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PÓŁKOLONIE W STADNINIE KONI  
„JANCZARY” DZIEŃ BEZ TATY I MAMY!

Stajnia „Janczary” znajduje się 
nad jeziorem Wadąg na Warmii, 
w odległości 10 km od Olsztyna. 
Obiekt czynny jest przez cały 
rok. Pobyt w gospodarstwie 
agroturystycznym gwarantuje 
niezapomniany wypoczynek na 
łonie natury. Sąsiedztwo lasów, 
jezior, czyste powietrze, jazda 
konna, bliskość natury i kon-
takt ze zwierzętami w mini ZOO 
(barany, kozy, kucyki, jelenie, 
strusie, króliki, kury) zapewnią 
aktywny wypoczynek dla każ-
dego. Zabawy na łonie natury, 
przejażdżki bryczkami pozosta-
ną w pamięci na wiele lat.

TRANSPORT autokarem z Olsztyna wyjazd o godz. 07:30 pod opieką wychowawców, powrót o godz. 16:30 pod 
opieką wychowawców.
WYŻYWIENIE: trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek).

PROGRAM POBYTU:
–  „CZWARTEK Z KOPERNIKIEM” – zamkowe spotkanie z Mikołajem Kopernikiem, zwiedzanie muzeum i zamko-

wych zakamarków z przewodnikiem w OLSZTYNIE,
–  wyprawa autokarem do LAWENDOWEGO MUZEUM ŻYWEGO im. Jacka Olędzkiego – etnograficznego przystan-

ku edukacyjnego pod NOWYM KAWKOWEM na WARMII,
–  wycieczka autokarem do DOBREGO MIASTA – zwiedzanie pięknie odrestaurowanej Starówki. Zabawa w Aqu-

aparku – nauka pływania pod opieką instruktora (1 h),
–  wyprawa do parku rozrywki „MAKUMBA” – niezapomniana zabawa i przygoda pod opieką specjalistycznej kadry 

instruktorskiej (wioska domków na drzewach, strefa dmuchawców, stopy yeti, itp.),
–  wycieczka nad jezioro UKIEL – relaks i „ODJAZDOWA ZABAWA” na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego 

„Ukiel” w Olsztynie jednego z największych obiektów w kraju położonych nad wodami śródlądowymi. Do dyspo-
zycji m.in.: platformy wypoczynkowe, place zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, pomosty 
spacerowe i widokowe oraz wiele innych atrakcji,

–  REJS TRAMWAJEM WODNYM.

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE – każdy robi to, co lubi!
–  MAŁY CHEMIK – uczestnicy wykonają najprawdziwsze eksperymenty chemiczne: przeniosą się w świat magicz-

nych kolorów i efektownych wybuchów pianowych. To doskonałe połączenie zadziwiającej chemii która pokazuje 
naukę od zupełnie innej strony,

–  DZIEŃ Z MOIM „ULUBIEŃCEM” – każdy przynosi swoją ulubioną zabawkę,
–  BĘDĘ TURYSTĄ – zasady posługiwania się kompasem, spacery leśnymi ścieżkami w poszukiwaniu „cudów 

natury”, planowanie wyprawy wraz z licencjonowanym przewodnikiem, poznawanie na mapie najciekawszych 
zakątków Warmii i Mazur,

–  ZABAWA W TEATR – zabawa w prawdziwy teatr, przygotowanie scenki teatralnej, lekcja teatralna pod kierun-
kiem animatora,

–  „KARAOKE NA MAXA” – nauka piosenek powszechnie znanych i lubianych,
–  „GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE” – poznamy podstawowe zasady savoir vivre w różnych sytuacjach – „ma-

giczne słówka”, „idziemy w gości”, „czyścioch to ja”, 
–  „JANCZARSKA” OLIMPIADA – konkursy i zawody sportowe na świeżym powietrzu połączone z zabawą i poka-

zem sprawnościowym zawodników,
–  „KOŃ MÓJ PRZYJACIEL” – próba jazdy na lonży, zajęcia w stajni – karmienie koni, przejażdżka wozem,
–  „BĘDĘ ROLNIKIEM” – opieka nad zwierzętami i ptactwem domowym w MINI ZOO,
–  FARTUCH DLA „MASTER CHEFA” – przygotowywanie ciasta, lepienie tradycyjnych pierogów, wykrajanie zabaw-

nych ciasteczek, 
–  WARSZTATY MANUALNE – malowanie, lepienie z plasteliny,
–  „BEZPIECZNE WAKACJE” – spotkanie z policjantem i omówienie zasad bezpiecznego wypoczynku,
–  NA ZAKOŃCZENIE TURNUSU „RODZINNE OGNISKO” – spotkanie przy ognisku z mamą i tatą – pieczenie kieł-

basek. Rozdanie nagród i wyróżnień, pokaz nabytych umiejętności – festiwal piosenki, debiuty teatralne małych 
Kolonistów na żywo.

ZAPEWNIAMY: 
–  transport autokarem klasy tury-

stycznej, wyżywienie (śniadanie, 
obiad, podwieczorek), realizację 
programu, bilety wstępu, usługi 
przewodnickie w Olsztynie, opie-
kę pedagogiczną, instruktorów, 
opiekę medyczną, ubezpieczenie 
NNW.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  aktualną legitymację szkolną, 

mały plecak, wygodne sportowe 
obuwie, kurtkę nieprzemakalną, 
krem z filtrem UV, nakrycie gło-

wy, strój kąpielowy, czepek  
i klapki na basen.

820 zł/os.
TERMINY POBYTU 
BEZ SOBOTY I NIEDZIELI!:

03 .07 – 15 .07 .2017
17 .07 – 29 .07 .2017

31 .07 – 12 .08 .2017

wiek 6 – 8 lat
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TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej na trasie Olsztyn – Młynik – Olsztyn.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy MŁYNIK położony nad Jeziorem Gielądzkim. Pokoje 3,4-osobowe 
z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, boisko sportowe, świetlica, piaszczysta plaża z pomostem, 
miejsce na ognisko i grilla.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierw-
sze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

PROGRAM POBYTU:
•  dzień integracyjny – bociania ciuciubabka, krążące pudełko, kolorowy detektyw, spinacze,
•  wycieczka autokarowa do MRĄGOWA – wizyta w miasteczku Westernowym Mrongoville – wspaniała zabawa 

i niezapomniane przeżycia z udziałem profesjonalnych kowbojów. Dla oczekujących mocnych wrażeń płukanie 
złota, rzut podkową, strzelanie z łuku i Cinema 5D oraz Ekomarina – urządzenia rekreacyjne służące do zabaw 
dla najmłodszych, place zabaw, zestawy wspinaczkowe! Wizyta w muzeum sprzętu wojskowego w Mrągowie – 
przejażdżka transporterem opancerzonym,

•  wycieczka piesza „poznajemy okolice” – Sorkwity: miejscowość z historycznymi tradycjami, położona nad 
dwoma jeziorami: Gielądzkim i Lampackim. Zwiedzanie: pałac neogotycki (z zewnątrz), kościół ewangelicki  
z przepięknym wnętrzem,

•  spływ kajakowy dla początkujących – zapoznanie się ze sprzętem kajakarskim i dekalogiem kajakarza – budowa 
kajaka (rodzaje kajaków), technika wiosłowania (trzymanie wiosła, wiosłowanie), wsiadanie i wysiadanie z kajaka 
(z pomostu lub z brzegu), zajęcia teoretyczne i praktyczne pod okiem ratownika, spływ kajakowy z wręczeniem 
nagród dla najlepszego kajakarza,

•  warsztaty – „bezpieczne wakacje”: bezpieczne podróże, bezpieczne spacery – zatrzymaj się i żyj” – zajęcia teore-
tyczne i praktyczne z instruktorem zakończone konkursem z nagrodami,

•  mały kinomaniak – wieczorny seans filmowy z niespodzianką – bajkowy świat Walta Disneya, Braci Grimm  
i H. Ch. Andersena,

•  Laboratorium Dextera – ciekawe eksperymenty chemiczne pod okiem opiekuna,
•  Rozgrywki Młynik CUP – piłkarskie rozrywki drużynowe, przeciąganie liny, turniej w piłkarzyki i ping-ponga, 

walka na balonowe miecze, turniej xbox kinect. Rozegramy również mecz kadra kontra koloniści,
•  skarb twierdzy szyfrów – nauczymy się różnych sposobów szyfrowania wiadomości. Ruszymy w teren, by za 

pomocą tajemniczych wskazówek odnaleźć klucz do ukrytego skarbu,
•  ekopodchody – czeka na Was wielka przygoda w lesie, na którą zostaniecie podzieleni na dwa zespoły. Uciekają-

cy zostawia za sobą ślady w postaci wskazówek oraz zadań, jakie należy wykonać w trakcie pogoni,
•  ringo i freezby – świetna zabawa w parach lub zespołowa, sprawdzicie swoją chwytność i refleks,

•  kreatywne zajęcia plastyczne – podwodny świat ryb, tęczowe dłonie, wełniane laleczki – twórcza 
praca przy użyciu wełny i drutu,

•  wieczór Quizów i talentów – sprawdzimy swoją wiedzę o popularnych bohaterach i bohater-
kach bajek oraz animowanych ulubieńcach dużego i małego ekranu. Pokaz talentów,

•  zabawa w stylu retro – m.in. „gra w gumę”, „w klasy”, „w państwa i miasta”, „pomidor”, 
„baba jaga patrzy”,

•  Minionki – stwórz własnego Minionka oraz układ do minionkowej piosenki,
•  body painting – malowanie tatuaży,

•  plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika,
•  ognisko z pieczeniem kiełbasek i chleba,
•  dyskoteki i „Pidżama Party” – letni karnawał!

