
GRUZJA

ZAKWATEROWANIE: 
TBILISI  - 4 NOCLEGI HOTEL 3 ***,    pokoje 2 osobowe  z łazienką,
BATUMI - 3 NOCLEGI HOTEL 5*****, pokoje 2 osobowe z łazienką, 

WYŻYWIENIE: 
7 śniadań (bufet)
6 obiadokolacji (buffet)   

 TERMINY POBYTU: 
 —

maj, lipec, wrzesień

OD
3360zł

/os.  ZAPEWNIAMY:

 bilety lotnicze, transport transferowy, wycieczki autokarowe z polskim przewodnikiem, bilety wstępu 

(Gremi, Cinandali   Uplistsikhe  - skalne miasto ),opiekę pilota , ubezpieczenie, TFG, TFG.    

 CENA NIE OBEJMUJE: 
Biletów wstępu do Klasztor Alaverdi, Muzeum Józefa Stalina + wagon, Nekresi ok.15 USD - płatne piloto-

wi, Wieczoru gruzińskiego (potrawy gruzińskie + wino + tańce + zespół Ok.25 USD)

USTROŃ w poszukiwaniu przygód (wiek 10 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy GLOBUS , pokoje 3,4-osobowe z łazienkami i TV. 

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. 

PROGRAM: wycieczka do ENERGYLANDII, wycieczka do „INTERAKTYWNEGO PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI 

ROSENAU” ,wycieczka do ZAMKU OGRODZIENIEC – lekcje żywej historii „W Zwierciadle Czasu”, LEŚNY PARK 

NIESPODZIANEK - wycieczka piesza na RÓWNICĘ (885 m), dla chętnych tor saneczkowy typu roller coaster  

o długości 600 metrów z 200 metrowym podjazdem (cena za 1 zjazd  ok. 8 zł - płatne indywidualnie na miej-

scu), poznajemy okolicę – spacer do parku miejskiego z podświetlanymi fontannami, pijalni wód i inhalatorium 

solankowego, scrapbooking, mini olimpiada sportowa: turnieje piłki nożnej, siatkowej, festiwal kolorów – bitwa 

na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku Holi, a na koniec pamiątkowe, kolorowe selfi,

 „Mokra Siatkówka Plażowa” – drużynowe zmagania na plaży z wykorzystaniem balonów, kąpiele w basenie 

krytym 6x8 na terenie ośrodka, ognisko, dyskoteki.

TRANSPORT: autokar na trasie Olsztyn – Kretowiny – Olsztyn. 
 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07 - 17.07.2022
18.07 - 28.07.2022
29.07 - 08.08.2022

 ZAPEWNIAMY:
 Autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu ,opiekę wycho-

wawców, ubezpieczenie NNW, opłaty na TFG

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 aktualną legitymację szkolną ,numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sporto-

we obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

MŁYNIK  wakacje małego kolonisty (wiek 7 – 10 lat)
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy MŁYNIK położony nad Jeziorem Gielądzkim. Pokoje 3,4-osobowe 

z łazienkami.

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierws-

ze świadczenie – obiad, ostatnie – śniadanie.

PROGRAM: dzień integracyjny, wycieczka do WOŹNIC, a tam spotkanie z krzyżackim Komturem , wizyta w 

„OGRODACH Z PASJĄ” – w programie m.in.: zwiedzanie: Ogrodów Pokazowych z przewodnikiem, Motylarni z en-

tomologie, woliery z bażantami złocistymi, warsztaty ogrodniczo , REJS PO JEZIORZE ŚNIARDWY, EKOMARINA 

W MRĄGOWIE wycieczka do PARKU DZIKICH ZWIERZĄT W KADZIDŁOWIE - zasady bezpiecznego zachowania 

nad wodą, w wodzie i na wodzie – akcja informacyjno-edukacyjna, warsztaty – „bezpieczne wakacje”: bezpieczne 

podróże, bezpieczne spacery – „zatrzymaj się i żyj” – zajęcia teoretyczne i praktyczne z instruktorem,  WIECZÓR 

BAJEK I LEGEND O DIABŁACH I KŁOBUKACH MAZURSKICH, HARCE Z KARUZELĄ KULTURY, rozgrywki MŁYNIK 

CUP, skarby twierdzy szyfrów, ekopodchody, ringo i freezby, wieczór quizów i talentów, kreatywne zajęcia plasty-

czne, zabawy w stylu retro, plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika, ognisko z pieczeniem kiełbasek 

i chleba, dyskoteki i „pidżama Party” – letni karnawał!

