08.2018 1 560 zł 1 660 zł

18.08 - 26.08.2018 1 390 zł 1 490 zł

Dojazd własny* lub komfortowe autokary z WC, 
klimatyzacja, barkiem, DVD. Wyjazdy z Warszawa, Gdańsk, 
Toruń, Bydgoszcz, Gniezno, Łódź, Konin, Poznań, Kraków, 
Katowice, Opole, Wrocław, Lublin, Zielona Góra + 400 zł, 
Szczecin, Lublin + 500 zł, Gorzów Wlk. + 450 zł

tRANsPORt
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HOtEL z KLiMAtYzAcJĄ 
MOnASTIR ALADZHA* wARnA w CEnIE* 

1 dZIeŃ 
Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu 
jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię, w 
trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny 
we własnym zakresie ok. 10 Euro).

2 dZIeŃ 
Przyjazd do hotelu w Bułgarii w godzinach 
przedpołudniowych. Zakwaterowanie w godz. 
popołudniowych

2-9 dZIeŃ – Wypoczynek w Bułgarii. 
Podczas pobytu: 
- zwiedzanie Złotych Piasków – spacer po uliczkach 
miejscowości, przejście do portu, odpoczynek na małej 
plaży przy porcie, zlokalizowanie sklepów i sklepików z 
pamiątkami. 
- piesza wycieczka do skalnych klasztorów MONASTIR 
ALADZHA,  jeden z najoryginalniejszych bułgarskich 
klasztorów wykuty w wysokich skałach  Kamiennego 
lasu  - unikalny zabytek przyrody, jedyny tego rodzaju w 
całym świecie, zwiedzanie muzeum mozaiki rzymskiej  z 
antycznego miasta Marcjanopolis przy „Czarodziejskim 
Źródle”
- wycieczka autokarem do Warny (półdniowa)
- piesza wycieczka do dzielnicy Czajka – spokojna,  
oddalona ok. 4 km od centrum dzielnica Złotych

AqUAPOLIS MIASTeCZkO WOdNe W ZłOTyCH 
PiaSKaCH - zbudowane w stylu mauretańsko-
śródziemnomorskim na powierzchni 40 tys. m.kw.  
z dziesiątkami zjeżdżalni i innych wodnych atrakcji. ok. 
20 Euro

neSeBer - całodniowa wycieczka autokarowa  
z przewodnikiem. Neseber  to zabytkowe, bajeczne 
miasto, położone na małym półwyspie. Do dzisiejszych 
czasów zachowało się wiele starych cerkiewek 
bizantyjskich oraz malowniczych uliczek i domów 
mieszkalnych charakterystycznych dla budownictwa 
czarnomorskiego. Neseber  jest obiektem wpisanym na 
Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego. ok. 26 Euro

BAłCZIk I kALIAkRA–Bałczik to malownicze 
miasteczko ze słynnym ogrodem botanicznym. Znajduje 
się tu również dawna rezydencja królowej Rumunii-

Piasków, z piękna plażą. 
-plażowanie, kąpiele w morzu, zajęcia sportowo-
animacyjne, rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne. 
Spacery po okolicy.
- DYSKOTEKI W NAJPOPULARNIEJSZYCH KLUBACH 
W ZŁOTYCH PIASKACH (wstęp na dyskotekę ok. 
10 Lewa) m.in.:  Papaya Disco - klub z imprezami 
tematycznymi. Raz w tygodniu Polish Night specjalnie 
dla młodzieży z Polski, Bonkers Disco - klub muzyczny 
znany z imprez z oświetleniem UV, imprez z pianą oraz 
ze świetnej muzyki, PR Club- elegancki klub muzyczny z 
bardzo dobrym nagłośnieniem; codziennie inne gatunki 
muzyki, Arrogance Music Factory - klub muzyczny dla 
dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia, 5 sal z 
różnymi gatunkami muzyki.

9 dZIeŃ 
Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas 
wolny na plażowanie i zabawę przy basenie. Gorący 
posiłek przed podróżą. Wyjazd z Bułgarii w godzinach 
popołudniowych. Przejazd przez Rumunię, Węgry i 
Słowację, w trakcie podróży dłuższy postój na gorący 
posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 10 Euro). 

10 dZIeŃ 
Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych/
wieczornych wg rozkładu jazdy (Katowice około 16.00). 

Marii. Kaliakra to przylądek ze stromym wybrzeżem 
klifowym –najbardziej spektakularny widok na całym 
bułgarskim wybrzeżu, utworzony przez naturę.  ok. 20 
Euro

WARNA + deLFINARIUM - popołudniowa wycieczka 
autokarowa do Warny, w programie Mauzoleum 
Warneńczyka, show w delfinarium i czas wolny na 
zakupy. ok. 26 Euro

JeeP SaFarii - przejażdżka jeepami po okolicy 
 z piknikiem i animacjami. ok. 24 Euro 

PIkNIk BOAT Morska przygoda  -  3,5 godzinny rejs 
morski podczas którego będzie możliwość łowienia 
ryb, kąpieli morskich i słonecznych. W trakcie wyprawy 
obiad. ok. 23 Euro

Imprezy fakultatywne realizowane przy min 20 
chetnych.

To najbardziej znany kurort wypoczynkowy na bułgarskim 
wybrzeżu Morza Czarnego, położony zaledwie ok. 17 
km na północ od morskiej stolicy kraju – Warny. Liczne 
restauracje, dyskoteki, kawiarenki, pizzerie, bary położone 
wzdłuż nadmorskiej promenady przyciągają wielu 
turystów, uatrakcyjniając wypoczynek. Przy ciągnącej 
się blisko 4 km piaszczystej plaży usytuowane są tereny 
sportowe do gry w tenisa ziemnego, mini golfa, zjeżdżalnie 
wodne, siłownie. Na miłośników sportów wodnych czekają 
skutery wodne, loty spadochronowe nad morzem, bałwany 
morskie, windsurfing i wiele innych atrakcji.

PROGRAM

PROGRAM FAKULtAtYWNY

bUłGaria - Hotel Helios 4* 
ZŁOTE PIASKI 
OBóZ JęZYKOwY13-18 LAT

Hotel HeLIOS 4* Hotel leży w kompleksie hotelu 
Doubletree by Hilton. Do plaży ok. 400 m. (bezpłatna 
kolejka spod Hotelu prosto na plażę – wyłącznie dla gości 
hotelowych). Obiekt oferuje kilka basenów, klimatyzowane 
pokoje z balkonem. Darmowe WiFi. Odpłatnie dostępne 
są również rozmaite sauny i łaźnie parowe, wanna  
z hydromasażem oraz gabinet masażu. Zakwaterowanie  
w pokojach 3 osobowych

zAKWAtEROWANiE

zŁOtE PiAsKi

Cena podstawowa obejmuje: transport autokarem, 
zakwaterowanie i wyżywienie, realizację programu, 
ubezpieczenie, opiekę pilota, opiekę pedagogiczną, 
bułgarską opiekę medyczną., składkę na TFG. 
Cena podstawowa nie obejmuje: kaucji zwrotnej 15 Euro, 
opłat za wycieczki programu fakultatywnego, dopłaty do 
wyjazdów z poszczególnych miast. 
Dopłaty fakultatywne (dla chętnych) : Ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji 2,8% ceny imprezy, Ubezpieczenie od 
chorób przewlekłych +110 zł, Gwarancja Niezmienności 
Ceny ( bez względu na zmienność  kosztów paliwa i kursu 
walut) +80 zł.

Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 
Euro + dodatkowo na wybrany program fakultatywny. 
Hotel wymaga kaucji – 15 Euro, która obejmuje ew. szkody 
wyrządzone przez uczestników (opłata obowiązkowa). 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny 
paszport lub dowód osobisty.

UWAGi

All inclusive Light: 3 posiłki dziennie (kuchnia bułgarska 
i europejska: śniadanie, obiad i kolacja – szwedzki stół - 
napoje wliczone w cenę), przekąski popołudniowe. Pobyt 
od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu + 
dodatkowy posiłek przed podróżą. 

WYŻYWiENiE

śWiAdczENiA
terMiNy

ceNa  
do 15.03.2018

ceNa  
do 15.04.2018

ceNa 
 reGUlarNa

20.06 – 29.06.2018 1490 1540 1590

27.06 – 06.07.2018 1590 1640 1690

04.07 – 13.07.2018 1590 1640 1690

11.07 – 20.07.2018 1590 1640 1690

18.07 – 27.07.2018 1590 1640 1690

25.07 – 03.08.2018 1590 1640 1690

01.08 – 10.08.2018 1590 1640 1690

08.08 – 17.08.2018 1590 1640 1690

15.08 – 24.08.2018 1490 1540 1590

22.08 – 31.08.2018 1390 1440 1490

Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, 
DVD, WC). 
Potwierdzone wyjazdy z miast: Lublin – bez dopłat  Puławy 
+30 zł, Radom +70 zł, Warszawa +100 zł, Łódź +100 zł, 
Piotrków Tryb. Wyjazdy z miast: Lublin, Katowice, Gliwice 
– bez dopłat  Puławy +30 zł, Radom +70 zł, Warszawa +100 
zł, Łódź +100 zł, Piotrków Tryb. +80 zł, Częstochowa +50 
zł. Z poniższych miast transport realizowany przy min. 6 
uczestnikach: Rzeszów +150 zł, Tarnów +100 zł, Kraków 
+80 zł, Białystok+150 zł, Poznań +150 zł, Wrocław +140 
zł, Opole + 100 zł. Na odcinkach krajowych dopuszcza się 
przejazd innym środkiem transportu niż wyszczególniony 
w ofercie (np. mikrobusem, PKP, PKS lub samochodem 
osobowym) oraz przesiadkę do autokaru docelowego. 
Transport z poszczególnych miast realizowany przy min.  
6 uczestnikach.

tRANsPORt
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Weź ze sobą: ważny paszport lub dowód osobisty, 
wypełnioną kartę kwalifikacyjną,  leki przyjmowane na 
stałe. Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + dodatkowo 
na wybrane wycieczki fakultatywne.
Uwaga! Uczestnicy powyżej 19 lat (19 lat ukończone przed 
rozpoczęciem imprezy lub w jej trakcie) – cena wyższa o 
180 zł/turnus. Wstęp na dyskotekę - cena ok. 4-5 EUR (na 
dyskoteki do klubów wstęp dla osób powyżej 16 roku życia)

UWAGi

Cena obejmuje: transport autokarem LUX, 9 noclegów 
w hotelu Zdravets****, wyżywienie All Inclusive + suchy 
prowiant na drogę powrotną, dodatkowy obiad w dniu 
wyjazdu, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
bułgarską opiekę medyczną,  opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie (obejmuje choroby przewlekłe),  bogaty 
program sportowo-rekreacyjny, składkę na TFG, podatek 
VAT
Cena nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, dopłat 
za wyjazd z poszczególnych miast, kaucji zwrotnej  
w wysokości 20 EUR.
Dodatkowo płatne (dla chętnych): ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji 2,8 % ceny imprezy, gwarancja 
niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut 
+ 80 zł/os.