MŁYNIK koło Mrągowa. Ośro-
dek Wypoczynkowy położony 
w pobliżu lasu nad jeziorem  
w otoczeniu łąk i uroczych 
zagajników nad jeziorem 
Gielądzkim z własną piękną 
piaszczystą plażą z pomostem. 
Położenie obiektu gwarantuje 
ciszę, spokój i zdrowe, wiej-
skie powietrze i początek naj-
piękniejszego szlaku wodnego  
w Europie – rzeką Krutynią. 

ZAPEWNIAMY: 
–  transport autokarem klasy 

turystycznej, zakwaterowanie, 
wyżywienie, realizację programu, 
opiekę wychowawców, ubezpie-
czenie NNW.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  aktualną legitymację szkolną, 

numer Pesel, odzież osobistą, 
mały podręczny plecak, sportowe 
obuwie, kurtkę nieprzemakal-
ną, krem z filtrem UV, nakrycie 
głowy, strój kąpielowy. 

WAKACJE MAŁEGO KOLONISTY 
MAZURSKA PRZYGODA w MŁYNIKU

1195 zł/os.
TERMINY POBYTU: 13 .07 – 22 .07 .2017    

12 .08 – 21 .08 .2017

wiek 7 – 12 lat
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WYPOCZYNEK NA WARMII  
W STADNINIE KONI „JANCZARY”
z nauką jazdy konnej i nocną przeprawą do zaprzyjaźnionej „stajni”

Stajnia „Janczary” znajduje się 
w odległości 10 km od Olsztyna 
w miejscowości BARCZEWKO. 
Położona jest wśród pięknych 
lasów, nad malowniczym jezio-
rem Wadąg, w wiejsko-sielskiej 
scenerii. Tradycyjne przejażdżki 
wozami, połączone z biesiadą i 
zabawą przy ognisku gwaran-
tuje niezapomniane wrażenia,  
a przejażdżki konne pozostają 
w pamięci na wiele lat.

TRANSPORT: autokar klasy turystycznej z Olsztyna
ZAKWATEROWANIE: Pensjonat w GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM „JANCZARY” w otoczeniu 
pięknych lasów, w pobliżu jeziora WADĄG. Pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, wyposażone w sprzęt TV, tapczaniki, 
szafy, półki, stoliki. Obiekt posiada własne boisko i plac zabaw, świetlicę i salę dyskotekowa, oraz dużą regionalną 
salę jadalną. Jeden nocleg w zaprzyjaźnionej stajni z kolacją w plenerze.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – obiad w dniu wyjazdu.

ZAPEWNIAMY: 
–  transport autokarem klasy 

turystycznej (z OLSZTYNA), 
zakwaterowanie w pokojach 
2, 3-osobowych, wyżywienie 
(śniadanie, obiad, kolacja), 
realizację programu turystycz-
nego, rekreacyjnego i nauki 
jazdy konnej, pobyt na basenie 
w Olsztynie i w Dobrym Mieście, 
bilet do kina, 2 GODZINY LEKCYJ-
NE JAZDY KONNEJ (dziennie), 
opiekę pedagogiczną, medyczną, 
ubezpieczenie NNW.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  odpowiedni strój i obuwie do 

jazdy konnej, toczek, odzież do 
zajęć terenowych, aktualną le-
gitymację szkolną, mały plecak, 

wygodne sportowe obuwie, 
kurtkę nieprzemakalną, 

latarkę i zapas baterii, 
notes, długopis, 

krem z filtrem 
UV, nakrycie 

głowy, strój 
kąpielowy, 

czepek i 
klapki 
na ba-
sen.

1298 zł/os.
TERMINY POBYTU: 09 .07 – 15 .07 .2017

16 .07 – 22 .07 .2017
30 .07 – 05 .08 .2017

PROGRAM TEORETYCZNY:
– podstawy budowy konia,
– zasady bezpiecznej obsługi konia,
– zapoznanie z pojęciem rząd jeździecki,
– zapoznanie z ubiorem jeździeckim.

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:
– siodłanie konia,
– nauka jazdy konnej na lonży,
–  nauka jazdy konnej w różnych chodach – step, kłus, 

galop,
– spacery konno w terenie i nie tylko!

PROGRAM REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY:
–  wypoczynek na plaży, gry i zabawy sportowe, leśne pochody,
–  konkursy z nagrodami, dyskoteki, ogniska z pieczeniem kiełbasy,
–  wycieczka autokarem do DOBREGO MIASTA – wypoczynek na basenie (1 h) w DOBRYM MIEŚCIE,
–  wieczorny relaks na basenie w OLSZTYNIE (1 h), Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Aquasfera”  

z basenami i zjeżdżalniami oraz nauką pływania pod opieką instruktora (basen olimpijski, basen rozgrzewkowy, 
trzy leżanki z masażem podwodnym, trzy masaże podwodne w ścianach bocznych, dwa bicze wodne, kaskada 
wodna, sztuczna rzeka, trzy whirpoole (jacuzzi) na cztery osoby każdy, dwie zjeżdżalnie – każda około 120 metrów 
długości oraz brodzik dla dzieci i wiele akcesoriów dla gier i zabaw dla całej rodziny),

– seans filmowy w kinie HELIOS w Olsztynie (wg programu na dzień wizyty).

JAZDY KONNE PROWADZONE SĄ PRZEZ INSTRUKTORÓW POLSKIEGO ZWIAZKU JEŹDZIECKIEGO

wiek 10 – 17 lat
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TERMINY POBYTU: 25 .06 – 08 .07 .2017
09 .07 – 22 .07 .2017

23 .07 – 05 .08 .2017
06 .08 – 19 .08 .2017

PISZ SZKOLENIOWY OBÓZ ŻEGLARSKI – z wiatrem i pod wiatr  
po patent żeglarza jachtowego

Mazury to wyjątkowa kraina, 
która ze względu na okazałe 
lasy i piękne jeziora jest miej-
scem idealnym na przeżycie 
wakacyjnej przygody. To również 
najlepsze miejsce, by przyjechać 
na obóz żeglarski i zyskać nowe 
umiejętności, które pozwolą na 
samodzielne pływanie jachtem 
i poznawanie piękna przyrody  
z perspektywy wody. 

Ośrodek CAMP PISZ położony jest na południowym krańcu szlaku żeglownego na obrzeżach miasta Pisz, którym 
można popłynąć 80 km - z wiatrem i pod wiatr. Obiekt posiada duże kąpielisko, port jachtowy, tawernę żeglarską, 
sanitariaty, domki campingowe, pole campingowe. 
Zapraszamy na dwutygodniowe obozy, w trakcie których doświadczeni, pełni pasji specjaliści pomogą Ci wkro-
czyć w nieznany świat i nauczą Cię pływania, a także zdobywania kolejnych wodnych szlaków. Możesz liczyć na 
niezapomniane wrażenia i efektywną naukę, która odbywać się będzie wśród nowo poznanych, wspaniałych osób 
oraz wykwalifikowanych instruktorów. Ogniska, szanty, piękno przyrody – wszystko to, by cieszyć się wyjątkowymi 
wakacjami i jednocześnie poznawać tajniki żeglarstwa. Od 1995 roku patent otrzymało od nas trzy tysiące obozowi-
czów – polecamy Ci dołączenie do nich i przeżycie wyjątkowej przygody!

TRANSPORT: Autokarem z Olsztyna (dopłata 120 zł), Za dodatkową opłatą ok. 200 zł z: PKP + autokar z Warszawy, 
Łodzi, Krakowa, Katowic, Gdańska, Torunia, Gniezna, Poznania, Wrocławia, Lublina.
ZAKWATEROWANIE:
•  Drewniane domki letniskowe dla 4 osób, w pełni umeblowane, łóżka piętrowe, każdy domek posiada własną 

werandę z częścią rekreacyjną. Każdy uczestnik otrzymuje prześcieradło, poduszkę i koc. Śpiwór zabierz ze sobą!
•  pokoje w Stanicy Żeglarskiej (dopłata 300 zł) – duże pokoje 4-, 5-osobowe w nowo wybudowanym obiekcie, w 

pełni umeblowane (nowe wyposażenie pokoi), każdy pokój z łazienką. 
WYŻYWIENIE: Wyżywienie serwowane jest w jadalni położonej na terenie ośrodka Camp-Pisz. Dania (trzy posiłki 
dziennie) przygotowywane przez hotelową restaurację „Smuga Cienia” z lokalnych produktów. Kuchnia polska 
inspirowana daniami regionalnymi oraz filozofią slow-food. Na życzenie opiekunów serwujemy również dania 
wegetariańskie, dietetyczne, dostosowujemy menu do alergików. Każdego dnia na zajęcia uczestnicy otrzymują 
butelkę wody mineralnej.

PROGRAM POBYTU:
• szkolenie, wykłady i zajęcia praktyczne oraz teoretyczne zgodnie z zasadami i wymogami PZŻ,
• zajęcia w grupach, ogniska z nauką śpiewania szant, dyskoteki, karaoke, chrzest żeglarski.

ZAPEWNIAMY: 
–  zakwaterowanie, wyżywienie, 

realizację szkolenia, profesjonalną 
kadrę – komendant wyszkolenia 
żeglarskiego PZŻ, instruktorzy 
PZŻ (na 5-ciu uczestników jeden 
instruktor), wychowawców, 
opiekę medyczną, ratownika, ko-
misję na czas trwania egzaminu, 
jachty kabinowe i typu Omega, 
łodzie żaglowo-wiosłowe, kajaki, 
rowery, ubezpieczenie NNW (PZU 
30.000zł).