TRANSPORT: dojazd własny. Zakwaterowanie od godz.14:00. Odbiór dzieci do godz.10:00. TERMINY POBYTU: 
 —

16.07 – 23.07.2022
23.07 – 30.07.2022   
30.07 – 14.06.2022

1399zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 aktualną legitymację szkolną, numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obu-

wie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy, kieszonkowe na własne wydatki.

ŚWINOUJŚCIE z wypadem do HEIDE PARKU (wiek 13-17 lat)

ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy KALISZANKA. Pokoje 3,4,5,6-osobowe z łazienkami. 

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Na całodniowe wycieczki zapewniamy suchy prowiant. 

Pierwsze świadczenie – kolacja, ostatnie – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 

PROGRAM: - wizyta w WIOSCE WIKINGÓW, wycieczka do MIĘDZYZDROJÓW, spacer po ŚWINOUJŚCIU - prome-

nada nadmorska z muszlą koncertową, Terminal Promowy, wycieczka do PODZIEMNEGO MIASTA NA WYSPIE 

WOLIN, całodzienny pobyt na poligonie w TRZEBIATOWIE - Laser Tag – paintball laserowy, REJS STATKIEM pa-

sażerskim m/s Chateaubriand z przewodnikiem (2 godziny), wodne szaleństwo w BALTIC PARK MOLO AQUPARK  

(2 godziny), wizyta w FORCIE GERHARDA, spacer do Wiatraka – wizytówki Świnoujścia, Fortu Anioła i Fortu Za-

chodniego, Szlakiem Fortów ŚWINOUJŚCIA dla aktywnych, poranny lub wieczorny jogging, ćwiczenia relaksacyjne 

na siłowni zewnętrznej z urządzeniami: biegacz, narciarz, wahadło i inne, wieczory legend i zagadek, konkurs pio-

senki, kalambury, wybory Miss i Mistera, konkurs budowli piaskowych z nagrodami,

Neptunalia – spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, plażowanie i kąpiele w morzu, program animacyjny, zajęcia spor-

towe, dyskoteki.

TRANSPORT: PKP z rezerwacją miejsc siedzących – pod opieką wychowawców lub konwojenta.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

• wycieczka do HEIDE PARKU k/HAMBURGA-wstęp płatny indywidualnie 200 zł/os + ok. 24 euro,

• wycieczka do OCEANARIUM W STRALSUND w NIEMCZECH - wstęp płatny indywidualnie  

100zł /os.+ ok. 17 euro.

 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07 – 17.07.2022   
09.08 – 19.08.2022

2144zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport PKP, transfer bagaży z dworca 

PKP do ośrodka i z ośrodka na dworzec PKP, opieka wychowawców

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  paszport lub dowód osobisty (przy wycieczkach fakultatywnych+ paszport COVID), legitymację szkolną, strój 

kąpielowy, krem do opalania z f iltrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy oraz ona wydatki programowe.

tel. +48 89 523 58 31
kom. +48 693 140 340

PODRÓŻE Ewa Zielińska
ul. Traugutta 15, 10-053 Olsztyn

Email: kontakt@podroze.olsztyn.pl
Web: www.podroze.olsztyn.pl

ZABIERZEMY CIEBIE W KAŻDĄ PODRÓŻ !!!

LATO 2022
  KOLONIE
  PÓŁKOLONIE
  OBOZY

+ ok.60 Euro 
przy grupie 
minimum 45 osób

SZCZEGÓŁY ROGRAMÓW I DODATKOWE INFORMACJE W BIURZE
i na stronie www.podroze.olsztyn.pl

HISZPANIA – ANDALUZJA 8 DNI
- SAMOLOT

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Flatotel*** w BENALMADENIE 8 dni (7 noclegów)
pok. 2 os. z łazienką lub apartament składający się z 2 pok. lub 3 pok. x 2 os.
każdy pokój 2 os. z łazienką TV, klimatyzacja, lodówka, czajnik, szklanki, sztućce 
WYŻYWIENIE: 
bufet pierwszym świadczeniem jest obiadokolacja w dniu przylotu,
ostatnim świadczeniem śniadanie w dniu wylotu.
WYCIECZKI AUTOKAROWE: BENALMADENA, SEWILLA, MALAGA