śWiAdczENiA

terMiNy ceNa 

25.06-06.07.2018 1.699 zł

30.06-11.07.2018 1.699 zł

04.07-15.07.2018 1.699 zł

09.07-20.07.2018 1.699 zł

13.07-24.07.2018 1.699 zł

18.07-29.07.2018 1.699 zł

22.07-02.08.2018 1.699 zł

27.07-07.08.2018 1.699 zł

31.07-11.08.2018 1.699 zł

05.08-16.08.2018 1.699 zł 

09.08-20.08.2018 1.699 zł

14.08-25.08.2018 1.699 zł

Hote ZdRAVeTS 4* Położony w ZłotychPiaskach, ok. 
250 m od piaszczystej plaży i nadmorskiej promenady.
Zakwaterowanie w pokojach 4-osobowych z łazienkami 
lub typu maisonette (piętrowy apartament z łazienką 
dla 5-6 osób, możliwość łóżek podwójnych z oddzielną 
pościelą) z indywidualnie sterowaną klimatyzacją 
(w cenie), telewizorami, lodówkami i balkonami. Do 
dyspozycji uczestników: recepcja, hol, przy recepcji lobby  
z nieodpłatnym Wi-Fi, 2 windy, restauracja, lobby bar, basen 
z parasolami i leżakami – bezpłatnie, bar przy basenie, 
kantor wymiany walut, mini market. W pobliżu hotelu 
znajduje się wiele sklepów, restauracji, dyskotek.

All Inclusive w formie bufetu (kuchnia bułgarska): śniadanie, 
obiad i kolacja. Przekąski po południu (spaghetti, pizza, 
kanapki, słodycze, owoce), napoje podczas całego dnia 
w barze przy basenie (woda, napoje gazowane, soki).

Autokar o podwyższonym standardzie, wyposażony w WC, 
DVD, klimatyzację. Miasta wyjazdowe: Kielce, Katowice, 
Kraków - bez dopłat, Warszawa-100,00 zł, Gdańsk-170,00 
zł, Lublin-100,00 zł, Łódź-100,00 zł, Piotrków Tryb.-80,00 
zł, Radom-80,00 zł, Tarnów-80,00 zł, Rzeszów-100,00 zł, 
Wrocław-130,00 zł, Częstochowa-70,00 zł, Toruń-140,00 
zł, Opole-80,00 zł, Gliwice-50,00 zł, Żory-50,00 zł, 
Rybnik-50,00 zł, Jastrzębie Zdrój-50,00 zł, Poznań-130,00 
zł, Bielsko-Biała-40,00 zł
Na odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd innym 
środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie (np. 
mikrobusem, PKP, PKS lub samochodem osobowym) 
oraz przesiadkę do autokaru docelowego. Wyjazdy 
z poszczególnych miast przy 6 chętnych Wstęp na dyskotekę 
– cena ok. 4-5 EUR (na dyskoteki do klubów wstęp dla osób 
powyżej 16 roku życia).

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

zŁOtE PiAsKi

zAKWAtEROWANiE

Przylądek kaliakra + zatoczka – cena ok. 17 eUR

Nesebyr– cena ok. 22 eUR

Nesebyr + „Aqua Paradise” – cena ok. 35 eUR

konstanca (Rumunia) – cena ok. 33 eUR

Bałczik + Przylądek kaliakra – cena ok. 21 eUR

Warna + delfinarium – cena ok. 25 eUR

Warna – zakupy – cena ok. 8 eUR

Park Wodny Aquapolis – cena ok. 16 eUR

Rejs statkiem – cena ok. 15 eUR

1 dZIeŃ 
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez 
Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię. 

2 dZIeŃ
Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach porannych. 
Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, powitanie 
i przedstawienie kadry i młodzieży, przekazanie 
praktycznych informacji dotyczących zakwaterowania, 
wyżywienia, miejscowości. Podczas spotkania 
uczestnicy zapoznają się z programem, ofertą wycieczek 
fakultatywnych i regulaminami (kąpieli, obozu). 
Pierwszy posiłek obiad. Zakwaterowanie w pokojach 
od godziny 14:00. Czas na odpoczynek po podróży.  
Obiadokolacja, nocleg.

3 – 10 dZIeŃ
Program pobytu: 
- Słodkie lenistwo, czyli plażowanie i kąpiele morskie, 
- Quizy, gry i zabawy integracyjne,
- Spacer po Złotych Piaskach - promenada, przystań 
jachtowa, 
- Gry i zabawy na plaży – turnieje siatkówki plażowej, 
piłki nożnej, mecz kadra kontra obozowicze,
- Konkursy z nagrodami – najzabawniejsze zdjęcie  
z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło,
- wyjścia do lokalnych dyskotek, m.in. Papaya, Pr. Club, 
Bonkers, Arrogance (za dodatkową opłatą, wejście dla 
osób pow. 16 roku życia),
- spotkanie pożegnalne – podsumowanie obozu, 
rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród
- możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.

11 dZIeŃ
Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży  
w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie zakupy, 
pamiątkowe zdjęcia, itp. Obiad. Późnym popołudniem 
zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przejazd przez 
Bułgarię i Rumunię.

12 dZIeŃ
Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. 
Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem 
jazdy. Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez 
Rodziców lub osoby upoważnione. 

iMPREzY FAKULtAtYWNEPROGRAM  RAMOWY

Bułgaria 

HOtEL z bAsENEM
nESEBYR • wARnA • KOnSTAnCA

bUłGaria - Hotel zdravets 4*
ZŁOTE PIASKI 

OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT

To najpopularniejszy bułgarski kurort na wybrzeżu 
Morza Czarnego. Zapraszamy do niego wszystkich tych, 
którzy tęsknią za słońcem, ciepłym morzem i cudownymi 
plażami. Świetna atmosfera wypoczynku, atrakcje na plaży, 
wycieczki, spacery i zabawa w klubach, gwarantują udane 
wakacje. Sklepiki, kramy z typowo bułgarskimi wyrobami, 
sympatyczni mieszkańcy oraz turyści z całej Europy tworzą 
niepowtarzalną atmosferę wakacyjnego wypoczynku.

Opis fakultatywnych imprez na www.harctur.warszawa.pl 
Imprezy fakultatywne realizowane przy 20 chętnych
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sUPER dYsKOtEKi
SPORT • fITnESS • AnIMACJE 
wARn I MOnASTYR AŁADŻA

Złote Piaski, to nowoczesny i popularny kurort w Bułgarii. 
Znajdziesz tu czyste i zadbane piaszczyste plaże Morza 
Czarnego, bogate życie nocne, nowoczesne hotele i liczne 
dodatkowe atrakcje np. największy bułgarski Aquapark. 

1 dZIeŃ: 
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez 
Słowację, Węgry i Rumunię. Wieczorem dłuższy 
postój na terenie Rumunii na ciepły posiłek (płatny we 
własnym zakresie ok. 5 EUR lub 20 LEI). Nocny przejazd 
przez Rumunię.   

2 dZIeŃ: 
Przyjazd do Złotych Piasków, złożenie bagaży  
w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie w pokojach 
od godziny 14:00, obiad, spotkanie organizacyjne 
z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji 
dotyczących pobytu, kolacja, nocleg.

3 – 10 dZIeŃ:
Program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, 
wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania  
z wycieczek fakultatywnych. Wycieczka do Warny 
 i zwiedzanie jednego z większych bułgarskich miast, 
spacer do Monastyru Aładża.

11 dZIeŃ:  
Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży 
 w wyznaczonym miejscu, czas wolny na ostatnie zakupy, 
pamiątkowe zdjęcia itp. Późnym popołudniem zbiórka 
przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w 
drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez Bułgarię 
i Rumunię.

12 dZIeŃ:  
Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Słowację. 
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.  

bUłGaria - Hotel  daNa Palace 3*
ZŁOTE PIASKI 
OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT 

HOTeL dANA PALACe ***  jest położony w odległości o 
450 m od piaszczystej plaży. Pokoje 4-, 5-osobowe oraz 
apartamenty 6-osobowe (2 pokoje połączone drzwiami, 
łazienka i WC oddzielnie, apartamenty z widokiem 
na morze/basen). Wszystkie pokoje z pojedynczymi 
łóżkami, łazienką. W pokoju szafki nocne, szafa, TV, mini 
bar, klimatyzacja. Do dyspozycji gości jest także, basen  
z  bezpłatnymi leżakami i parasolami oraz boisko do gry  
w siatkówkę, scena przy basenie.
SPORT I FITNESS Boisko do siatkówki, water polo, tenis 
stołowy, badminton, rzutki, bilard (płatny), sala do tańców, 
scena przy basenie. ROZRYWKA Animacja polskojęzyczna 
– imprezy, turnieje sportowe, zajęcia taneczne, karaoke, 
kino pod gwiazdami, pool party – 2 razy w tygodniu.