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  długopis, zeszyt, umiejętność 

pływania wpław, śpiwór (przy 
zakwaterowanie w domkach), 
płaszcz przeciwdeszczowy, ciepły 
sweter, czapka z daszkiem, buty  
z miękką podeszwa, okulary 
przeciwsłoneczne, strój kąpie-
lowy, obuwie sportowe, osoby, 
które będą przystępować do 
egzaminu na patent żeglarza 
jachtowego (ukończony 14 rok 
życia), zabierają ze sobą 2 zdjęcia, 
zgodę opiekunów na egzamin, 
opłatę za egzamin – ok. 125 zł, 
opłatę za patent – ok. 25 zł.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
Obóz winsurfingowy 

cena od 1550 zł
Obóz sportów wodnych 

cena od 1799 zł
Rejsy turystyczne 

cena od 1799 zł
Spływ Krutynią 
cena od 890 zł

Obóz wędrowny kajakiem  
i rowerem – cena od 1590 zł

PO SZCZEGÓŁY  
ZAPRASZAMY DO BIURA!

1599 zł/os.

wiek 12 – 18 lat
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1299 zł/os.
TERMINY POBYTU: 25 .07 – 04 .08 .2017

BIAŁY DUNAJEC – miejsco-
wość położona 7 km od Zako-
panego, 1km od Poronina i 16 
km od Łysej Polany (przejście 
graniczne). Jest to bardzo do-
bra baza turystyczna posia-
dająca walory krajobrazowe, 
bogactwo kultury i sztuki pod-
halańskiej. Przez Biały Dunajec 
przepływa górski potok o tej 
samej nazwie. Najniżej położo-
na, najstarsza część wsi nosi do 
dzisiaj historyczną nazwę „Soł-
tystwo”, natomiast wierchowe 
części Białego Dunajca to: Tata-
ry, Dańkowe, Gile i Stołowe.

ZAPEWNIAMY: 
–  transport, zakwaterowanie, 

wyżywienie, realizację programu, 
bilety wstępu opiekę pedagogicz-
ną, medyczną, sprzęt sportowy  
i świetlicowy, ubezpieczenie 
NNW.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  aktualny legitymację szkolną, nu-

mer PESEL, paszport lub dowód 
osobisty, odzież osobistą, mały 
podręczny plecak, wygodne spor-
towe obuwie, kurtkę nieprzema-
kalną, krem z filtrem UV, nakrycie 
głowy, strój kąpielowy, czepek, 

klapki na basen, ok. 15-20 
EURO na bilet wstępu do 

TATRALANDII (cena 
zależy od wzrostu 

uczestnika), kom-
pas i latarkę.

BIAŁY DUNAJEC k. ZAKOPANEGO
PRZYGODA NA PODHALU z wypadem na SŁOWACJĘ
TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej na trasie: Olsztyn – Biały Dunajec – Olsztyn
ZAKWATEROWANIE: Pensjonat góralski z pięknym widokiem na wysokie szczyty Tatr, położony w pobliżu AQUA 
PARKU z basenami termalnymi nad rzeką Biały Dunajec. Pokoje 3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wy-
posażone w tapczaniki, szafy, półki, stoliki i TV. Dom i gorąca woda ogrzewane są geotermalnie. Stołówka i świetlica 
w budynku pensjonatu. Świetlica wyposażona w sprzęt RTV oraz stół do ping-ponga.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – śniadanie  
i suchy prowiant na drogę w dniu wyjazdu. Ciepły posiłek na trasie przejazdu. Na całodniowe wycieczki zapewniamy suchy 
prowiant.

PROGRAM:
•  wycieczka autokarowa do ZAKOPANEGO – spotkanie z tradycjami Podhala na słynnych Krupówkach, 

degustacja podhalańskich przysmaków, zwiedzanie najpiękniejszych budowli sakralnych na Podhalu, kaplicy na 
Jaszczurówce, Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, Starego Kościoła, Kaplicy Gąsieniców 
i Cmentarza na Pęksowym Brzysku z grobami Sabały, Makuszyńskiego, Witkiewicza, 

•  całodniowa wycieczka do TATRALANDI (AQUA PARK) – największego parku wodnego na SŁOWACJI – kom-
pleks z 6 basenami termalnymi, rurami, zjeżdżalniami (różnych kształtów i długości), przez cały dzień odbywają 
się tu atrakcyjne imprezy, zabawy z nagrodami (bilet płatny dodatkowo ok. 15-20 EURO),

•  wycieczka Szlakiem Tradycji Narciarskich zwanych „Drogą do Skoczni”,
•  zabawa w AQUA PARKU „GORĄCY POTOK” w SZAFLARACH (1,5 h) – baseny termalne, jacuzzi, zjeżdżalnie, 
•  relaks w nowo otwartym AQUA PARKU w CHOCHOŁOWIE (pobyt 2 h) - Chochołowskie Termy są największym 

kompleksem termalnym na Podhalu. Woda w basenach wydobywana jest z głębokości prawie 4000 m,
•  SPŁYW DUNAJCEM, łodziami flisackimi, które już od 150 lat są największą atrakcją turystyczną PIENIN. Spacer po 

koronie zapory w NIEDZICY z piękną panoramą na zamek w NIEDZICY i ruiny zamku w CZORSZTYNIE,
•  WARSZTATY Z MAPĄ I KOMPASEM – poznawanie zasad posługiwania się kompasem i mapą w terenie, opraco-

wywanie szlaków turystycznych, zabawa „w ratownika górskiego”, „będę traperem górskim”,
•  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W TERNIE: marsz na orientację, poszukiwanie zagubionego turysty, wyprawa zaplano-

wanym szlakiem,
•  PIESZE WĘDRÓWKI po okolicy do PORONINA, na HARENDĘ, LESZCZYN, SZAFLAR, 
•  TANECZNYM KROKIEM – warsztaty taneczne, nauka różnego rodzaju tańca typu HIP-HOP, DISCO. Warsztaty 

są bardzo popularne zarówno wśród chłopców jak i dziewczynek, uczą pokazywać własne emocje zachęcają do 
wspólnej zabawy, 

•  OLIMPIADA SPORTOWA – dla zwycięzcy „JANOSIKOWY SKARB”,
•  regionalna kolacja przy muzyce, dyskoteka „góralska”, program rekreacyjno-sportowy, wypoczynek nad 

rzeką Biały Dunajec, konkursy z nagrodami.

PRAKTYCZNE PORADY I INFORMACJE:
• Kieszonkowe na własne wydatki ok. 100 zł (lody, pamiątki, itp.),
• Walizka turystyczna powinna być na kółkach,
• Wskazane jest przygotować listę rzeczy, które uczestnik zabiera na kolonie,
• Bagaż powinien być oznakowany i podpisany,
•  Nie należy zabierać kosztownego sprzętu (aparat fotograficzny, telefon 

komórkowy).

wiek 9 – 16 lat
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1455 zł/os.
TERMINY POBYTU: 07 .07 – 17 .07 .2017

18 .07 – 28 .07 .2017

LĄDEK ZDRÓJ w KOTLINIE KŁODZKIEJ
z wypadem do WIEDNIA

LĄDEK ZDRÓJ – miasto w Su-
detach Wschodnich, w dolinie 
rzeki Białej Lądeckiej. Teren 
miasta jest zaliczany do mezo-
regionu Góry Złote. Położone 
jest pomiędzy pasmem Gór 
Złotych a Krowiarek w dolinie 
rzeki Białej Lądeckiej, 25  km 
na południowy wschód od 
Kłodzka. Miejscowość zupeł-
nie wyjątkowa ze względu na 
wypływające tu gorące uzdro-
wiskowe źródła, specyficzny 
górski mikroklimat. 

TRANSPORT: Transport PKP – pod opieką wychowawców z Olsztyna z rezerwacją miejsc siedzących.
ZAKWATEROWANIE: Hotel LIDO. Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znajduje się: stołówka, 
sala ze stołem do tenisa stołowego, piłkarzyki, lotki, gry zręcznościowe, boisko do siatkówki, miejsce wyznaczone 
na ognisko.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 
świadczenie – kolacja, ostatnie – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

PROGRAM POBYTU:
•  wycieczka autokarowa do WIEDNIA (Austria) zwiedzanie: Wzgórze Kahlenberg, kościół Św. Józefa (Kaplica 

Sobieskiego), Grinzing, zabytki Ringu, Hofburg, Plac Marii Teresy, Plac Bohaterów, Parlament, Ratusz, Katedra 
św. Stefana – z zewnątrz, Park Rozrywki Prater (płatne dodatkowo): Diabelski Młyn – symbol Wiednia, tunele 
śmiechu, strzelnice, salony gier,

•  wizyta w Kopalni Złota w ZŁOTYM STOKU – zwiedzanie Sztolni Gertruda, spotkanie z Gnomem w Chodniku 
Śmierci i legendy z nim związane, laboratorium Scharfenberga, Skarbiec, a w nim 1066 „złotych” sztabek, Sztolnia 
Czarna z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem i ukrytymi skarbami III Rzeszy (Bursztynowa Komnata, 
złoto), płukanie złota, sztuka wypłukiwania cennego kruszcu, pokaz i samodzielne wybicie pamiątkowej monety, 
przejazd Podziemnym Pomarańczowym Tramwajem – największa atrakcja turystyczna Kopalni Złota,