WYCIECZKI FAKULTATYWNE, ORGANIZOWANE PRZY GRUPACH MIN. 30 OS.
zgłoszenie przy zapisach: na Gibraltar ( 65 EUR) , do Granady (od 45 EUR +bilet wstępu do
Alhambry z przewodnikiem z j. polskim, pokaz flamenco (ok. 35 EUR)

 TERMIN POBYTU: 

   09-16.09.2022
 ZAPEWNIAMY:

 ubezpieczenie , bilety lotnicze , przewodnik z j. polskim po Maladze, przewodnik z j. polskim po Sewilli 

(bilet wstępu do Katedry płatny dodatkowo, norm. €10, ulg.

€5 (65+),TFG,TFP, opieka pilota

przy grupie minimum 45 osób

OD
3595zł

/os.

2265zł
/os.

KRETA w rytmie SIGA SIGA
To  pomysł na kameralny wyjazd dla grupy ok. 16 osób, bo tylko w tak nielicznym

gronie będę mogła pokazać Państwu rytm SIGA, SIGA
i zarazić grecką radością życia czyli KEFI! 

ZAKWATEROWANIE: 
** HOTEL KLINAKIS tuż nad brzegiem morza przy pięknej piaszczystej plaży.
Z obiektu roztacza się widok na morze i malownicze miasto CHANIA.
Pokoje standardowe – 2 osobowe z łazienkami
WYŻYWIENIE: 
śniadania w formie bufetu
KOLACJE W LOKALNYCH TAWERNACH PŁATNE DODATKOWO 15-20 EURO ZA 1 KOLACJĘ

 CENA ZAWIERA: 
 przelot samolotem czarterowym z Warszawy, transfer lotnisko – hotel – lotnisko, 7 noclegów  
w hotelu Klinakis 7 śniadań w formie bufetu, ubezpieczenie KL, NNW, opłaty na fundusz TFG, TFP, opiekę 
greckojęzycznej pilotki podczas całej wycieczki.
 DODATKOWO PŁATNE NA MIEJSCU: wycieczka 7 wiosek z lunchem -  75 euro,  wycieczka kuli-
narna Kreta – greckie gotowanie – 70 euro (i zjemy co ugotujemy!), podatek turystyczny 1 euro/os/dzień

TERMIN POBYTU: 

   DŁUGI WEEKEND MAJOWY

01-08 maja 2022

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2022

przy grupie 
minimum 16 osób

OD
2990zł

/os.



GRUZJA

ZAKWATEROWANIE: 
TBILISI  - 4 NOCLEGI HOTEL 3 ***,    pokoje 2 osobowe  z łazienką,
BATUMI - 3 NOCLEGI HOTEL 5*****, pokoje 2 osobowe z łazienką, 

WYŻYWIENIE: 
7 śniadań (bufet)
6 obiadokolacji (buffet)   

 TERMINY POBYTU: 
 —

maj, lipec, wrzesień

OD
3360zł

/os.  ZAPEWNIAMY:

 bilety lotnicze, transport transferowy, wycieczki autokarowe z polskim przewodnikiem, bilety wstępu 

(Gremi, Cinandali   Uplistsikhe  - skalne miasto ),opiekę pilota , ubezpieczenie, TFG, TFG.    

 CENA NIE OBEJMUJE: 
Biletów wstępu do Klasztor Alaverdi, Muzeum Józefa Stalina + wagon, Nekresi ok.15 USD - płatne piloto-

wi, Wieczoru gruzińskiego (potrawy gruzińskie + wino + tańce + zespół Ok.25 USD)

USTROŃ w poszukiwaniu przygód (wiek 10 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy GLOBUS , pokoje 3,4-osobowe z łazienkami i TV. 

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. 

PROGRAM: wycieczka do ENERGYLANDII, wycieczka do „INTERAKTYWNEGO PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI 

ROSENAU” ,wycieczka do ZAMKU OGRODZIENIEC – lekcje żywej historii „W Zwierciadle Czasu”, LEŚNY PARK 

NIESPODZIANEK - wycieczka piesza na RÓWNICĘ (885 m), dla chętnych tor saneczkowy typu roller coaster  

o długości 600 metrów z 200 metrowym podjazdem (cena za 1 zjazd  ok. 8 zł - płatne indywidualnie na miej-

scu), poznajemy okolicę – spacer do parku miejskiego z podświetlanymi fontannami, pijalni wód i inhalatorium 

solankowego, scrapbooking, mini olimpiada sportowa: turnieje piłki nożnej, siatkowej, festiwal kolorów – bitwa 

na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku Holi, a na koniec pamiątkowe, kolorowe selfi,

 „Mokra Siatkówka Plażowa” – drużynowe zmagania na plaży z wykorzystaniem balonów, kąpiele w basenie 

krytym 6x8 na terenie ośrodka, ognisko, dyskoteki.