Restauracja w hotelu z tarasem słonecznym. Sniadanie, 
obiad, kolacja w formie bufetu.

Autokar, Katowice, Bielsko Biała – bez dopłat, Opole, 
Częstochowa + 80 zł, Wrocław, Kielce + 100 zł. Kraków 
+ 60 zł, Poznań, Lublin + 160 zł, Łódź + 110 zł. Warszawa, 
Radom + 120 zł, Zielona Góra + 150 zł. 

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

zAKWAtEROWANiE

zŁOtE PiAsKisKRócONY HARMONOGRAM ObOzU

Cena ZaWiera: - 9 noclegów w hotelu Dana Palace*** 
pokoje 4,5 osobowe oraz apartamenty.
- pełne wyżywienie w formie All Inclusive light - 9 śniadań,  
9 obiadów, 9 kolacji w formie szwedzkiego stołu, 
całodzienny dostęp do wody,
- opieka wychowawców i kierownika, ratownika podczas 
kąpieli, rezydenta,
- realizacja programu wg opisu powyżej,
- suchy prowiant na drogę powrotną,
- przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV)
- ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW - 7000 
zł i bagaż – 800 zł,
- animacje na terenie hotelu.
- wycieczka do Warny, wycieczka do Monastyru Aładża.
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie ZaWiera: - obowiązkowej kaucji zwrotnej 
w wysokości 20 EUR/os. pobieranej w dniu przyjazdu do 
hotelu na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez 
uczestnika obozu w obiekcie (kaucja zwracana w dniu 
wyjazdu po sprawdzeniu pokoi),
- wycieczek fakultatywnych i biletów wstępu na dyskoteki 
(wstęp od 16 lat),
- obowiązkowej opłaty klimatycznej i administracyjnej  
10 EUR/os.(płatne w autokarze),
- świadczeń nie wymienionych w ofercie

NeSeBeR Ok. 23 eUR, 

BAłCZIk I PRZyLądek kALIAkRA + WIeCZóR 
BUłGARSkI Ok. 30 eUR, 

„ZATOCZkI PRZyLądkA kALIAkRA” Ok. 15 eUR, 

ReJS STATkIeM Ok. 20 eUR, 

ISTAMBUł Ok. 60 eUR + WIZA TUReCkA 11 eUR, 

Całodniowy pobyt w PARkU WOdNyM AqUAPOLIS 
Ok. 15 eUR, 

dySkOTekA  Ok. 4 eUR.

śWiAdczENiA

iMPREzY FAKULtAtYWNE 

terMiNy ceNa

2018-06-30 do: 2018-07-11 1500 zł

2018-07-09 do: 2018-07-20 1550 zł

2018-07-18 do: 2018-07-29 1550 zł

2018-07-27 do: 2018-08-07 1550 zł

2018-08-05 do: 2018-08-16 1550 zł

2018-08-14 do: 2018-08-25 1500 zł

Osoby powyżej 18 roku życia  - obowiązkowa dopłata 150 zł

UWAGi
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1. Każdy uczestnik obozu musi mieć przy sobie ważny 
dokument tożsamości uprawniający go do przekroczenia 
granicy - dowód osobisty lub paszport! Dokument ten musi 
być ważny minimum 90 dni od daty powrotu!

2.Zalecamy również posiadanie karty EKUZ (Karta 
Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej 
 w oddziałach wojewódzkich NFZ).

3.KARTA KWALIFIKACYJNA (oryginał) musi być 
dostarczona do biura max. do 2 tygodni przed wyjazdem- 
Na obozy mogą jeździć uczestnicy pełnoletni (z klas 
maturalnych). Osoby pełnoletnie podpisują obowiązkowo 
oświadczenie o przestrzeganiu zasad obozu. 
4.Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego 
ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej 
pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku 
wystąpienia sytuacji losowych (np. choroby dziecka). 
Ubezpieczenie to można wykupić w momencie 
dokonywania rezerwacji imprezy - Połączenia antenowe 
z innych miejscowości odbywają się przy min. 8 osobach. 
Potwierdzenie połączeń antenowych odbywa się na 7 dni 
przed datą rozpoczęcia imprezy. Na trasach dojazdowych 
w Polsce połączenia mogą być realizowane mikrobusami 
lub transportem publicznym pod opieką osoby dorosłej 
i po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora 
imprezy.

UWAGi
Cena ZaWiera:
- 9 noclegów w Hotel Vigo Panorama Beach**** (pokoje 3, 4 
osobowe z klimatyzacją),
- trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja w formie 
bufetu (kuchnia bułgarska). Napoje - woda, soki, podawane 
do posiłków.
- opieka wychowawców i kierownika, ratownika podczas 
kąpieli, rezydenta,
- realizacja programu wg opisu,
- suchy prowiant na drogę powrotną,
- przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV)
- Ubezpieczenie KL - 10 000 EUR, NNW - 7000 zł i bagaż – 
800 zł (ubezpieczenie Signal Iduna, wariant BP_1),
- spacer po Nessabar,
- jedno wejście na dyskotekę w Słonecznym Brzegu,
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie ZaWiera:
- obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 EUR/
os. pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu na poczet 
ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika 
obozu w obiekcie (kaucja zwracana w dniu wyjazdu po 
sprawdzeniu pokoi),
- obowiązkowej opłaty administracyjnej i klimatycznej 10 
euro/os. (płatnej na miejscu),
- biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 euro/os. (wstęp od 16 
lat),
- wycieczek fakultatywnych,
- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- dla osób w wieku powyżej 18 lat obowiązkowa dopłata 
150 zł.

śWiAdczENiA

terMiNy
ceNa 

 reGUlarNa

2018-06-30 do: 2018-07-11 1590 zł

2018-07-09 do: 2018-07-20 1640 zł

2018-07-18 do: 2018-07-29  1640 zł

2018-07-27 do: 2018-08-07  1640 zł

2018-08-05 do: 2018-08-16 1640 zł

      2018-08-14 do: 2018-08-25 1590 zł

HOTeL Hotel Vigo**** – położony w miejscowości 
Nesseber (w nowej części), ok. 900 m od zabytkowej części 
starego miasta. Obiekt 6-piętrowy z ładnym ogrodem. Do 
dyspozycji- pokoje 3-osobowe (dwa łóżka regularne i jedna 
dostawka) przestronne i elegancko urządzone oraz pokoje 
typu studio 4-osobowe (3 łóżka regularne i jedna dostawka) 
i Apartamenty . Wszystkie pokoje z łazienką (prysznic, 
suszarka do włosów), klimatyzacją (sterowaną centralnie), 
TV SAT, telefonem, lodówką i balkonem. W hotelu do 
dyspozycji- całodobowa recepcja, windy, lobby z miejscami 
do wypoczynku, punkt wymiany walut, sala konferencyjna. 
Na miejscu - kryty basen, 3 baseny położone w ogrodzie, 
taras słoneczny, siłownia Leżaki i parasole przy basenach 
bezpłatne.  Strona obiektu: http://panorama-beach.com/ 

Trzy posiłki dziennie- śniadanie, obiad i kolacja w formie 
bufetu (kuchnia bułgarska). Napoje- woda, soki, podawane 
do posiłków.

• Hotel o standardzie **** w pierwszej linii brzegowej,
położony w pobliżu najbardziej klimatycznego miasteczka  
Bułgarii – Nessebaru, 
• hotel z basenami,
• piaszczysta plaża,
• wycieczka na dyskotekę w Słonecznym Brzegu w cenie!

Autokar, Katowice, Bielsko Biała – bez dopłat, Opole, 
Częstochowa + 80 zł, Wrocław, Kielce + 100 zł. Kraków 
+ 60 zł, Poznań, Lublin + 160 zł, Łódź + 110 zł. Warszawa, 
Radom + 120 zł, Zielona Góra + 150 zł. 

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

zalety

sŁONEczNY bRzEG - NEssEbAR

zAKWAtEROWANiE

BalCZyK - KaliaKra
Zwiedzanie miasteczka Balczyk oraz przepięknego 
ogrodu botanicznego, znanego z bogatą kolekcję 
kaktusów, pałacu rumuńskiej królowej Marii na terenie 
ogrodu. Obiad w restauracji a potem przejazd do 
przylądku Kaliakra - to dwukilometrowy cypel, który 
tworzą monumentalne, niemal pionowe skały, sięgające 
70 m. Kaliakra to także miejsce historyczne i jeden  
z ważniejszych w kraju rezerwatów przyrody. Cena ok. 
39 EUR/os.

JeeP - SaFari
Dla spragnionych przygód bardziej wyczynowych 
proponujemy jeep safary – wyjazd około godz. 8.00 
6-osobowymi dżipami w kierunku Warny – krętą 
drogą przez góry. Po drodze zwiedzą Państwo typowy 
dom bułgarski, gdzie gospodyni poczęstuje domowym 
ciastem – banica i domowym mlekiem kwaśnym (kiseło 
mljako). Przejazd przez rzekę, planowany postój na 
ognisko, możliwość strzelania wiatrówką, zabawy. 
Przejazd do i zwiedzanie klasztoru „Sweti Konstantyn 
i Helena”, gdzie znajduje się źródełko wody święconej. 
Obiad w regionalnej restauracji w miejscowości 
Koszarica. Powrót około godz. 16:30
Cena ok. 30 EUR/os.

SOZOPOL - ROPOTAMO
Zapraszamy do kolejnej nadmorskiej miejscowości  
w Bułgarii – miasteczka Sozopol. Znane jest ze swojej 
starówki, krętych uliczek i typowych domów z epoki 
Odrodzenia Bułgarii. Cena ok. 25 EUR/os.