•  wycieczka do TWIERDZY KŁODZKO – zwiedzanie twierdzy – przygoda z historią, ciekawe legendy, niezwykli 
bohaterowie,

•  zwiedzanie LĄDKA-ZDROJU: spacer po Starym Mieście z kamieniczkami z XVII wieku, Rynek z figurą św. Trójcy, 
gotycki most św. Jana, dzielnica uzdrowiskowa z pijalną wód,

•  udział w lokalnych imprezach rozrywkowych organizowanych przez miasto,
•  wycieczki piesze szlakami turystycznymi m.in. do punku widokowego na Trojanie i przełęczy Lądeckiej,
•  warsztaty: zostań Chef’em kuchni i przygotuj własną PIZZĘ – sami zdecydujecie, co znajdzie się na Waszej Pizzy,
•  2 wejścia na basen w LĄDKU ZDROJU,
•  nocna gra terenowa świetlik polegająca na złapaniu dwóch zrzuconych niedawno przez nieprzyjaciół lotników, 

którzy poruszając się po polanie dają krótkie świetlne znaki sygnalizujące swoje położenie,
•  ekopodchody – przygoda w lesie – zostaniecie podzieleni na dwa zespoły. Uciekający zostawia za sobą ślady  

w postaci wskazówek oraz zadań jakie należy wykonać w trakcie pogoni,
•  mini olimpiada sportowa: turniej piłki siatkowej i tenisa stołowego,

•  pokaz talentów - „Mali Giganci”, karaoke,
•  program animacyjny, zajęcia sportowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.

ZAPEWNIAMY:
–  transport PKP, zakwaterowanie, 

wyżywienie, realizację programu, 
opiekę pedagogiczną, medyczną, 
sprzęt sportowy i świetlicowy, 
ubezpieczenie NNW i KL.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  aktualną legitymację szkolną, 

paszport lub dowód osobisty, 
odzież osobistą, mały podręczny 
plecak, sportowe obuwie, kurtkę 
nieprzemakalną, krem z filtrem 
UV, nakrycie głowy, strój kąpie-
lowy, czepek, klapki na basen, 
kompas i latarkę, 30 EURO na 
wydatki programowe (Park 
Rozrywki Prater).

wiek 9 – 15 lat
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1250 zł/os.
TERMINY POBYTU: 08 .08 – 18 .08 .2017

WŁADYSŁAWOWO – CHŁAPOWO
TANIEC I SPORT Z ELEMENTAMI SURVIVALU

WŁADYSŁAWOWO – to bardzo 
popularne kąpielisko morskie 
położone nad Morzem Bałtyc-
kim i Zatoką Pucką u nasady 
Półwyspu Helskiego. Włady-
sławowska plaża uchodzi za 
najlepszą nad polskim morzem. 
Jest szeroka, bezpieczna i czy-
sta. Przez całe lato na naszej 
plaży odbywają się konkursy, 
projekcje filmów oraz dyskote-
ki. Na terenie miasta mieszkają 
Kaszubi posiadający od 2004 
roku, kaszubskie radio. Tradycje 
kurortu sięgają okresu między-
wojennego, a dziś pretendują 
do miana jednego z głównych 
wczasowisk nad polskim mo-
rzem.

TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej na trasie: Olsztyn – Władysławowo – Olsztyn
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek kolonijny położony ok. 350-450 m od morskiej plaży w letniskowej dzielnicy Włady-
sławowa Chłapowie w niedalekim sąsiedztwie latarni morskiej na Rozewiu. W ośrodku pokoje 3, 4-osobowe  
z łazienką, wyposażone w łóżko jednoosobowe, stolik, szafę, półeczki i krzesła. Na miejscu: duża stołówka, świetlica 
z grami zręcznościowymi, sala telewizyjna i dyskotekowa, stoły do ping-ponga. Do dyspozycji uczestników: boiska 
sportowe do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Teren ogrodzony z wyznaczonym miejscem na grilla.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – 
śniadanie i suchy prowiant na drogę w dniu wyjazdu. 

PROGRAM POBYTU:
•  wycieczka na KASZUBY, do SZYMBARKA, zwiedzanie z przewodnikiem Skansenu kaszubskiego z najdłuższą 

deską świata wpisaną do Księgi Rekordów Guinnesa, którą przenosiły do muzeum aż 34 osoby, domu stojącego 
na głowie, rekonstrukcji bunkra tajnej organizacji wojskowej Gryfa Pomorskiego, Domu Sybiraka, Pociągu donikąd, 
którym transportowani byli polscy zesłańcy na Sybir i wielu innych obiektów,

•  wyprawa na HEL – spacer nadmorskim bulwarem i główną promenadą miejską do maszoperii, zwiedzanie 
Fokarium – karmienie fok,

•  wycieczka na przylądek ROZEWIE – zwiedzanie muzeum latarnictwa,
•  zwiedzanie WŁADYSŁAWOWA, port rybacki, spacer „Aleją Gwiazd Sportu”,
•  WARSZTATY SPORTOWE Z ELEMENTAMI SURVIVALU – nauka gier zespołowych i zawody w drużynach 

sportowych: koszykówka, piłka nożna, siatkówka plażowa, ping-pong. Pod bacznym okiem instruktorów poznamy 
podstawowe zasady czytania mapy, posługiwania się kompasem oraz zachowań w różnych warunkach pogodo-
wych (topografia, wyznaczanie azymutów, budowa szałasu, itp.). Podsumowaniem warsztatów będzie „bieg na 
orientację” oraz zawody sportowe i super nagrody!,

•  ZAJĘCIA NA KRYTEJ PŁYWALNI W OŚRODKU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH „CETNIEWO”, pod okiem 
instruktora sportu (specjalność pływanie) i ratownika (2x45 minut) oraz na plaży (podczas plażowania),

•  ZAWODY PŁYWACKIE – MINI TRIATHLON, 
•  niezapomniana przygoda w OCEAN PARKU – „spacer po dnie oceanu” tuż obok rekinów, orek i wielorybów,
•  WARSZTATY TANECZNE z nauką tańca – „TAŃCZĘ BO TO LUBIĘ”,
•  WASZTATY „MOJE RĘKODZIEŁO” – KORALE, KOLCZYKI, BRANSOLETKI, itp.,
•  WARSZTATY MODELARSKIE – ŁODZIE, STATKI, SAMOCHODY, SAMOLOTY itp.,
•  codzienne plażowanie i kąpiele morskie, „Neptunalia”, dyskoteki, konkursy z nagrodami,
•  udział w bezpłatnych imprezach organizowanych przez miasto Władysławowo.

ZAPEWNIAMY:
–  transport, zakwaterowanie, 

wyżywienie, realizację programu 
i bilety wstępu, fachową opiekę 
pedagogiczną i medyczną, opiekę 
ratownika i instruktorów,ubez-
pieczenie NNW.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  legitymację szkolną, książeczkę 

zdrowia, odzież i bieliznę osobi-
stą, przybory toaletowe, kurtkę 
nieprzemakalną, podręczny 

plecak, krem ochronny, 
nakrycie głowy, wygodne 

obuwie, klapki i czepek 
na basen, kieszon-

kowe na własne 
wydatki.

wiek 9 – 15 lat
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KRYNICA MORSKA 
KOPALNIA TALENTÓW

KRYNICA MORSKA – wspaniały 
kurort o niezwykle atrakcyjnym 
położeniu, przyciągającym tu-
rystów z całego świata. Piękna 
plaża i mikroklimat charakte-
rystyczny dla Krynicy Morskiej 
gwarantuje udany, niezapo-
mniany, pełen słońca i kąpieli 
morskich wypoczynek.

TRANSPORT: PKP z rezerwacja miejsc siedzących – pod opieką wychowawców lub konwojenta.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny POSEJDON położony ok. 300 m od morza. Pokoje 
2,3-osobowe typu studio z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, sala gimnastyczna, boisko sporto-
we do koszykówki i siatkówki, stół do tenisa, sala dyskotekowa, wiata grillowa.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Na całodniowe wycieczki zapewniamy suchy prowiant. 
Pierwsze świadczenie – kolacja, ostatnie – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 

PROGRAM:
•  zdrowo i kolorowo – wesołe kanapki. Daj ponieść się swojej wyobraźni i udekoruj potrawy i stół tak jak chcesz. 