TRANSPORT: autokar na trasie Olsztyn – Kretowiny – Olsztyn. 
 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07 - 17.07.2022
18.07 - 28.07.2022
29.07 - 08.08.2022

 ZAPEWNIAMY:
 Autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu ,opiekę wycho-

wawców, ubezpieczenie NNW, opłaty na TFG

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 aktualną legitymację szkolną ,numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sporto-

we obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

MŁYNIK  wakacje małego kolonisty (wiek 7 – 10 lat)
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy MŁYNIK położony nad Jeziorem Gielądzkim. Pokoje 3,4-osobowe 

z łazienkami.

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierws-

ze świadczenie – obiad, ostatnie – śniadanie.

PROGRAM: dzień integracyjny, wycieczka do WOŹNIC, a tam spotkanie z krzyżackim Komturem , wizyta w 

„OGRODACH Z PASJĄ” – w programie m.in.: zwiedzanie: Ogrodów Pokazowych z przewodnikiem, Motylarni z en-

tomologie, woliery z bażantami złocistymi, warsztaty ogrodniczo , REJS PO JEZIORZE ŚNIARDWY, EKOMARINA 

W MRĄGOWIE wycieczka do PARKU DZIKICH ZWIERZĄT W KADZIDŁOWIE - zasady bezpiecznego zachowania 

nad wodą, w wodzie i na wodzie – akcja informacyjno-edukacyjna, warsztaty – „bezpieczne wakacje”: bezpieczne 

podróże, bezpieczne spacery – „zatrzymaj się i żyj” – zajęcia teoretyczne i praktyczne z instruktorem,  WIECZÓR 

BAJEK I LEGEND O DIABŁACH I KŁOBUKACH MAZURSKICH, HARCE Z KARUZELĄ KULTURY, rozgrywki MŁYNIK 

CUP, skarby twierdzy szyfrów, ekopodchody, ringo i freezby, wieczór quizów i talentów, kreatywne zajęcia plasty-

czne, zabawy w stylu retro, plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika, ognisko z pieczeniem kiełbasek 

i chleba, dyskoteki i „pidżama Party” – letni karnawał!

TRANSPORT: dojazd własny. Zakwaterowanie od godz.14:00. Odbiór dzieci do godz.10:00. TERMINY POBYTU: 
 —

16.07 – 23.07.2022
23.07 – 30.07.2022   
30.07 – 14.06.2022

1399zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 aktualną legitymację szkolną, numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obu-

wie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy, kieszonkowe na własne wydatki.

ŚWINOUJŚCIE z wypadem do HEIDE PARKU (wiek 13-17 lat)

ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy KALISZANKA. Pokoje 3,4,5,6-osobowe z łazienkami. 

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Na całodniowe wycieczki zapewniamy suchy prowiant. 

Pierwsze świadczenie – kolacja, ostatnie – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 

PROGRAM: - wizyta w WIOSCE WIKINGÓW, wycieczka do MIĘDZYZDROJÓW, spacer po ŚWINOUJŚCIU - prome-

nada nadmorska z muszlą koncertową, Terminal Promowy, wycieczka do PODZIEMNEGO MIASTA NA WYSPIE 

WOLIN, całodzienny pobyt na poligonie w TRZEBIATOWIE - Laser Tag – paintball laserowy, REJS STATKIEM pa-

sażerskim m/s Chateaubriand z przewodnikiem (2 godziny), wodne szaleństwo w BALTIC PARK MOLO AQUPARK  

(2 godziny), wizyta w FORCIE GERHARDA, spacer do Wiatraka – wizytówki Świnoujścia, Fortu Anioła i Fortu Za-

chodniego, Szlakiem Fortów ŚWINOUJŚCIA dla aktywnych, poranny lub wieczorny jogging, ćwiczenia relaksacyjne 

na siłowni zewnętrznej z urządzeniami: biegacz, narciarz, wahadło i inne, wieczory legend i zagadek, konkurs pio-

senki, kalambury, wybory Miss i Mistera, konkurs budowli piaskowych z nagrodami,

Neptunalia – spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, plażowanie i kąpiele w morzu, program animacyjny, zajęcia spor-

towe, dyskoteki.