WARNA - deLFINARIUM
Wycieczka do Warny, największego miasta na 
bułgarskim wybrzeżu - morskiej stolicy Bułgarii. 
Mają Państwo możliwość zwiedzić klasztor Aladża 
(opcjonalnie) – wydrążone w skałach wapiennych 
pieczary, połączone krętymi schodami robią 
niesamowite wrażenie. Monastyr ten był miejscem 
schronienia pierwszych chrześcijan. Przewidziane jest 
przedstawienie w Delfinarium w ogrodzie morskim w 
Warnie, które trwa około godziny. Cena ok. 36 EUR/os.

1 dZIeŃ 
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez 
Słowację, Węgry, przerwa na  posiłek (płatny we 
własnym zakresie ok. 5 EUR). Nocny przejazd do 
Bułgarii.   

2 dZIeŃ
Przyjazd do Słonecznego Brzegu, złożenie bagaży  
w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie  
w pokojach od godziny 14:00, spotkanie organizacyjne 
z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji 
dotyczących pobytu,  obiadokolacja, nocleg.

3 – 10 dZIeŃ
Program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, 
zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, 
wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania  
z wycieczek fakultatywnych. 
Spacer do Nessebaru – najstarszego bułgarskiego 
miasta położonego na malowniczym, skalistym 
półwyspie. W programie również dwa wejścia do do 
najlepszych dyskotek Słonecznego Brzegu.

11 dZIeŃ
Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży  
w wyznaczonym miejscu, czas wolny na ostatnie zakupy, 
pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad. Późnym popołudniem 
zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd 
przez Bułgarię i Rumunię.

12 dZIeŃ
Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Słowację. 
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.  

iMPREzY FAKULtAtYWNEsKRócONY HARMONOGRAM ObOzU

Bułgaria 

HOtEL z KRYtYM i LEtNiM bAsENEM
BALCZYK • SOZOPOL 
wARnA • JEEP-SAfARI

bUłGaria - Hotel viGo 4*
SŁOnECZnY BRZEG 

OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT

Nowoczesny bułgarski kurort odwiedzany przez 
turystów z całego świata. Położony wzdłuż pięknej 
piaszczystej plaży i niedaleko najstarszego bułgarskiego 
miasteczka - Nessebaru. Słoneczny Brzeg jest znany 
przede wszystkim z niezliczonej ilości dyskotek, barów, 
kasyn i hoteli. Długa promenada wzdłuż plaży niemal 
do rana tętni życiem, oferując turystom liczne atrakcje.  
Plaża:  szeroka piaszczysta w samym centrum kurortu ok. 
200 m od hotelu z licznymi atrakcjami.
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HOtEL z bAsENEM
nESEBYR AQuAPARK DELfInARIuM

To bardzo popularny i największy bułgarski kurort, 
położony blisko zabytkowego Nesebyru, ok. 35 km od 
Burgas. Największym atutem Słonecznego Brzegu jest 
plaża. Szeroka, piaszczysta, z łagodnym wejściem do morza 
i bardzo dobrze zagospodarowana. Wzdłuż wybrzeża 
rozciąga się deptak licznymi kawiarniami, sklepikami  
z pamiątkami. Dyskoteki, kluby nocne, bary, restauracje, 
parki rozrywki i zespoły hotelowe z basenami oświetlają 
po zmroku całe wybrzeże. Słoneczny Brzeg jest idealnym 
miejscem dla młodych ludzi. 

1 dZIeŃ
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez 
Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię. Po południu dłuższy 
postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 
5-7 EUR). Nocny przejazd przez Rumunię

2 dZIeŃ
Przyjazd do Słonecznego Brzegu w godzinach 
porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00. 
Pierwszy posiłek obiad. Odpoczynek po podróży. 
Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, powitanie 
i przedstawienie kadry i młodzieży, przekazanie 
praktycznych informacji dotyczących zakwaterowania, 
wyżywienia, miejscowości. Podczas spotkania 
uczestnicy zapoznają się z programem, ofertą wycieczek 
fakultatywnych i regulaminami (kąpieli, obozu). Kolacja, 
nocleg.

3 – 10 dZIeŃ
PROGRAM POByTU: 
Wycieczka piesza do Nesebyru: zwiedzanie miasta 
zaliczanego do pomników kultury. Podczas wycieczki 
zobaczymy m.in. Mury Bizantyjskie, Starożytne greckie 
i tureckie łaźnie, Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, Studnię Artezyjską, Klasztor św. Stefana, 
amfiteatr. Zatrzymamy się na tarasie widokowym  
z którego podziwiać będziemy wspaniałą panoramę 
Słonecznego Brzegu i okolic, Słodkie lenistwo czyli 
plażowanie i kąpiele morskie. Zajęcia na basenie: 
siatkówka, gry zespołowe, gry i zabawy na plaży 
– turnieje siatkówki plażowej, piłki nożnej, mecz 
kadra kontra obozowicze. Wieczorny spacer po 
najdłuższej plaży na Bałkanach – spacer połączony  
z zawodami. Piesza wycieczka po promenadzie i molo, 
gdzie znajduje się mnóstwo atrakcji dla młodzieży 
m.in. diabelski młyn, dmuchane kule, trampoliny itp., 
Konkursy z nagrodami – najzabawniejsze zdjęcie  
z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło,
Wyjścia na dyskoteki, (wstęp dla osób powyżej 16 roku) 

11 dZIeŃ
Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży  
w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie zakupy, 
pamiątkowe zdjęcia, itp. Późnym popołudniem zbiórka 
przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd 
w drogę powrotną do kraju. Przejazd przez Bułgarię 
i Rumunię.

12 dZIeŃ
Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy 
Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem 
jazdy, Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez 
Rodziców lub osoby upoważnione.

bUłGaria - Hotel caMelot 4*
SŁOnECZnY BRZEG 
OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT 

HOTeL CAMeLOT***/**** usytuowany jest w odległości ok. 
450 m od przepięknej, piaszczystej plaży rozciągającej się 
na przestrzeni 9 km. Nieopodal obiektu znajdują się liczne 
kawiarnie, bary, supermarkety, nieco dalej kluby nocne  
i dyskoteki, które bez wątpienia przyciągają miłośników 
dobrej zabawy. 
Do dyspozycji gości na terenie kompleksu: duży basen  
z tarasem, leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, boisko 
sportowe – koszykówka, siatkówka, piłka nożna, kino 
letnie na powietrzu. Ponadto, recepcja czynna całą dobę, 
sejf w recepcji (dodatkowo płatny, kadra bezpłatnie), 
kino na wolnym powietrzu, restauracja. Zakwaterowanie  
w apartamentach 4,5 osobowych (2+2, 2+3) z jedną 
sypialnią, oddzielne łóżka (ok. 65 m2), z łazienką (prysznic, 
wc,  suszarka do włosów, ręcznik), balkonem, TV-SAT, 
klimatyzacją indywidualnie sterowaną. 

All Inclusive Light – kuchnia lokalna.
08:00-09:00 śniadanie,
12:00-13:30 lunch,
16:00-16:30 przekąski,
18:30-20:00 kolacja,
Woda dostępna cały dzień, posiłki w formie bufetu, napoje 
do posiłków.

WYŻYWiENiE

zAKWAtEROWANiE

sŁONEczNY bRzEG RAMOWY PROGRAM

Cena obejmuje: transport autokarem, 9 noclegów w hotelu 
Camelot***/*****, wyżywienie SOFT ALL, suchy prowiant 
na drogę powrotną, dodatkowy obiad w dniu wyjazdu, 
opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, bułgarską 
opiekę medyczną, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie 
(obejmuje choroby przewlekłe), bogaty program sportowo-
rekreacyjny, składkę na TFG, podatek VAT.

Cena nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, dopłat za 
wyjazd z poszczególnych miast, kaucji zwrotnej w wysokości 
20 EUR (na wypadek ewentualnych zniszczeń).

Dodatkowo płatne (dla chętnych): ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji 2,8 % ceny imprezy, gwarancja 
niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut 
+ 80 zł/os.

śWiAdczENiA

terMiNy ceNa

30.06-11.07.2018 1.749 zł

09.07-20.07.2018 1.749 zł

18.07-29.07.2018 1.749 zł

27.07-07.08.2018 1.749 zł

05.08-16.08.2018 1.749 zł

14.08-25.08.2018 1.749 zł

Weź ze sobą: ważny paszport lub dowód osobisty, 
wypełnioną kartę kwalifikacyjną,  leki przyjmowane na 
stałe. Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + dodatkowo 
na wybrane wycieczki fakultatywne.
Uwaga! Uczestnicy powyżej 19 lat (19 lat ukończone przed 
rozpoczęciem imprezy lub w jej trakcie) – cena wyższa o 180 
zł/turnus.

UWAGi

Autokar o podwyższonym standardzie, wyposażony w WC, 
DVD, barek. 
Miasta wyjazdowe: Kielce, Katowice, Kraków - bez dopłat, 
Warszawa-100 zł, Gdańsk-170zł, Lublin-100zł, Łódź-100zł, 
Piotrków Tryb.-80 zł, Radom-80zł, Tarnów-80zł, Rzeszów-
100zł, Wrocław-130zł, Częstochowa-70zł, Toruń-140zł, 
Opole-80zł, Gliwice-50zł, Żory-50zł, Rybnik-50zł, 
Jastrzębie Zdrój-50 zł, Poznań-130zł, Bielsko-Biała-40 zł.
Na odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd innym 
środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie (np. 
mikrobusem, PKP, PKS lub samochodem osobowym) 
oraz przesiadkę do autokaru docelowego. Wyjazdy  
z poszczególnych miast przy 6 chętnych.