Przygotowywanie prostych i kolorowych potraw, zasady zdrowego odżywiania i zachowania przy stole, nakrywa-
nia i dekorowania stołu,

•  mali projektanci – projektowanie wymarzonej kreacji, ubrań, malowanie koszulek i lnianych toreb,
•  kreatywna biżuteria – tworzenie biżuterii z różnych produktów (makaron, fasola),
•  pokaz wykonanych projektów – sesja zdjęciowa,
•  kreatywne zajęcia plastyczne – podwodny świat ryb, malowanie po mleku, tęczowe dłonie, Minionki – stwórz 

własnego Minionka, wełniane laleczki – twórcza praca przy użyciu wełny i drutu,
•  bądź jak Lewandowski! – nauka dryblingu, poprawnego prowadzenia i przyjęcia piłki…podkręcanie piłki, żon-

glerka, ofensywa i defensywa, czyli jak zapewnić sukces drużyny, Futbolowe Mistrzostwa o puchar dyrektora 
ośrodka, przy dopingu cheerleaderek w stylu amerykańskim z pomponami,

•  ringo i freezby – świetna zabawa w parach lub zespołowa, sprawdźcie swoją chwytność i refleks,
•  off camera – stwórzcie swój własny teledysk kolonijny do znanych utworów muzycznych,
•  ping-pong show – zawody w singlach, deblach, dziewczynki kontra chłopcy,
•  Scrapbooking – własnoręczne wykonanie kartki z wakacji,
•  malowanie twarzy i tworzenie własnych tatuaży,
•  dzień integracyjny – bociania ciuciubabka, spinacze, kolorowy detektyw, krążące pudełko,
•  wieczór quizów – sprawdzimy swoją wiedzę o popularnych bohaterach i bohaterkach bajek oraz animowanych 

ulubieńcach dużego i małego ekranu,
•  zabawy w stylu retro – m.in. gra w gumę, w klasy, państwa miasta, pomidor, baba jaga patrzy,
•  zręcznościowy tor przeszkód – dzieci kontra kadra kolonijna,
•  NEPTUNALIA – chrzest kolonijny,

•  rejs statkiem do Fromborka – Wzgórze Katedralne: Katedra, Muzeum Mikołaja Kopernika, Wieża 
Dzwonnicza z wahadłem Foucoulta, zwiedzanie z przewodnikiem w formie zabawy,

•  Wielki finał Małych Gigantów! Czas na prezentację talentów, rozstrzygnięcie konkursów, rozdanie 
dyplomów i podsumowanie wydarzeń kolonijnych – ostatnie wspólne pamiątkowe zdjęcia,

•  Plażowanie i kąpiele w morzu, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.

FAKULTATYWNIE: ABC windsurfingu –w cenie: 1 godzina teorii, 6 godzin zajęć na wodzie, 
kompletny sprzęt windsurfingowy, pianka, instruktor, zabezpieczenie szkolenia w postaci 

łodzi motorowej z przeszkolonym pracownikiem, dyplom ukończenia kursu. Koszt od 
osoby 190 zł (realizowana przy min. 5 osobach) .

ZAPEWNIAMY: 
–  transport PKP, noclegi, wyżywie-

nie, realizacja programu, opiekę 
wychowawców, ubezpieczenie 
NNW.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  legitymację szkolną z numerem 

PESEL, strój kąpielowy, krem do 
opalania z filtrem, obuwie i strój 
sportowy, nakrycie głowy, koszul-
kę lub torbę lnianą do pomalowa-
nia na zajęciach z projektowania.

1455 zł/os.
TERMINY POBYTU: 14 .07 – 24 .07 .2017

25 .07 – 04 .08 .2017

wiek 7 – 11 lat
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ŚWINOUJŚCIE – jedno z naja-
trakcyjniejszych miast pol-
skiego wybrzeża, położone na 
północno-zachodnim krańcu 
Polski. Jest jedynym miastem 
w Polsce leżącym na wyspach 
i posiada wyjątkowo korzystne 
warunki dla rozwoju turystyki. 
Jedna wizyta to za mało, żeby 
poznać to cudowne miasto, ale 
wystarczająca żeby się w nim 
zakochać i do niego wracać.

TRANSPORT:
PKP z rezerwacją miejsc w przedziałach z Olsztyna.

ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy KALISZANKA. Pokoje 3, 4, 5, 6-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu 
znajdują się: stołówka, świetlica, sala TV, na każdym piętrze hol z TV.

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Na całodniowe wycieczki zapewniamy suchy prowiant. Pierwsze 
świadczenie – kolacja, ostatnie – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 

PROGRAM:
•  wycieczka do Heide Parku k/HAMBURGA (NIEMCY), największego parku rozrywki w północnej części Niemiec, 

o powierzchni 85 ha. Piękny park z doskonałą infrastrukturą gwarantuje niezapomnianą wycieczkę! Największą 
atrakcją jest COLOSSOS - pędząca z szybkością 120 km/h największa na świecie drewniana kolejka górska, zapi-
sana w Księdze Rekordów Guinnessa. Oprócz tego Mountain Rafting, Big Loop, Smocza Przejażdżka i wiele innych 
fantastycznych atrakcji dla każdego! (wstęp płatny indywidualnie – ok. 20 EUR),

•  spacer po ŚWINOUJŚCIU – promenada nadmorska, Terminal Promowy – jeden z najnowocześniejszych na 
Bałtyku,

•  relaks na TERMACH BAŁTYCKICH z zespołem 6 krytych basenów i małą zjeżdżalnią wodną (wstęp płatny indy-
widualnie – ok. 7 EUR),

•  wycieczka do MIĘDZYZDROJÓW: molo o długości 395 m, Promenada Gwiazd - tu możesz porównać swoją dłoń 
z dłońmi gwiazd filmowych,

•  wizyta w Wiosce Wikingów, gdzie na kilka chwil przeniesiemy się w czasy średniowiecza. Tu wszystkiego można 
dotknąć, założyć hełm i zakręcić kołem garncarskim. Poza tym warsztaty pisania gęsim piórem, strzelanie z łuku 
i musztra wczesnośredniowieczna. Te wszystkie elementy są wykorzystywane podczas gry terenowej. Liczy się tu 
zręczność, czas i orientacja w terenie. Na zakończenie poczęstunek (podpłomyki z różnymi dodatkami),

•  wizyta w Forcie Gerharda – szklenie wojskowe przeprowadzone przez Pruskiego Komendanta – próba ciemności, 
wojskowa musztra, pomyślne przejście szkolenia kończy się pasowaniem na kadeta,

•  spacer do Wiatraka – wizytówki Świnoujścia,
•  Szlakiem Fortów Świnoujścia – gra terenowa Fort Anioła. Zadania umysłowe i sprawnościowe – dzięki dobrej 

współpracy w grupie i zaangażowaniu podbijecie niezdobyte dotąd forty, podsumowanie gry, wręczenie nagród 
dla najlepszej drużyny. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek,

•  dla aktywnych – poranny lub wieczorny jogging, ćwiczenia relaksacyjne na siłowni zewnętrznej z urządzeniami: 
biegacz, narciarz, wahadło i inne. To świetna forma aktywnego spędzenia wolnego czasu,

•  wieczory legend i zagadek, konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss i Mistera,
•  konkurs budowli piaskowych z nagrodami,
•  „Neptunalia” – spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, chrzest kolonijny,
•  plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika,
•  program animacyjny, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla aktywnych (jogging, ćwiczenia relaksacyjne na siłowni),
•  dyskoteki.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA: Legoland (Dania) – całodzienny pobyt w duńskim Parku Rozrywki. Koszt wy-
cieczki od osoby 200 zł + 40 EURO.

ZAPEWNIAMY: 
–  zakwaterowanie, wyżywienie, 

ubezpieczenie, realizacja progra-
mu, transport, transfer bagaży  
z dworca PKP do ośrodka  
i z ośrodka na dworzec PKP, 
opiekę medyczną, wychowawców 
i ratownika.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  paszport, legitymację szkolną, 

strój kąpielowy, krem do opalania 
z filtrem, obuwie i strój sportowy, 
nakrycie głowy oraz ok. 27 euro 
na wydatki programowe obo-
wiązkowe płatne (HEIDE PARK 
– ok. 20 euro, TERMY BAŁTYCKIE 
– ok. 7 euro).

ŚWINOUJŚCIE
z wypadem do HEIDE PARKU

1605 zł/os.
TERMINY POBYTU: 06 .07 – 16 .07 .2017    

17 .07 – 27 .07 .2017
08 .08 – 18 .08 .2017

wiek 9 – 17 lat
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BUŁGARSKIE KURORTY
WIELKI MEDER, ZŁOTE PIASKI, WARNA

Wybrzeże Morza Czarnego to 
słońce, piękne plaże, baseny, 
dyskoteki, mnóstwo butików. 
Złote Piaski to z kolei jeden  
z najbardziej znanych kurortów 
w Europie. Położony ok. 20 km 
od Warny – miasta będącego 
ważnym ośrodkiem kultural-
no-naukowym i turystycznym. 
Obóz w Bułgarii to fantastycz-
nie spędzony czas, pełen atrak-
cji, który na zawsze pozostanie 
w pamięci.

TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej, obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek, DVD).
ZAKWATEROWANIE: HOTEL SUNNY VARSHAVA W ZŁOTYCH PIASKACH: (lub inny o podobnym standardzie): 
pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami i klimatyzacją, położony ok. 250 m od morza. Na terenie obiektu: mały basen, 
restauracja, bar, sala TV. Podczas noclegów tranzytowych hotele lub hostele.
WYŻYWIENIE: Podczas pobytu w Złotych Piaskach wersja All inclusive w formie bufetu: śniadania, obiady, 
kolacje. Dodatkowo pomiędzy posiłkami przekąski m.in. ciasta, owoce lub lody. Napoje dostępne przez cały dzień. 
Pierwsze świadczenie – obiad, ostatnie – obiad. Wyżywienie w pozostałe dni zgodnie z programem.