TRANSPORT: PKP z rezerwacją miejsc siedzących – pod opieką wychowawców lub konwojenta.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

• wycieczka do HEIDE PARKU k/HAMBURGA-wstęp płatny indywidualnie 200 zł/os + ok. 24 euro,

• wycieczka do OCEANARIUM W STRALSUND w NIEMCZECH - wstęp płatny indywidualnie  

100zł /os.+ ok. 17 euro.

 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07 – 17.07.2022   
09.08 – 19.08.2022

2144zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport PKP, transfer bagaży z dworca 

PKP do ośrodka i z ośrodka na dworzec PKP, opieka wychowawców

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  paszport lub dowód osobisty (przy wycieczkach fakultatywnych+ paszport COVID), legitymację szkolną, strój 

kąpielowy, krem do opalania z f iltrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy oraz ona wydatki programowe.

tel. +48 89 523 58 31
kom. +48 693 140 340

PODRÓŻE Ewa Zielińska
ul. Traugutta 15, 10-053 Olsztyn

Email: kontakt@podroze.olsztyn.pl
Web: www.podroze.olsztyn.pl

ZABIERZEMY CIEBIE W KAŻDĄ PODRÓŻ !!!

LATO 2022
  KOLONIE
  PÓŁKOLONIE
  OBOZY

+ ok.60 Euro 
przy grupie 
minimum 45 osób

SZCZEGÓŁY ROGRAMÓW I DODATKOWE INFORMACJE W BIURZE
i na stronie www.podroze.olsztyn.pl

HISZPANIA – ANDALUZJA 8 DNI
- SAMOLOT

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Flatotel*** w BENALMADENIE 8 dni (7 noclegów)
pok. 2 os. z łazienką lub apartament składający się z 2 pok. lub 3 pok. x 2 os.
każdy pokój 2 os. z łazienką TV, klimatyzacja, lodówka, czajnik, szklanki, sztućce 
WYŻYWIENIE: 
bufet pierwszym świadczeniem jest obiadokolacja w dniu przylotu,
ostatnim świadczeniem śniadanie w dniu wylotu.
WYCIECZKI AUTOKAROWE: BENALMADENA, SEWILLA, MALAGA

WYCIECZKI FAKULTATYWNE, ORGANIZOWANE PRZY GRUPACH MIN. 30 OS.
zgłoszenie przy zapisach: na Gibraltar ( 65 EUR) , do Granady (od 45 EUR +bilet wstępu do
Alhambry z przewodnikiem z j. polskim, pokaz flamenco (ok. 35 EUR)

 TERMIN POBYTU: 

   09-16.09.2022
 ZAPEWNIAMY:

 ubezpieczenie , bilety lotnicze , przewodnik z j. polskim po Maladze, przewodnik z j. polskim po Sewilli 

(bilet wstępu do Katedry płatny dodatkowo, norm. €10, ulg.

€5 (65+),TFG,TFP, opieka pilota

przy grupie minimum 45 osób

OD
3595zł

/os.

2265zł
/os.

KRETA w rytmie SIGA SIGA
To  pomysł na kameralny wyjazd dla grupy ok. 16 osób, bo tylko w tak nielicznym

gronie będę mogła pokazać Państwu rytm SIGA, SIGA
i zarazić grecką radością życia czyli KEFI! 

ZAKWATEROWANIE: 
** HOTEL KLINAKIS tuż nad brzegiem morza przy pięknej piaszczystej plaży.
Z obiektu roztacza się widok na morze i malownicze miasto CHANIA.
Pokoje standardowe – 2 osobowe z łazienkami
WYŻYWIENIE: 
śniadania w formie bufetu
KOLACJE W LOKALNYCH TAWERNACH PŁATNE DODATKOWO 15-20 EURO ZA 1 KOLACJĘ

 CENA ZAWIERA: 
 przelot samolotem czarterowym z Warszawy, transfer lotnisko – hotel – lotnisko, 7 noclegów  
w hotelu Klinakis 7 śniadań w formie bufetu, ubezpieczenie KL, NNW, opłaty na fundusz TFG, TFP, opiekę 
greckojęzycznej pilotki podczas całej wycieczki.
 DODATKOWO PŁATNE NA MIEJSCU: wycieczka 7 wiosek z lunchem -  75 euro,  wycieczka kuli-
narna Kreta – greckie gotowanie – 70 euro (i zjemy co ugotujemy!), podatek turystyczny 1 euro/os/dzień

TERMIN POBYTU: 

   DŁUGI WEEKEND MAJOWY

01-08 maja 2022

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2022

przy grupie 
minimum 16 osób

OD
2990zł

/os.