• SOZOPOL - ROPOTAMO - POMORIe – BURGAS - cena 
ok. 25 EUR.
• WARNA Z deLFINARIUM I kLASZTOR AłAdżA - cena 
ok. 25 EUR.
• BAłCZIk I kALIAkRA - cena ok. 21 EUR.
• BłOTO I SOLANkI - cena ok. 20 EUR.
• JeeP SAFARI - cena ok. 25 EUR.
• AqUAPARk - cena ok. 40 leva/cały dzień(30 leva/pół 
dnia).
•Wejście na dyskotekę, np. Lazur, Iceberg, Orange - cena 
ok. 7 EUR.
Opis fakultatywnych imprez na www.harctur.warszawa.pl
Imprezy fakultatywne realizowane przy 20 chętnych.

tRANsPORt

iMPREzY FAKULtAtYWNE
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Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 
Euro + dodatkowo na wybrany program fakultatywny. 
Hotel wymaga kaucji – 15 Euro, która obejmuje ew. szkody 
wyrządzone przez uczestników (opłata obowiązkowa). 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny 
paszport lub dowód osobisty.

UWAGi

Cena podstawowa obejmuje: transport autokarem, 
zakwaterowanie i wyżywienie, realizację programu, 
ubezpieczenie, opiekę pilota, opiekę pedagogiczną, 
bułgarską opiekę medyczną, składkę na TFG. 
Cena podstawowa nie obejmuje: kaucji zwrotnej 15 Euro, 
opłat za wycieczki programu fakultatywnego, dopłaty do 
wyjazdów z poszczególnych miast. 
Dopłaty fakultatywne (dla chętnych): Ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji 2,8% ceny imprezy, Ubezpieczenie od 
chorób przewlekłych +110 zł,  Gwarancja Niezmienności 
Ceny ( bez względu na zmienność  kosztów paliwa i kursu 
walut) +80 zł.

śWiAdczENiA
terMiNy

ceNa 
do 15.03.2018

ceNa  
do 15.04.2018

ceNa 
 reGUlarNa

20.06 – 29.06.2018 1490 1540 1590

27.06 – 06.07.2018 1590 1640 1690

04.07 – 13.07.2018 1590 1640 1690

11.07 – 20.07.2018 1590 1640 1690

18.07 – 27.07.2018 1590 1640 1690

25.07 – 03.08.2018 1590 1640 1690

01.08 – 10.08.2018 1590 1640 1690

08.08 – 17.08.2018 1590 1640 1690

15.08 – 24.08.2018 1490 1540 1590

22.08 – 31.08.2018 1390 1440 1490

Hotel Ok Holidays Boomerang 3* w  Słonecznym Brzegu 
Kompleks położony jest ok. 500 m od plaży. Plaża: 
publiczna, piaszczysta, długa i szeroka, łagodne zejście 
do morza. W hotelu: bar, restauracje, winda, 2 baseny  
z tarasami słonecznymi, plac zabaw dla dzieci z huśtawkami, 
trampoliną i zjeżdżalniami, ogród, sprzęt do grillowania  
i meble ogrodowe, boisko do piłki siatkowej, stół do tenisa 
stołowego, pomieszczenie do animacji, bezpłatne Wi-Fi 
w pomieszczeniach ogólnodostępnych, przechowalnia 
bagażu. Pokoje: zakwaterowanie w pokojach 3-4 
osobowych lub apartamentach 5-6 osobowych. W każdym 
pokoju/apartamencie: klimatyzacja, balkon, tv, łazienka.

4 x dziennie, śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Woda 
dostępna bez ograniczeń. Pierwsze świadczenie obiad  
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie + ciepły 
posiłek w ostatnim dniu pobytu.

Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, 
WC). 
Wyjazdy z miast: Lublin, Katowice, Gliwice – bez dopłat  
Puławy +30 zł, Radom +70 zł, Warszawa +100 zł, Łódź +100 
zł, Piotrków Tryb. +80 zł, Częstochowa +50 zł, Rzeszów 
+150 zł, Tarnów +100 zł, Kraków +80 zł, Białystok +150 zł, 
Poznań +150 zł, Wrocław +140 zł, Opole + 100 zł.
Na odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd innym 
środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie (np. 
mikrobusem, PKP, PKS lub samochodem osobowym) 
oraz przesiadkę do autokaru docelowego. Transport  
z poszczególnych miast realizowany przy min. 6 
uczestnikach.

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

sŁONEczNY bRzEG

zAKWAtEROWANiE

AqUAPARk ACTION SUNNy BeACH - Park wodny 
w Słonecznym Brzegu z licznymi zjeżdalniami m.in. 
Kamikaze, X- Treme, Hydrohute, Free Fall, Twister, 
Niagara, Crazy River, Giant Slide, Black Hole, Wave 
Pool, Lazy River, Water Castle, Adventure Island. Na 
terenie parku również: basen z falami, różnego rodzaju 
fontanny, gejzery, wodospady. Cena ok.  20 Euro

AqUAPARk AqUA PARAdISe NeSSeBeR - Jeden 
z największych parków wodnych na Bałkanach z 
mnóstwem atrakcji, np. ekstremalne zjeżdzalnie 
Kamikaze i Space Jam o wysokości 22 m, „Tsunami” 
o długości 13 m, rzeka do raftingu oraz najdłuższa 
zjeżdzalnia pontonowa w Bułgarii ( 146 m ). Cena ok.  20 
Euro

SOZOPOL – ROPOTAMO/BURGAS - SOZOPOL to 
jedno z najstarszych   i najbardziej magicznych greckich 
kolonii w basenie Morza Czarnego. Zwiedzanie 
urokliwej starówki z wizytą w muzeum. W programie 
również Park Narodowy Ropotamo wraz z rejsem po 
rzece.  Zamiast Ropotamo możliwe również zwiedzanie 
Burgas.  Cena ok. 28 Euro

ReJS STATkIeM TATTOO BOAT - Impreza na statku, 
gdzie będą organizowane gry i zabawy prze piracką 
załogę. Będzie można zakosztować bułgarskich potraw 
i napojów, poopalać się na pokładzie łodzi i popływać w 
morzu. Cena ok.  28 Euro

WIeCZóR BUłGARSkI - Unikalny program 
folklorystyczny w wiosce bułgarskiej wraz  
z poczęstunkiem, napojami i tańcami przy bułgarskiej 
orkiestrze. Cena ok.  28 Euro
Imprezy fakultatywne realizowane przy min 20 chętnych

1 dZIeŃ – Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce 
wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry 
i Rumunię, w trakcie podróży dłuższy postój na gorący 
posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 10 Euro).
2 dZIeŃ – Przyjazd do hotelu w Bułgarii w godzinach 
przedpołudniowych ok.10.00. Zakwaterowanie w godz. 
popołudniowych od ok. godz. 14.00 
2-9 dZIeŃ – Wypoczynek w Bułgarii. Podczas pobytu: 
- Zwiedzanie Neseberu: Neseber  to zabytkowe, 
bajeczne miasto, położone na małym półwyspie. Do 
dzisiejszych czasów zachowało się wiele starych 
cerkiewek bizantyjskich oraz malowniczych uliczek 
i domów mieszkalnych charakterystycznych dla 
budownictwa czarnomorskiego. Nesseber jest obiektem 
wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego
- plażowanie, kąpiele w morzu, zajęcia sportowo-
animacyjne, rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne. 
- Spacery po okolicy.
- DYSKOTEKI W NAJPOPULARNIEJSZYCH KLUBACH 
W SŁONECZNYM BRZEGU (wstęp na dyskotekę ok. 10 
Lewa) 
9 dZIeŃ – Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie 
bagaży. Czas wolny na plażowanie i zabawę przy 
basenie. Gorący posiłek przed podróżą. Wyjazd 
z Bułgarii w godzinach popołudniowych. Przejazd przez 
Rumunię, Węgry i Słowację, w trakcie podróży dłuższy 
postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie 
ok. 10 Euro). 
10 dZIeŃ - Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych 
/wieczornych wg rozkładu jazdy (Katowice około 16.00).

Oferta obozu w hotelu Boomerang - przelot samolotem 
(pogrubione) na stronie www.harctur.warszawa.pl 

iMPREzY FAKULtAtYWNEPROGRAM

Bułgaria

DYSKOTEKI • AQuAPARKI • SOZOPOL
bUłGaria - booMeraNG 3* 

SŁOnECZnY BRZEG 
OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT

Największy kurort w Bułgarii z licznymi dyskotekami, 
parkami rozrywki, restauracjami. Kurort  położony 30 km 
od miasta Burgas. Piękna piaszczysta plaża z łagodnym 
zejściem do morza, miejscami osłonięta malowniczymi 
wydmami to gwarancja udanego wypoczynku.  

PARtY zONE
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piaSzczYSTe pLaŻe • Tajemnicze zamki
wAKEPARK • BARCELOnA• GARDALAnD

Pełna życia kraina w południowo-wschodniej Francji, nad 
Morzem Śródziemnym. Region ten jest wymarzonym 
miejscem na letni wypoczynek. Wspaniałe piaszczyste 
plaże, tajemnicze zamki katarów, średniowieczne 
miasteczka, romańskie kaplice, dostarczą turystom 
niezwykłych wrażeń.

1 dZIeŃ
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd na trasie Polska,  
Niemcy, Francja.

2 dZIeŃ
Przyjazd na kemping, zapoznanie się z okolicą, 
zakwaterowanie.

3 dZIeŃ
poranny jogging. Po śniadaniu wyjście na plażę – kąpiele 
w morzu, siatkówka plażowa. Po obiedzie zawody piłki 
nożnej , koszykówki i tenisa stołowego. Wieczorem 
koncert z muzyką na żywo na kempingu.

4 dZIeŃ
Po śniadaniu dla chętnych zajęcia sportowe : aquagym 
na basenie, siłownia lub fitness. Dla pozostałych 
uczestników wyjście na plażę. Po obiedzie wycieczka do 
Collioure
małe katalońskie miasteczko, gdzie wody Morza 
Śródziemnego łączą się z górskim pasmem Pirenejów, 
wszystko to razem tworzy niesamowity klimat tego 
miejsca, który w swoich pracach uwiecznili tacy artyści 
jak Picasso, Derain, Dufy, Chagall, Matisse czy Marquet. 
Wieczorem dyskoteka na kempingu.