PROGRAM POBYTU:
Dzień 1:  wyjazd z Polski, przejazd na Słowację, nocleg,
Dzień 2:  śniadanie, całodzienny pobyt na basenach termalnych Wielki Meder, obiadokolacja. Nocny przejazd do 

Bułgarii,
Dzień 3:  śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Bułgarii. Zakwaterowanie, obiad, zapoznanie się  

z bazą noclegową, kolacja, nocleg,
Dzień 4–9:  – wycieczki po okolicach Złotych Piasków,

–  wyjścia na dyskoteki (m.in. PR Club, Arrogance, Papaya) – 1 bezpłatny wstęp na show, program do 
wyboru: HIP-HOP PARTY – najpopularniejsza dyskoteka wśród obcokrajowców. Prawdziwy hit 2015 
roku – ELECTRO WONDERLAND – muzyka elektroniczna w bajkowej scenerii, Dj-e z całego świata 
również z Polski, „BAD TASTE” PARTY – impreza w specjalnych strojach i makijażach, STRICKER 
PARTY – uczestnicy wymieniają się naklejkami otrzymanymi przy wejściu, co tworzy zabawne 
kombinacje,

– wycieczka do Bałczik i Kaliakra,
– wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele,
– wycieczka do Warny, zwiedzanie Starego Miasta i Mauzoleum Warneńczyka,
– program animacyjny, zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Dzień 10:  śniadanie, pobyt w parku wodnym Aquapolis – z licznymi basenami, zjeżdżalniami, jacuzzi, fontannami, 
wodospadami i wieżami, ostatnie wspólne obozowe zdjęcie, obiad. Wyjazd z Bułgarii, nocny przejazd 
przez Rumunię,

Dzień 11:  przyjazd na Słowację, obiadokolacje i nocleg,
Dzień 12:  śniadanie, przejazd do Polski, zakończenie obozu,

WYCIECZKA FAKULTATYWNA realizowana przy minimum 30 uczestnikach.
•  PÓŁWYSEP NESEBER wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Koszt wycieczki od osoby ok. 

25 Euro.

ZAPEWNIAMY: 
–  zakwaterowanie, wyżywienie, 

ubezpieczenie, realizację progra-
mu, transport, opiekę wycho-
wawców, opiekę medyczną.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  paszport lub dowód osobisty, 

legitymację szkolną, strój kąpie-
lowy, krem do opalania z filtrem, 
obuwie i strój sportowy, nakrycie 
głowy, sugerowane kieszonkowe 
ok. 50 Euro. 

Wstępy (m.in. Muzeum Warneń-
czyka, Park Wodny Aquapolis, 
Park Wodny Wielki Meder), opłata 
klimatyczna – około 65 Euro. 
Wydatki programowe są opłacane 
indywidualnie przez uczestników 
obozu.

1745 zł/os.
TERMINY POBYTU: 08 .07 – 19 .07 .2017

15 .07 – 26 .07 .2017
22 .07 – 02 .08 .2017
29 .07 – 09 .08 .2017

wiek 12 – 18 lat
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CZARNOGÓRA
Wyprawa do Montenegro

CZARNOGÓRA – zwana jest 
„Czarną Perłą” Półwyspu Bał-
kańskiego, zachwyca i kusi 
fantastycznymi pasmami gór, 
które pokryte są soczystą i buj-
ną zielenią, Bogate w historię 
miasteczka i wioski urzekają 
turystów na całym wybrzeżu. 
W każdym zakątku znajdzie-
my niepowtarzalne cuda fauny  
i flory Adriatyku.

TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, DVD, WC, barek).
ZAKWATEROWANIE: S*** położony w miejscowości DOBRA WODA (10 km od miasta Bar) położony w odległości 
300 m od plaży (plaża kamienista). W hotelu – restauracja, kawiarnia z dyskoteką, barek kawowy. Pokoje 3, 4-oso-
bowe – nowoczesne i gustownie umeblowane wyposażone z pełnym węzłem sanitarnym, z własną klimatyzacją  
i telewizorem.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie podczas pobytu w restauracji hotelowej (śniadanie, lunch, kolacja – bufet 
szwedzki). Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie świadczenie – śniadanie, W dniach wycieczkowych 
wyżywienie dwa razy dziennie (śniadanie i obiadokolacja + lunch pakiet). Wyżywienie w pozostałe dni zgodnie  
z programem.

PROGRAM POBYTU:
Dzień 1:  wyjazd z OLSZTYNA, przejazd nocny do RZESZOWA, ciepła kolacja, przejazd przez Słowację, Węgry  

i Serbię do BELGRADU,
Dzień 2:  toaleta poranna, śniadanie w BELGRADZIE, zwiedzanie: krótka panorama Belgradu – Twierdza Kalemeg-

dan, cerkiew Św. Petki z cudownym źródełkiem, cerkiew Rużica, Bastion – Kula Nebojša, świątynia Św. 
Sawy, Parlament, ulica Kneza Milośa, Skadarlija (ok. 4 godz.), przejazd do CZARNOGÓRY, zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg,

Dzień 3–9:  pobyt w miejscowości DOBRA WODA w hotelu S*** – dyskoteki, wypoczynek na plaży, rozgrywki 
sportowe, wycieczki piesze i autokarowe, kąpiele w morzu,

Dzień 10:  śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do CETINJIE – pradawnej stolicy Czarnogóry, gdzie znajduje się 
grób dynastii Petrović: dwór króla Nikole, Muzeum ze słynną ikoną z Filermos, Njegoseva Biljarda, 
Monastyr ze skarbcem, w którym przechowywana jest ręka Jana Chrzciciela i relikwie św. Piotra 
Cetińskiego. Podczas zwiedzania lunch. Przejazd na nocleg tranzytowy w Serbii, po drodze w miarę moż-
liwości czasowych zwiedzanie MANASTYRU STUDENICA. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg,

Dzień 11:  śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w kierunku POLSKI. Na trasie przejazdu zwiedzanie NOWEGO SADU 
– Plac Wolności, Ratusz, Banovina – monumentalny budynek Parlamentu Wojwodiny, spacer depta-
kiem – ulica Dunavska, oraz Zmaj Jovina. Luch i przejazd na wypoczynek i kąpiel w największym jeziorze 
polodowcowym w SERBII – PALIĆ. Przejazd na nocleg tranzytowy na Węgry,

Dzień 12:  śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, ciepły posiłek na trasie przejazd do Olsztyna.

WYCIECZKI AUTOKAROWE:
–  wycieczka do Starego Miasta ULCINJ – zwiedzanie twierdzy pirackiej. Spacerując krętymi uliczkami starego 

miasta, oddychając jego orientalną atmosferą. Zobaczymy cytadelę, mury obronne z XVI wieku i wieżę Balšića . 
Znajdziemy liczne pamiątki z czasów weneckich i tureckich.

–  wycieczka do BARU – największego portu CZARNOGÓRY, gdzie znajduje się zespół pałacowy Topolica otoczony 
egzotycznym ogrodem, STARY BAR – perła architektury, „młodszy brat” włoskiego Bari (brama miejska z X-XI 
w., kościoły św. Katarzyny i św. Venerada, łaźnia turecka, ruiny katedry św. Jerzego, ruiny pałacu bisku-
pów, turecki akwedukt), miejscowość MIROVICA – jeden z najstarszych gajów oliwnych na świecie.

WYCIECZKA PIESZA: 
–  wieczorne spacery „w poszukiwaniu skarbów fauny i flory ADRIATYKU”,
– „DOBRA WODA BY NIGHT”,
– wyprawa na „powitanie wschodu słońca”.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
–  całodzienna wycieczka statkiem po BOCE KOTORSKIEJ, przepłynięcie przy WYSPIE MAMULA, kąpiel w ZATOCE 

ŻANICA, plażowanie. Wyprawa do BŁĘKITNEJ GROTY (możliwość kąpieli). CENA: 30 €.

ZAPEWNIAMY: 
–  transport autokarem klasy tury-

stycznej, 9 noclegów, zakwatero-
wanie (pokoje 3, 4-osobowe), wy-
żywienie zgodnie z programem, 
realizację programu, fachową 
opiekę pedagogiczną, medyczną, 
ratownika wodnego na plaży, 
sprzęt sportowy (piłki, rakietki, 
itp.), gry planszowe, ubezpiecze-
nie NNW i KL.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  aktualny paszport, legitymację 

szkolną, odzież osobistą, wygod-
ne obuwie, krem z filtrem UV, 
nakrycie głowy, strój kąpielowy, 
klapki i czepek na basen, mały 
plecak, obuwie do kąpieli w mo-
rzu, ok. 14 EURO na bilety wstępu 
(płatne w biurze).

1950 zł/os.
TERMINY POBYTU: 17 .08 – 27 .08 .2017

W tym samym terminie 
zapraszamy rodziny  
i osoby indywidualne  

na wypoczynek  
nad Adriatykiem!

Cena : 2095 zł/os.  
w pokoju 2-osobowym

Zapewniamy transport 
autokarowy z Olsztyna

wiek 12 – 18 lat
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GRECJA – LUTRAKI
ANTYCZNY ŚWIAT PRZYGODY

LUTRAKI – jedno z najstarszych 
greckich uzdrowisk, w staro-
żytności nazywane Therma od 
znajdujących się tam gorących 
źródeł. Przepiękne miastecz-
ko na Przesmyku Korynckim, 
na Zatoką Koryncką, u podnó-
ża gór Gerania, ok. 85 km od 
Aten. Ekskluzywne uzdrowisko 
(kąpiele solankowe), ośrodek 
wypoczynkowy i kąpielisko 
morskie. Choć tutejsza plaża 
jest kamienista, warto zabrać 
ze sobą okulary do nurkowania, 
ponieważ morze jest wyjątko-
wo przejrzyste.