GRUZJA

ZAKWATEROWANIE: 
TBILISI  - 4 NOCLEGI HOTEL 3 ***,    pokoje 2 osobowe  z łazienką,
BATUMI - 3 NOCLEGI HOTEL 5*****, pokoje 2 osobowe z łazienką, 

WYŻYWIENIE: 
7 śniadań (bufet)
6 obiadokolacji (buffet)   

 TERMINY POBYTU: 
 —

maj, lipec, wrzesień

OD
3360zł

/os.  ZAPEWNIAMY:

 bilety lotnicze, transport transferowy, wycieczki autokarowe z polskim przewodnikiem, bilety wstępu 

(Gremi, Cinandali   Uplistsikhe  - skalne miasto ),opiekę pilota , ubezpieczenie, TFG, TFG.    

 CENA NIE OBEJMUJE: 
Biletów wstępu do Klasztor Alaverdi, Muzeum Józefa Stalina + wagon, Nekresi ok.15 USD - płatne piloto-

wi, Wieczoru gruzińskiego (potrawy gruzińskie + wino + tańce + zespół Ok.25 USD)

USTROŃ w poszukiwaniu przygód (wiek 10 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy GLOBUS , pokoje 3,4-osobowe z łazienkami i TV. 

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. 

PROGRAM: wycieczka do ENERGYLANDII, wycieczka do „INTERAKTYWNEGO PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI 

ROSENAU” ,wycieczka do ZAMKU OGRODZIENIEC – lekcje żywej historii „W Zwierciadle Czasu”, LEŚNY PARK 

NIESPODZIANEK - wycieczka piesza na RÓWNICĘ (885 m), dla chętnych tor saneczkowy typu roller coaster  

o długości 600 metrów z 200 metrowym podjazdem (cena za 1 zjazd  ok. 8 zł - płatne indywidualnie na miej-

scu), poznajemy okolicę – spacer do parku miejskiego z podświetlanymi fontannami, pijalni wód i inhalatorium 

solankowego, scrapbooking, mini olimpiada sportowa: turnieje piłki nożnej, siatkowej, festiwal kolorów – bitwa 

na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku Holi, a na koniec pamiątkowe, kolorowe selfi,

 „Mokra Siatkówka Plażowa” – drużynowe zmagania na plaży z wykorzystaniem balonów, kąpiele w basenie 

krytym 6x8 na terenie ośrodka, ognisko, dyskoteki.

TRANSPORT: autokar na trasie Olsztyn – Kretowiny – Olsztyn. 
 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07 - 17.07.2022
18.07 - 28.07.2022
29.07 - 08.08.2022

 ZAPEWNIAMY:
 Autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu ,opiekę wycho-

wawców, ubezpieczenie NNW, opłaty na TFG

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 aktualną legitymację szkolną ,numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sporto-

we obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

MŁYNIK  wakacje małego kolonisty (wiek 7 – 10 lat)
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy MŁYNIK położony nad Jeziorem Gielądzkim. Pokoje 3,4-osobowe 

z łazienkami.

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierws-

ze świadczenie – obiad, ostatnie – śniadanie.

PROGRAM: dzień integracyjny, wycieczka do WOŹNIC, a tam spotkanie z krzyżackim Komturem , wizyta w 

„OGRODACH Z PASJĄ” – w programie m.in.: zwiedzanie: Ogrodów Pokazowych z przewodnikiem, Motylarni z en-

tomologie, woliery z bażantami złocistymi, warsztaty ogrodniczo , REJS PO JEZIORZE ŚNIARDWY, EKOMARINA 

W MRĄGOWIE wycieczka do PARKU DZIKICH ZWIERZĄT W KADZIDŁOWIE - zasady bezpiecznego zachowania 

nad wodą, w wodzie i na wodzie – akcja informacyjno-edukacyjna, warsztaty – „bezpieczne wakacje”: bezpieczne 

podróże, bezpieczne spacery – „zatrzymaj się i żyj” – zajęcia teoretyczne i praktyczne z instruktorem,  WIECZÓR 