5 dZIeŃ
poranny jogging. Po śniadaniu zawody pływackie 
i animacje na basenie. Po obiedzie fakultatywnie 
Wakepark,  dla pozostałych wyjście na plażę, - konkurs 
rzeźby w piasku. Wieczorem piesza wycieczka do 
centrum miasteczka.

6 dZIeŃ
poranny jogging. Po śniadaniu konkurs gry w petanque  
/francuska gra w kule/, następnie mistrzostwa  
w zjazdach na zjeżdżalniach wodnych oraz animacje 
na kempingu. Po obiedzie wycieczka do Perpignan  

– miasta zarówno francuskiego jak i katalońskiego, 
zwiedzanie: Stare Miasto, Cytadela, Plac de la Loge, 
Ratusz Miejski, katedra Św. Jana z Campo Santo. Czas na 
zakupy w centrum handlowych. Wieczorem kurs tańca 
prowadzony przez francuskich animatorów, następnie 
dyskoteka w klubie na kempingu.

7 dZIeŃ
fakultatywna wycieczka do Barcelony. Dla osób, 
które zostają  zajęcia na plaży i basenie oraz w Klubie 
Nastolatka.

8 dZIeŃ
poranny jogging. Po śniadaniu aquagym na basenie 
i kempingowe zawody sportowe dla wszystkich 
chętnych. Po obiedzie fakultatywnie Wakepark, 
dla pozostałych warsztaty muzyczne i teatralne 
organizowane przez francuskich animatorów w Klubie 
Nastolatka. Na zakończenie turnusu wieczorny, 
specjalny spektakl grupy animatorów w amfiteatrze.

9 dZIeŃ
Odpoczynek, zabawy, korzystanie z infrastruktury 
kempingu, plażowanie. Po obiedzie, około godz. 17.00 
wyjazd z kempingu – przejazd w kierunku Włoch.

10 dZIeŃ
Przyjazd do Włoch. Całodzienna zabawa w parku 
rozrywki Gardaland /wstęp dodatkowo płatny ok. 
26 euro – opłata obowiązkowa/. Dalsza jazda przez 
Włochy, Austrię.

11 dZIeŃ
Przejazd przez Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach 
przedpołudniowych.

Program jest ramowy i może ulec zmianie.

RAMOWY PROGRAM iMPREzY

fraNcJa
LAnGwEDOCJA • ROuSSILLOn  
OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT 

CAMPING  MAR eSTANG**** - luksusowy camping położony 
100m od pięknej, piaszczystej plaży,obok rezerwatu 
przyrody. Tylko 10 minut jazdy dzieli camping od stolicy 
regionu Perpignan a niecała godzina jazdy od Hiszpanii. 
Camping posiada wyjątkowo bogatą infrastrukturę: park 
wodny składający się z 3 basenów w tym jeden kryty,  
3 zjeżdżalnie, 2 jacuzzi, 2 brodziki, teren do gry w petanque, 
teren multisportowy, korty tenisowe, sala fitness, plac 
zabaw dla dzieci, stoły do tenisa, dyskoteka, centrum 
handlowe: sklep, piekarnia, artykuły plażowe i prasa, pralnia, 
restauracja i bary, gabinet lekarski, kosmetyczka i fryzjer. 
Na campingu prowadzone są liczne animacje: dyskoteki, 
aquagym, nauka tańca, możliwość uczestnictwa w zajęciach 
klubu młodzieżowego prowadzonego przez francuskich 
animatorów. Camping zobacz na stronie: www.marestang.fr.  
Młodzież mieszka w 6 osobowych mobil-homach  
z pełnym węzłem sanitarnym,  z dwiema wydzielonymi 
sypialniami, /w jednej  łóżko podwójne, w drugiej 2 łóżka 
pojedyncze/ oraz miejscami do spania w salonie. Łazienka 
z kabiną prysznicową i WC. Aneks kuchenny jest w pełni 
wyposażony. Na zewnątrz drewniany taras ze stołem 
i krzesłami.
UWAGA: na miejscu pobierana jest kaucja zwrotna za 
domki – 20 €/osoby. Jeżeli domek nie zostanie posprzątany, 
lokatorzy zobowiązani są do zapłaty za sprzątanie – 80 €/
za domek.

3 posiłki dziennie / kuchnia polska/. Świadczenia 
rozpoczynają się obiadem i kończą się obiadem. Prowiant 
na drogę powrotną.

Autokar /barek, dvd, wc, klimatyzacja/; Katowice, Kraków 
– bez dopłat, Warszawa +130 zł, Łódź, Radom, Wrocław + 
120 zł, Rzeszów +110 zł, , Kielce, Tarnów + 90 zł. , Lublin + 
140 zł, , Częstochowa +70 zł, Poznań +150 zł, Opole + 100 
zł. (rozkład jazdy na stronie www.harctur.warszawa.pl) 

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

zAKWAtEROWANiE

LANGWEdOcJA-ROUssiLLON

WARsztAtY JęzYKOWE
Cena ZaWiera: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, 
ubezpieczenie, opiekę kadry, program, animacje na 
campingu, podatek VAT
Cena nie ZaWiera: wycieczki fakultatywnej, kaucji za 
mobil-home /20 €/, bielizny pościelowej /10 €, lub zabrać 
własną /,ewentualnego sprzątania końcowego - 80 €/
mobil-home, dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, 
wycieczki i zajęć fakultatywnych

UBEZPIECZENIE: KL + NNW + bagaż /AXA/

Rezydent - kierownik, wychowawcy, ratownicy lokalni na 
basenie i na plaży.

Wycieczka autokarowa do BARCeLONy, w programie 
wycieczki: Las Ramblas, Montjuic, Sagrada Familia, stadion 
Camp Nou /dla chętnych wejście na stadion i do muzeum 
klubu - płatne dodatkowo ok. 20 €/, na koniec „ Magiczne 
fontanny”  – nocny pokaz kolorowych, tańczących fontann 
do rytmów muzyki. Cena wycieczki 35 €.
WaKeParK -  Park sportów wodnych na jednym  
z przybrzeżnych jezior w miejscowości Barcares.Wyciąg 
zbudowany jest na planie zamkniętego pięciokąta  
o długości 900metrów. Do wyboru  wakeboard, narty 
wodne, kneeboard, wakeskate. Cena 18 €.
Imprezy fakultatywne realizowane są przy min. 15 osobach 
chętnych (płatne na miejscu). 

śWiAdczENiA

KAdRA

iMPREzY FAKULtAtYWNE W trakcie jednego z turnusów dla wszystkich chętnych, 
na kempingu będą odbywać się zajęcia teoretyczne 
i praktyczne z języka francuskiego z polskim lektorem. 
Termin turnusu zostanie podany na stronie internetowej 
biura. Nauka języka odbywać się będzie 1 x dziennie 
po 60 minut lub 2 x dziennie po 30 minut (w sumie 
7 godzin), prowadzone przez polskiego lektora.  
W programie warsztatów:
· realizacja zagadnień gramatycznych, fonetyka, leksyka, 
konwersacje
· dodatkowe zajęcia z historii i cywilizacji regionu 
Languedoc-Rousillon
· gry i zabawy w języku francuskim
· indywidualne konsultacje z nauczycielem
· aktywna nauka języka - uczestnicy będą w trakcie zajęć 
zobowiązani do zdobycia informacji w kiosku, na targu, 
recepcji, w kawiarni, u przechodniów…
· przegląd codziennej prasy francuskiej
· tworzenie gazetki obozowej w j.francuskim 

terMiNy ceNa

22.06 – 02.07.18 1630 zł

29.06 – 09.07.18 1750 zł

06.07 – 16.07.18 1810 zł

13.07 – 23.07.18 1860 zł

20.07 – 30.07.18 1860 zł

Na miejscu pobierana jest kaucja zwrotna za domki (20 €/
osoba). Jeżeli domek nie zostanie posprzątany, lokatorzy 
zobowiązani są do zapłaty za sprzątanie (80 €/domek). Na 
basenie na kempingu chłopców obowiązują kąpielówki 
(szorty niedozwolone). 

UWAGi
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ZAJĘCIA Z WINdSURFINGU - doświadczony 
instruktor windsurfingu pomoże wam postawić 
pierwszy krok na „desce z żaglem” lub będzie doskonalił 
wasze umiejętności/deski windsurfingowe należą do 
wyposażenia obozu

NAUkA GRy W PeTANqUe /gra w kule/- jeżeli tylko 
chcesz możesz dołączyć do zacnego grona pasjonatów 
tej starej francuskiej gry towarzyskiej

WARSZTATy Z JĘZykA FRANCUSkIeGO - zapraszamy 
do udziału w warsztatach z języka francuskiego, które 
umożliwią wam robienie zakupów w języku Moliera oraz 
zapytanie o pogodę przystojnego ratownika! 

WieCZorne animaCJe - konkursy z nagrodami, 
„Wieczór Korsykański”, dyskoteki.

WyCIeCZkA dO STOLICy kORSykI - AJACCIO, 
rodzinnego miasta Napoleona Bonaparte 
/zwiedzanie domu rodzinnego Cesarza Francuzów - 
gdzie zgromadzone są pamiątki po najsłynniejszym 
obywatelu Korsyki/. Ajaccio- położone jest nad jedną  
z najpiękniejszych zatok świata, otoczone wspaniałymi 
szczytami górskimi zachowało urok małego, 
śródziemnomorskiego miasta. Miasto zachowało wiele 
pamiątek po Wielkim Cesarzu – wspaniałe muzea 
i pomniki, które uświetniają malownicze place miasta. 