TRANSPORT: Samolot z lotniska w Modlinie oraz transfer autokarem do Loutrak.
ZAKWATEROWANIE: HOTEL MANTAS *** lub HOTEL CENTRAL – hotele położone są w odległości 350 m od 
plaży (plaża kamienista) i morza w centrum miasteczka LOUTRAKI. Piękny i gustowny wystrój hotelu umila pobyt 
gościom. Do dyspozycji gości znajduje się basen (na dachu budynku) sala telewizyjna, kawiarnia z dyskoteką, barek 
kawowy. Pokoje 3,4-osobowe – nowoczesne i gustownie umeblowane wyposażone (standardowy pokój 2-osobo-
wy + 2 łóżka) z pełnym węzłem sanitarnym, z własną klimatyzacją, telewizorem, lodówką.
WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 5 lunchy i 6 kolacji w formie bufetu. Pierwsze świadczenie – śniadanie, ostatnie – śniadanie  
w dniu wylotu plus suchy prowiant na drogę.
PROGRAM:
Dzień 1  – zbiórka na lotnisku w Modlinie, odprawa biletowo-bagażowa,  

– przelot do Aten i przejazd do Loutrak,  
– zakwaterowanie w hotelu, nocleg,

Dzień 2–5 –  plażowanie i wypoczynek, rozgrywki sportowe, kąpiele w hotelowym basenie, 
wycieczki piesze i autokarowe,

Dzień 6  – śniadanie, 
– przejazd do Aten i zwiedzanie, 
– przejazd na lotnisko i przelot do Modlina.

WYCIECZKI AUTOKAROWE:
–  ATENY: Zwiedzanie Akropolu – zespół świątyń powstałych w IV w. p.n.e., z zachowanymi ruinami Propylei; 

świątynia Nike Apteros, dorycki Partenon ze wspaniale zachowanymi kolumnami, Areopag – miejsce zebrań 
ludu ateńskiego z zachowaną dorycką świątynią Hefajstosa, stadion I nowożytnej Olimpiady z 1896r., Parlament 
(zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza), Stare Miasto – Plaka z bazarem ateńskim,

–  ARGOLIDA: Starożytny Teatr, słynący z doskonałej akustyki, w którym występowałam Maria Callas oraz Sanktu-
arium Boga Uzdrowiciela Asklepiosa w Epidauros, Mykeny – centrum kultury mykeńskiej, Grób Agamemnona – 
znanego z „Iliady”, Bramę Lwów – prowadzącą na mykeński Akropol, Nafplion – pierwszą stolicę Grecji 1829-1833, 
spacer po mieście, Twierdza Palamidi,

WYCIECZKA PIESZA: 
–  wyprawa nad wodospad - LUTRAKI BY NIGHT.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
–  rejs statkiem po Kanale Korynckim – ok. 25€

–  wycieczka autokarowa nad Błękitne Jezioro, zwiedzanie ruin świątyni Hery i klasztoru St. Paul – ok. 20€

ZAPEWNIAMY: 
–  bilety lotnicze na trasie Warszawa 

– Ateny – Warszawa, transport 
autokarowy: Ateny – Loutraki – 
Ateny, zakwaterowanie (pokoje 3, 
4-osobowe), wyżywienie zgodnie 
z programem, realizację progra-
mu, fachową opiekę pedagogicz-
ną, medyczną, ratownika wod-
nego na plaży, sprzęt sportowy, 
korzystanie z basenu hotelowego, 
ubezpieczenie NNW i KL.

UCZESTNICY POWINNI  
POSIADAĆ:
–  aktualny paszport, legitymację 

szkolną, odzież osobistą, wygod-
ne obuwie, krem z filtrem UV, 
nakrycie głowy, strój kąpielowy, 
klapki i czepek na basen, mały 
plecak, obuwie do kąpieli  
w morzu, sugerowane kieszonko-
we ok. 100 Euro.

Młodzież w wieku 18 lat i powyżej 
opłaca bilety wstępu do obiektów 
muzealnych – ok. 35 Euro.

2199 zł/os.
TERMINY POBYTU: 23 .07 – 30 .07 .2017

30 .07 – 06 .08 .2017

W TERMINIACH  
11.07 – 18.07.2017 oraz 

15.09 – 22.09.2017  
zapraszamy rodziny  
i osoby indywidualne  

na wypoczynek  
w hotelu MANTAS  

Cena od 1999 zł/os.

Zapewniamy transport 
samolotowy z Modlina  
pełna oferta na stronie 

www.podroze.olsztyn.pl
wiek 12 – 18 lat
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BIAŁY DUNAJEC k. ZAKOPANEGO
WCZASY RODZINNE / AUTOKAREM Z OLSZTYNA

BIAŁY DUNAJEC  – miejsco-
wość położona 8 km od Zako-
panego, 1km od Poronina i 16 km 
od Łysej Polany (przejście gra-
niczne). Jest to bardzo dobra 
baza turystyczna posiadająca 
walory krajobrazowe, bogactwo 
kultury i sztuki podhalańskiej. 
Najbardziej popularny wyciąg 
narciarski w pobliżu Białego Du-
najca to Galicowa Grapa w Po-
roninie oraz na Harendzie. Poza 
tym w bezpośredniej okolicy 
Białego Dunajca zorganizowa-
nych jest wiele wyciągów orczy-
kowych (Murzasichle, Bukowina 
Tatrzańska, Białka Tatrzańska, 
Kluszkowce, itp.).

TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej z OLSZTYNA.
ZAKWATEROWANIE: Pensjonat góralski z pięknym widokiem na wysokie szczyty Tatr, położony 800 m od AQUA 
PARKU z basenami termalnymi. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w tapczaniki, 
szafy, półki, stoliki i TV. Dom i gorąca woda ogrzewane są geotermalnie. Stołówka i świetlica w budynku pensjonatu. 
Świetlica wyposażona w sprzęt RTV oraz stół do ping-ponga. Ogółem 30 miejsc.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół, obiad serwowany do stołu). Pierwszy posi-
łek – ciepła kolacja w dniu 02.08.2016 r, ostatni posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu – 12.08.2016 r. + suchy prowiant 
na drogę powrotną.

W CENIE ZAPEWNIAMY:
•  zakwaterowanie, wyżywienie (3 x dziennie),
•  transport autokarem klasy turystycznej (kawa, herbata, rosołek, barszczyk gratis),
•  program turystyczny (bez biletów wstępu) – wycieczki zgodnie z programem kolonijnym,
•  ubezpieczenie – NNW i KL.

1195 zł 
osoba dorosła

999 zł 
dzieci do lat 7

TERMINY POBYTU: 25 .07 – 04 .08 .2017
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WŁADYSŁAWOWO – Wczasy
TATA, MAMA i JA !
TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej z OLSZTYNA.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek kolonijny położony ok. 350 – 450 m od morskiej plaży w letniskowej dzielnicy 
Władysławowa, Chłapowie w niedalekim sąsiedztwie latarni morskiej na Rozewiu. W ośrodku pokoje 3, 4-osobowe 
pokoje z łazienką, wyposażone w łóżko jednoosobowe, stolik, szafę, półeczki i krzesła. Na miejscu: duża stołówka, 
świetlica z grami zręcznościowymi, sala telewizyjna i dyskotekowa, stoły do ping-ponga. Do dyspozycji uczestników: 
boiska sportowe do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Tereny ogrodzone i wyznaczone miejsca na grilla.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek – śniadanie  
i suchy prowiant na drogę w dniu wyjazdu.
ZAPEWNIAMY: zakwaterowanie, wyżywienie (3 x dziennie), transport autokarem klasy turystycznej (kawa, herba-
ta, rosołek, barszczyk gratis), program turystyczny (bez biletów wstępu) – wycieczki zgodnie  
z programem kolonijnym, ubezpieczenie – NNW.

1180 zł 
osoba dorosła

990 zł 
dzieci do lat 7

WŁADYSŁAWOWO – to bardzo 
popularne kąpielisko morskie 
położone nad Morzem Bałtyc-
kim i Zatoką Pucką u nasady 
Półwyspu Helskiego, nad pięk-
ną, szeroką i piaszczystą plażą 
w sąsiedztwie rezerwatu Białe 
Wydmy. Władysławowska pla-
ża uchodzi za najlepszą nad 
polskim morzem. Jest szeroka, 
bezpieczna i czysta. Przez całe 
lato na naszej plaży odbywają 
się konkursy, projekcje filmów 
oraz dyskoteki. Na terenie mia-
sta mieszkają Kaszubi posiada-
jący od 2004 roku, kaszubskie 
radio. Tradycje kurortu sięga-
ją okresu międzywojennego,  
a dziś pretendują do miana jed-
nego z głównych wczasowisk 
nad polskim morzem.

TERMINY POBYTU: 08 .08 – 18 .08 .2017
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DODATKOWO PROPONUJEMY:
•  OBSŁUGĘ PRZEWODNICKĄ 

GRUP PO WARMII I MAZURACH
•  WYJAZDY DLA GRUP NA 

SPEKTAKLE TEATRALNE, 
KONFERENCJE…

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
DO BIURA! ZORGANIZUJEMY 

WYCIECZKĘ  
„NA KAŻDĄ KIESZEŃ”

www.podroze.olsztyn.pl

UWAGA! Przedstawione oferty 
imprez są propozycjami najbardziej 
popularnych tras turystycznych. 
Na życzenie Państwa opracowu-
jemy i realizujemy także dowolnie 
wybrane trasy oraz modyfikujemy 
powyższe programy z określeniem 
świadczeń zawartych w cenie 
imprezy. Kalkulacje wycieczek 
przygotowane zostały dla grup 45 
uczestników. Dla szkół dodatkowo 
3 opiekunów – uczestniczących  
w wycieczkach gratis. 
W związku z brakiem stabilności 
kursu EURO (opłaty świadczeń 
zagranicznych) cena nie obejmuje 
częściowych kosztów w euro, 
których opłata jest obowiązkowa. 
Standard i miejsce zakwaterowa-

nia uzależnione jest od terminu 
złożenia zamówienia, wpłaty 

zaliczki oraz wolnej bazy 
noclegowej.

ORGANIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK
PROPOZYCJE WYCIECZEK DLA SZKÓŁ I ZAKŁADÓW PRACY
WYCIECZKI JEDNODNIOWE:
•  RAPA – GOŁDAP – STAŃCZYKI – od 119 zł/os. (piramida Farenheidów w Rapie, wjazd na Piękną Góre – Szeskie Wzgórza, mosty 

–akwedukty północy w Stańczykach),
•  TORUŃ – od 120 zł/os. – kilka wersji – (Stare Miasto, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, wirtualna makieta Torunia, zajęcia w 

pracowni Żywego Muzeum Piernika),
•  KASZUBY – od 129 zł/os. – kilka wersji – (Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, zakłady porcelany stołowej Lubiana, 

Skansen Parowozowni w Kościerzynie, cmentarzysko Gotów z I/II w n.e. w Węsiorach, kaszubskie muzeum garncarskie Neclów 
w Chmielnie, punkt widokowy na Wieżycy),

•  OLSZTYNEK – GRUNWALD – ŹRÓDŁA RZEKI ŁYNY – od 68 zł/os. (Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, spacer  
do Źródeł Rzeki Łyny w Rezerwacie Krajobrazowym, Muzeum i Pole Bitwy pod Grunwaldem z 1410 r.),

•  MIKOŁAJKI – TROPIKANA – od 115 zł/os. – kilka wersji (pobyt na basenach w Aqua Parku w Mikołajkach, wizyta w Instytucie 
Geograficznym i Stacji Hydrobiologicznej PAN, spacer do wioski żeglarskiej),

•  MALBORK – od 129 zł/os. – kilka wersji (Zamek Krzyżacki w Malborku, rejs statkiem po rzece Nogat, zajęcia w pracowni garn-
carskiej),

•  FROMBORK – KRYNICA MORSKA – od 149 zł/os. – kilka wersji – (Wzgórze Katedralne, Pałac Biskupów, dzwonnica z waha-
dłem Fouckolta, średniowieczne zabudowania we Fromborku, rejs statkiem do Krynicy Morskiej),

•  GDAŃSK – SOPOT – GDYNIA – (WESTERPLATTE) – od 149 zł/os. – kilka wersji (Trakt Królewski w Gdańsku, Muzeum Oceano-
graficzne w Gdyni, ORP Błyskawica lub Dar Pomorza na Skwerze Kościuszki, rejs statkiem, Aqua Park, molo, Palmiarnia, ZOO  
i Katedra w Oliwie),

•  WARSZAWA – ŁOWICZ – ŻELAZOWA WOLA – od 135 zł/os. – kilka wersji – (Zamek Królewski, Łazienki, Wilanów, Stare 
Miasto, Pałac Kultury i Nauki, Port Lotniczy, wizyta w Sejmie RP, spektakl w teatrze lub seans filmowy w Multikinie, rejs statkiem 
spacerowym po Wiśle, Dworek w Żelazowej Woli, Muzeum Łowickie),

•  GOLUB DOBRZYŃ – SZAFARNIA – TORUŃ – od 139 zł/os. – (Zamek Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, Ośrodek Chopinow-
ski w Szafarnii, Stare Miasto, dom Kopernika, makieta Starówki – spektakl „Światło i Dźwięk”, Krzywa Wieża w Toruniu),

•  BISKUPIN – ŻNIN – WENECJA – od 139 zł/os. (przejazd kolejką ze Żnina do Wenecji, skansen kolei wąskotorowych, ruiny 
zamku Mikołaja Nałęcza, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, festyn archeologiczny).

WYCIECZKI KILKUDNIOWE:
•  WŁADYSŁAWOWO – ŁEBA – (2 dni) od 230 zł/os. – kilka wersji (port rybacki we Władysławowie, latarnia morska na Rozewiu, 

ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym w Łebie, przejazd bryczkami lub meleksami),
•  HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA I OKOLICE – (2 dni) od 220 zł/os. (rezerwat żubrów i tarpanów w Puszczy Białowieskiej, Kaplica 

św. Huberta, Muzeum Białowieskie, meczety i cerkwie na Szlaku Tatarskim, ognisko z pieczeniem kiełbasek, spacer szlakiem 
Dębów),

•  GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – (3 dni) od 459 zł/os. – kilka wersji (Kielce, Św. Krzyż, Klasztor Bernardynek na Św. Katarzynie, 
muzeum hutnictwa w Nowej Słupii, dąb Bartek, Jaskinia Raj, Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Zegarów w 
Jędrzejowie, Pałac Biskupów Krakowskich i Katedra w Kielcach, Muzeum Stefana Żeromskiego, skansen Ludowy w Tokarni, 
wejście na Łysicę),

•  CZĘSTOCHOWA – ZAKOPANE – OŚWIĘCIM – KRAKÓW – WIELICZKA lub z noclegiem w BOCHNI (4 – 5 dni) – od 499 zł/os. 
kilka wersji (Klasztor Jasnogórski w Częstochowie, Zakopane – cmentarz na Pęksowym Brzysku, Jaszczurówka, Krupówki,  
Gubałówka, Dolina kościeliska lub Chochołowska, Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu, Stare Miasto i Wawel w Krakowie, kopal-
nia soli w Wieliczce lub Bochni),

•  WROCŁAW – SZKLARSKA PORĘBA lub KARPACZ (4 dni) – od 745 zł/os. (Ostrów Tumski we Wrocławiu, Panorama Racławic-
ka, kaplica czaszek w Czermnej, wejście na Kopę i na Śnieżkę, Świątynia Wang, Muzeum Ziemi i wieczór w Chacie Walońskiej  
w Szklarskiej Porębie, wodospady Szklarka i Kamieńczyk, Wambierzyce),

•  ŚWINOUJŚCIE – LEGOLAND – (5 dni) – od 839 zł/os. (Latarnia Morska w Świnoujściu, Woliński Park Narodowy, jezioro Turku-
sowe, Muzeum Figur woskowych w Międzyzdrojach, pobyt w Legolandzie w Danii),

•  BERLIN – TROPICAL ISLANDS (3 dni) – ceny od 559 zł/os. (zwiedzanie zabytków Ziemi Lubuskiej, Muzeum w Zielonej Górze, 
w Berlinie: Pergamonu – najbogatsze zbiory muzealne na świecie, Katedra św. Jadwigi, Brama Brandenburska, fragmenty muru 
berlińskiego, Charlottenburg, pobyt na egzotycznej, tropikalnej wyspie – żar tropików w centrum Europy),

•  WILNO – KOWNO – TROKI – (2 dni) – kilka wersji – cena od 399 zł/os. (Kowno – Muzeum Diabłów, Starówka, Wilno –Ostra 
Brama, Uniwersytet,  mieszkanie A. Mickiewicza, Góra Trzech Krzyży, Cerkiew Św. Ducha, Kościół Św. Piotra i Pawła, cmentarz na 
Rossie, Troki, Zamek Kinessy Karaimskiej),

•  PRAGA – SKALNE MIASTO – (4 dni) – od 755 zł/os. – (zwiedzanie; Zamku Królewskiego, Małej Strany, Mostu Karola, Starego 
Miasta, Josefova, zwiedzanie unikatowych form krajobrazowych Gór Skalistych w Skalnym Mieście),

•  BUDAPESZT – (4 dni) – od 895 zł/os. (zwiedzanie Budy i Pesztu: Zamek Królewski, Góra Gelerta, Katedra Koronacyjna, Baszta 
Rybacka, Parlament, Plac Bohaterów, Wyspa Małgorzaty, Uliczki Starego Miasta),

•  BRATYSŁAWA – WIEDEŃ – (4 dni) – od 899 zł/os. (Bratysława – Stare Miasto, Wiedeń – stare uliczki, Prater, Parlament, 
Muzeum Historii i Sztuki i Historii Naturalnej),

•  PROMEM DO KOPENHAGI lub KARLSKRONY – (3 dni) – od 450 zł/os.,
•  PETERSBURG – CESARSKIE CUDEŃKA – od 1350 zł/os.,
•  STOLICE EUROPY AUTOKAREM LUB SAMOLOTEM do: RZYMU, PARYŻA, MADRYTU, ATEN …

18



PODRÓŻE-OLEOLA
Aleksandra Zielińska-Pacewicz

Zadzwoń:

Napisz:

Przyjdź:

89 522 97 28, 601 634 508

biuro@podrozeoleola.pl

Olsztyn, ul. Mickiewicza 8/34
(między LO I a Kościołem Serca Jezusowego)

ułatwiamy wojaże
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Bezpiecznie z AXA.
 znajdź Lato. 

Bez 
obaw...

 W PAKIECIE:
• koszty leczenia i transportu do kraju
• assistance medyczny 24 h
• następstwa nieszczęśliwych wypadków
• bagaż podróżny

OPCJE DODATKOWE:
• ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych
• ubezpieczenie odwołania podróży
• pakiet sportowy

Większy może więcej. Większy może lepiej. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zapewnić 
optymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny. AXA to jedna z największych 
grup ubezpieczeniowych na świecie. Zaufały nam już ponad 103 miliony klientów w 64 krajach.

ósmy rok z rzędu AXA została wyróżniona jako 
wiodąca marka ubezpieczeniowa  
wg rankingu 100 najlepszych światowych  
marek Interbrand.