WyJAZd dO PORTICCIO – znanego kurortu, spacer 
nadmorskim deptakiem gdzie znajdują się atrakcyjne 
sklepiki, restauracje, bary, wizyta w super markecie, 
możliwość kąpieli i zakupów pamiątek i produktów 
korsykańskich

WyJAZd NA SReBRNą PLAżĘ – gdzie warunki 
plażowania i kąpieli są takie jak na Karaibach

CAMPING Le SUd ***  położony  w  miejscowości  Porticcio 
- Ruppione na południowym wybrzeżu Zatoki Ajaccio,    25 
km od stolicy Korsyki – Ajaccio, 12 km od kurortu Porticcio, 
gdzie znajduje się centrum handlowe i centrum sportów 
wodnych. Camping położony jest 150 metrów od pięknej, 
piaszczystej i  strzeżonej  plaży. Camping znajduje się na  
4 ha zacienionego terenu, jest wyposażony w nowoczesne 
sanitariaty,   supermarket, restaurację z pięknym tarasem 
widokowym. Camping i plażę można zobaczyć na stronie: 
www.camping-le-sud.com
Bungalowy:  klimatyzowane bungalowy 5/6 osobowe: 
sypialnie, pokój z kącikiem kuchennym z pełnym 
wyposażeniem, WC, łazienka z prysznicem, taras ze stołem 
i krzesełkami  / bielizna pościelowa dodatkowo płatna ok. 
10 €./os/ można zabrać własną/, kaucja zwrotna 20 €/os.
Namioty: 4/6 os z dwuosobowymi  sypialniami, 
wyposażonymi w  materace, stolik i krzesła. Każdy 
uczestnik musi posiadać własny śpiwór i jasiek. Uczestnicy 
wyjazdu dostają zestaw naczyń i sztućców, o które należy 
dbać podczas pobytu. 

3  posiłki  dziennie /kuchnia  polska/  +  prowiant  na drogę 
powrotną

Autokar /barek, dvd, wc, klimatyzacja/; Katowice, Kraków 
– bez dopłat, Warszawa +130 zł, Łódź, Radom, Wrocław + 
120 zł, Rzeszów +110 zł, , Kielce, Tarnów + 90 zł. , Lublin + 
140 zł, , Częstochowa +70 zł, Poznań + 150 zł, Opole + 100 
zł. (rozkład jazdy na stronie www.harctur.warszawa.pl)

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

KORsYKA

zAKWAtEROWANiE

Rezydent - kierownik, wychowawcy – animatorzy, 
instruktor windsurfingu, na plaży – opieka francuskich 
ratowników

Korzystamy z francuskiej służby zdrowia / przychodnia 
lekarska, która znajduje się obok campingu, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba – szpital miejski w Ajaccio/

UBEZPIECZENIE:  KL +  NNW   + bagaż /AXA/

1 dZIeŃ
wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, 
Austrię, Włochy

2 dZIeŃ
przyjazd do Livorno, przepływ promowy Livorno - 
Bastia, przejazd na camping

2-8 dZIeŃ
pobyt/ 8 dni 7 noclegów/na Korsyce, realizacja programu

9 dZIeŃ
śniadanie, przejazd do Bastii, przeprawa promowa do 
Livorno lub Savony, dalsza jazda przez Włochy i Austrię

10 dZIeŃ   
dalsza  jazda przez Czechy, przyjazd do Polski  
w godzinach popołudniowych

WyCieCZKa do BoniFaCio – port – forteca założony 
w 833 r. wznosi się 70 m nad przejrzystymi wodami 
Morza Śródziemnego. Na pionowych, wapiennych 
skałach cypla usadowiły się wielopiętrowe domy. Kręte 
uliczki przypominają atmosferę średniowiecza. Jedyna 
okazja żeby zobaczyć legendarne schody Króla Aragonii. 
W pogodne dni widać oddaloną o 12 km Sardynię. 
Paul Valery powiedział, że to  „najpiękniejszy koniec 
świata” - miejsce owiane tajemnicą, gdzie na każdym 
kroku legenda spotyka się z historią. Cena – 30 €/os.  
W Bonifacio  proponujemy rejs statkiem w cenie ok. 12 
€/os. 

WyCIeCZkA dO PORTO I UNIkALNeGO 
ReZeRWATU SkAł LeS CALANCHeS – czerwone, 
pomarańczowe, szare urwiska i iglice to kolejny 
przykład niezwykłej i dzikiej przyrody Korsyki, miejsce 
z którego można podziwiać najwyższy szczyt Korsyki 
Monte Cinto. Spacer po Porto - uroczym miasteczku 
gdzie oprócz renomowanych restauracji znajdują się 
atrakcyjne sklepy, gaj eukaliptusowy, piękna plaża 
i jedyna wieża genueńska, którą można zwiedzać. 
Cena - 25 €/os. 
Imprezy fakultatywne realizowane są przy zgłoszeniu 
min, 15 chętnych

KAdRA

OPiEKA MEdYczNA

PROGRAM RAMOWYKORsYKAńsKA LEGENdA

PROGRAM

iMPREzY FAKULtAtYWNE

Francja

PERŁA NA MORzU śRódziEMNYM
wInDSuRfInG • PETAnQuE

fraNcJa
KORSYKA • PORTICCIO - RuPPIOnE 

 OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT

To najpiękniejsza wyspa na Morzu Śródziemnym, 
zadziwia nadzwyczajnym bogactwem krajobrazów 
– wszechobecnymi górami, malowniczymi zatokami, 
złocistymi plażami, wyjątkową florą i fauną. Brak przemysłu, 
kryształowo czysta woda i powietrze sprawiają, że jest to 
idealne miejsce na letni wypoczynek.

,, …Korsyka została stworzona w siódmym dniu tygodnia, 
kiedy to zmęczony Pan Bóg nie miał sił wymyślać nowych 
cudów świata. Postanowił więc połączyć najpiękniejsze 
dotąd stworzone krajobrazy. Wybierał tylko to co 
wydawało mu się najładniejsze:  wybrzeża, pustynie, 
skaliste góry pokryte śniegiem. Połączył wszystko razem 
i umieścił na Korsyce. Dlatego Korsyka nazywana jest 
Wyspą Piękności...”/fragment korsykańskiej legendy/

terMiNy
bUNGalowy 

ceNa w zł
NaMioty 

ceNa w zł

22.06-01.07.18 1690, 00       -        

29.06-08.07.18 1890,00       -

06.07-15.07.18 1890,00       -

13.07-22.07.18 1930,00 1520,00

20.07-29.07.18 1930,00 1520,00

29.07-07.08.18    - 1520,00

05.08-14.08.18    - 1520,00
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Proponujemy zabrać ze sobą ok. 10.000 HUF 
kieszonkowego na własne potrzeby + pieniądze na wybrane 
wycieczki / atrakcje fakultatywne -  pieniądze można 
zdeponować u wychowawców.
Konieczny  paszport lub dowód osobisty, legitymacja 
szkolna oraz karta kwalifikacyjna uczestnika!

UWAGi

Cena ZaWiera: zakwaterowanie, wyżywienie FB, 
dodatkowy obiad w dniu wyjazdu, suchy prowiant na drogę 
powrotną, kierownika, pilota na trasie, wychowawców, 
transport, ubezpieczenie KL 10000 Euro, NNW 2000 Euro, 
bagaż 200 Euro, 3wstępy na baseny termalne Hungarospa, 
TFG (10 zł).

Cena nie ZaWiera:  dojazdy do miejsca zbiórki  
z niektórych miast Polski, ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji z imprezy  2,8% ceny imprezy, chorób 
przewlekłych, wycieczki i atrakcje fakultatywne.

śWiAdczENiA

terMiNy ceNa 

28.06 - 08.07.18 1549

06.07 - 16.07.18 1599

14.07 - 24.07.18 1599

22.07 - 01.08.18 1599

30.07 - 09.08.18 1599

07.08 - 17.08.18 1599

Hotel  GARdeN *** po remoncie ( poprzednio Thermal 
Victoria)położony w Centrum miasta w pobliżu kąpieliska 
termalnego „Hungarospa”. Zakwaterowanie w pokojach 
3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem., 
bezpłatne wi-fi  w holu przy recepcji. Zaplecze hotelu: 
recepcja, restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny  
oraz dwa termalne  baseny wewnętrzne. Sportowe zaplecze 
hotelu: sala fitness, sauna, mini golf, tenis stołowy, boisko do 
koszykówki, plac zabaw. 

Podczas pobytu 3 posiłki dziennie, dodatkowy obiad w dniu 
wyjazdu + prowiant na drogę powrotną.

Autokar, Kraków, Katowice – bez dopłat, Częstochowa + 
60 zł, Kielce, Opole, Rzeszów + 80 zł, Warszawa +  120 zł, 
Wrocław, Łódź + 100 zł,. Lublin, Puławy + 110 zł, Radom, 
Skarżysko kamienna + 90 zł, Gdańsk + 160zł. Przewozy na 
trasach dojazdowych realizowane są przy min. 4 osobach,  
Dojazdy do miejsca zbiórki mogą być realizowane poprzez  
PKP, Linie autokarowe, mikrobusy liniowe. 

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

HAJdUszObOszLO

zAKWAtEROWANiE

WyCIeCZkA AUTOkAROWA dO BUdAPeSZTU 
W programie: wzgórze Gelerta (Panorama miasta), 
zwiedzanie Budy i Pesztu. Spacer wokół Parlament, 
spacer po największym deptaku w Budapeszcie 
VaciUtca. Zwiedzanie najsłynniejszych mostów 
Budapesztu: Most Wolności, Most Łańcuchowy i Most 
Elżbiety. Przejazd na Plac Bohaterów z Pomnikiem 
Tysiąclecia. 
W programie także rejs statkiem po Dunaju. Cena ok. 
8000 HUF.

AqUA PALACe 
Kryte kąpielisko zostało wybudowane  
w Hajduszoboszlo, jako część największego kompleksu 
basenowego w Europie. Kompleks został otwarty  
w marcu 2010 roku. Kąpielisko ma powierzchnię 15,000 
m2, powierzchnia basenów stanowi 1,600 m2 zapewnia 
niepowtarzalny urok i wspaniałą atmosferę. Znajdują 
się tam wyjątkowe baseny tematyczne urządzone w 
stylu różnych epok  i klimatów. Każdy z nich zachwyca 
niepowtarzalnymi widokami. Tu zażyjesz kąpieli 
morskich, termalnych, tropikalnych, w grocie, w jaskini 
lodowej, w Gangesie, kąpiąc się możesz nawet obejrzeć 
film, wiele uciechy i zabawy będzie Cię czekać na basenie 
ze zjeżdżalniami. Cena biletu ok. 4000 HUF, wejście po 
godzinie 17.00 - ok. 3000 HUF.

AqUAPARk 
Aquapark stanowi samodzielną jednostkę na terenie 
kompleksu basenowego. Wejście do Aquaparku jest 
możliwe wyłącznie z terenu kompleksu basenowego. 
Wstęp opłacany jest dodatkowo.  Z dużych zjeżdżalni 
mogą korzystać dzieci od 12 roku życia. Aquapark extra 
-  bilet na duże zjeżdżalnie - cena ok. 3800 HUF, 
Aquapark standard - bilet na mini zjeżdżalnie ok.  2500 
HUF.
UWAGA! ceny wstępów AquaPalace i Aquapark są 
orientacyjne /ceny na rok 2018r w sezonie wysokim 
będą podawane przez Hungarospa dopiero w maju.

1 dZIeŃ - wyjazd  wg rozkładu jazdy w godzinach 
wieczornych,  przejazd przez Słowację.

2 dZIeŃ - przyjazd do hotelu w godzinach 
dopołudniowych; zakwaterowanie w pokojach 
ok. godziny 14:00;  pierwsze świadczenie - obiad. Pobyt 
wypoczynkowy w Hajduszoboszlo (9 dni ). 
W programie: 
zabawa, wypoczynek i plażowanie na basenach Hotelu
i basenach  termalnych Hungarospa-(3wstępy na 
kąpielisko), zajęcia rekreacyjne i rozgrywki sportowe 
m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, 
kometki, zabawy integracyjne, konkursy, piesze 
wędrówki po węgierskim kurorcie,  dyskoteki oraz 
udział w licznych imprezach organizowanych przez 
miasto (festyny, koncerty, pikniki).  Dla chętnych 
realizacja wycieczek fakultatywnych

10 dZIeŃ - śniadanie, wykwaterowanie po śniadaniu, 
ostatnie świadczenie obiad + suchy prowiant na drogę 
powrotną; wyjazd z Hajduszoboszlo w godzinach 
wieczornych, przejazd przez Słowację. 

11 dZIeŃ - powrót do Polski w godzinach rannych.

iMPREzY FAKULtAtYWNEPROGRAM  RAMOWY

… MAGiczNY śWiAt bAsENóW HUNGAROsPA … 
BuDAPESZT • AQuA PALACE • AQuAPARK 

węGry
HAJDuSZOBOSZLO 
OBóZ • KOLOnIA LETnIA 9 - 13 I 14 - 17 LAT

Światowej sławy, węgierskie kąpielisko położone na ponad 
30 ha powierzchni. Obejmuje 13 basenów z mnóstwem 
atrakcji. Na terenie kompleksu znajduje się basen ze 
sztucznymi falami, z wodą musującą, zjeżdżalnie, basen 
pływacki o wymiarach olimpijskich, basen z trampoliną 
oraz jezioro, które zapewnia dodatkowe atrakcje w tym 
możliwość wypożyczenia łodzi czy skuterów wodnych 
Największą popularnością cieszą się basen z falą i basen 
z bąbelkami oraz kompleks rekreacyjny przypominający 
swym wyglądem Morze Śródziemne. Kompleks jest 
największym tego typu obiektem w Europie Środkowej. 
Piaszczysta plaża, statek piracki, latarnia morska i drzewa 
palmowe sprawiają, że panuje tu śródziemnomorska 
atmosfera. Obok kąpieliska znajduje się Aqua Park z 
czterotorową zjeżdżalnią, kamikadze, czarną dziurą, 
szaloną rzeką itp.  Hajduszoboszlo latem tętni życiem, 
przyjeżdżają tu goście z całej Europy, a miasto jest 
doskonale przygotowane na ich przyjęcie. Oprócz basenów 
można korzystać z krytej pływalni, kortów tenisowych, mini 
golfa, stołów do tenisa stołowego, boisk sportowych, saun i 
siłowni. http://www.hajduszoboszlogyogyfurdo.hu/

Węgry
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1 dZIeŃ:  wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, 2 dzień: 
przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad, 
zakwaterowanie, 

2-10 dZIeŃ: wypoczynek, realizacja programu pobytu, 
możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. 
Wycieczka objazdowa po Czarnogórze  Zatoka 
Kotorska: Kotor, Budva
11 dZIeŃ:  śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd 
 w kierunku kraju, 

12 dZIeŃ: Przejazd przez Czechy lub Słowację (postój 
na posiłek) przyjazd w godzinach popołudniowych.

Pensjonat Mijo kameralny, rodzinnie prowadzony 
obiekt, dysponuje łącznie ok. 50 miejscami. Odległość 
do plaży kamienisto - żwirkowej ok. 300 m, do centrum 
Baru ok.15-20 minut spacerem. Pokoje: 2, 3 i 4 osobowe 
lub apartamenty 2 pokoje 2+3 osobowe z łazienką 
i klimatyzacją indywidualną. Większość pokoi posiada 
balkon. Na terenie obiektu znajduje się basen oraz miejsce 
stołówka gdzie wydawane są posiłki.Wyżywienie serwowane będzie w pensjonacie. Śniadanie: 

pieczywo, masło, wędliny (trzy rodzaje), ser, jajko, dżem, 
herbata, mleko z płatkami, kawa. Obiad: ciepłe danie (na 
przykład: pożywna zupa lub mięso z ziemniakami + jarzyna/
sałatka lub makaron z mięsem) + deser. Obiadokolacja: 
jedno menu – obfite drugie danie (możliwość dokładek) 
jarzyna/sałatka. Całodzienny dostęp do wody mineralnej 
(naturalnej). 

Autokar, Katowice, Bielsko Biała – bez dopłat, Opole, 
Częstochowa + 80 zł, Wrocław, Kielce + 100 zł. Kraków 
+ 60 zł, Poznań, Lublin + 160 zł, Łódź + 110 zł. Warszawa, 
Radom + 120 zł, Zielona Góra + 150 zł. 

tRANsPORt

WYŻYWiENiE

czARNOGóRA

bAR-sUsAń

zAKWAtEROWANiE

 ZATOkA kOTORSkA: Kotor, Budva - ok.30 Euro
ULCINJ I WIeLkA PLAżA - ok.12 Euro
alBania - SZKodra ok. 35 Euro
RAFTING NA RZeCe TARA - ok.65 Euro
ReJS STATeCZkIeM - ok.15 Euro

PROGRAM iMPREzY FAKULtAtYWNE

Czarnogóra 

PENsJONAt z bAsENEM
RAfTInG • uLCInJ • ALBAnIA

czarNoGóra
BAR 

 OBóZ MŁODZIEŻOwY 12-18 LAT

Kraj kontrastów: 293 km urozmaiconego wybrzeża  
z pięknymi piaszczystymi, żwirowymi i kamienistymi 
plażami, zabytkowymi miasteczkami i małymi wioskami 
rybackimi. 

Miejscowość położona u podnóża masywu górskiego 
Rumia. Plaże kamienisto-żwirkowe w otoczeniu bujnej 
roślinności tworzą atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi. 

W cenie: przejazd zachodnim autokarem, 9 noclegów  
w pokojach 2,3,4,5 osobowych lub studia z łazienkami,  
3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja) – suchy 
prowiant na drogę powrotną. opiekę kadry, ubezpieczenie, 
realizację programu: gry zespołowe, wycieczki 
piesze po okolicy, dyskoteki, wycieczki fakultatywne, 
wycieczkę objazdową po Czarnogórze, TFG (10 zł). 
dOdATkOWO PłATNe: Zwrotna kaucja 10 euro, 
klimatyzacja 20 euro pokój Wycieczki fakultatywne.

śWiAdczENiA

terMiNy ceNa 

04.07 do 15.07.2018 1 660,00 zł

13.07 do 24.07.2018 1 660,00 zł

22.07 do 02.08.2018 1 660,00 zł

31.07 do 11.08.2018 1 660,00 zł

ZA GRANICą:  Francja, Hiszpania, Włochy, Kraje Beneluxu, 
Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Grecja, 
Litwa, Ukraina, Skandynawia oraz stolice europejskie. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mamy możliwość 
zrealizować dla Państwa wyjazdy w wielu kierunkach 
w kraju i za granicą o niepowtarzalnym profilu. Każde 
zapytanie jest rozpatrywane indywidualnie a szczegółowe 
programy wyjazdów dobierane pod katem zainteresowania 
grupy. 

Przygotujemy ofertę od podstaw lub dowolnie 
zmodyfikujemy gotowe propozycje. Ceny podajemy  
niezwłocznie po złożeniu zapytania telefonicznie tel. 
22  659 14 15 lub e-mailem: bp@harctur.warszawa.pl., 
zależą one od liczby uczestników, terminu, programu, 
zakresu świadczeń.  Nasze propozycje to gwarancja 
bezpieczeństwa, odpowiednio dobranego programu i 
dobrej zabawy. 

Odwiedzamy najpiękniejsze miasta, regiony   
w Polsce oraz w europie. W programach proponujemy 
zwiedzanie zabytków, które każdy z nas powinien 
poznać jak też gwarantujemy niezapomniane przeżycia 
w trakcie zabaw, imprez integracyjnych i  survivalowych. 
W PolSCe proponujemy m.in. Morze Bałtyckie, Beskidy, 
Tatry, Karkonosze, Mazury, Podlasie, Wielkopolskę, 
Puszczę Białowieską, Góry Świętokrzyskie, Roztocze, Jurę 
Krakowsko-Częstochowską, niziny i centralną Polskę. 



52 www.harctur.warszawa.pl