BAJEK I LEGEND O DIABŁACH I KŁOBUKACH MAZURSKICH, HARCE Z KARUZELĄ KULTURY, rozgrywki MŁYNIK 

CUP, skarby twierdzy szyfrów, ekopodchody, ringo i freezby, wieczór quizów i talentów, kreatywne zajęcia plasty-

czne, zabawy w stylu retro, plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika, ognisko z pieczeniem kiełbasek 

i chleba, dyskoteki i „pidżama Party” – letni karnawał!

TRANSPORT: dojazd własny. Zakwaterowanie od godz.14:00. Odbiór dzieci do godz.10:00. TERMINY POBYTU: 
 —

16.07 – 23.07.2022
23.07 – 30.07.2022   
30.07 – 14.06.2022

1399zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 aktualną legitymację szkolną, numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obu-

wie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy, kieszonkowe na własne wydatki.

ŚWINOUJŚCIE z wypadem do HEIDE PARKU (wiek 13-17 lat)

ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy KALISZANKA. Pokoje 3,4,5,6-osobowe z łazienkami. 

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Na całodniowe wycieczki zapewniamy suchy prowiant. 

Pierwsze świadczenie – kolacja, ostatnie – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 

PROGRAM: - wizyta w WIOSCE WIKINGÓW, wycieczka do MIĘDZYZDROJÓW, spacer po ŚWINOUJŚCIU - prome-

nada nadmorska z muszlą koncertową, Terminal Promowy, wycieczka do PODZIEMNEGO MIASTA NA WYSPIE 

WOLIN, całodzienny pobyt na poligonie w TRZEBIATOWIE - Laser Tag – paintball laserowy, REJS STATKIEM pa-

sażerskim m/s Chateaubriand z przewodnikiem (2 godziny), wodne szaleństwo w BALTIC PARK MOLO AQUPARK  

(2 godziny), wizyta w FORCIE GERHARDA, spacer do Wiatraka – wizytówki Świnoujścia, Fortu Anioła i Fortu Za-

chodniego, Szlakiem Fortów ŚWINOUJŚCIA dla aktywnych, poranny lub wieczorny jogging, ćwiczenia relaksacyjne 

na siłowni zewnętrznej z urządzeniami: biegacz, narciarz, wahadło i inne, wieczory legend i zagadek, konkurs pio-

senki, kalambury, wybory Miss i Mistera, konkurs budowli piaskowych z nagrodami,

Neptunalia – spotkanie z Neptunem i Prozerpiną, plażowanie i kąpiele w morzu, program animacyjny, zajęcia spor-

towe, dyskoteki.

TRANSPORT: PKP z rezerwacją miejsc siedzących – pod opieką wychowawców lub konwojenta.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

• wycieczka do HEIDE PARKU k/HAMBURGA-wstęp płatny indywidualnie 200 zł/os + ok. 24 euro,

• wycieczka do OCEANARIUM W STRALSUND w NIEMCZECH - wstęp płatny indywidualnie  

100zł /os.+ ok. 17 euro.

 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07 – 17.07.2022   
09.08 – 19.08.2022

2144zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport PKP, transfer bagaży z dworca 

PKP do ośrodka i z ośrodka na dworzec PKP, opieka wychowawców

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  paszport lub dowód osobisty (przy wycieczkach fakultatywnych+ paszport COVID), legitymację szkolną, strój 

kąpielowy, krem do opalania z f iltrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy oraz ona wydatki programowe.

tel. +48 89 523 58 31
kom. +48 693 140 340

PODRÓŻE Ewa Zielińska
ul. Traugutta 15, 10-053 Olsztyn

Email: kontakt@podroze.olsztyn.pl
Web: www.podroze.olsztyn.pl

ZABIERZEMY CIEBIE W KAŻDĄ PODRÓŻ !!!

LATO 2022
  KOLONIE
  PÓŁKOLONIE
  OBOZY

+ ok.60 Euro 
przy grupie 
minimum 45 osób

SZCZEGÓŁY ROGRAMÓW I DODATKOWE INFORMACJE W BIURZE
i na stronie www.podroze.olsztyn.pl

HISZPANIA – ANDALUZJA 8 DNI
- SAMOLOT

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Flatotel*** w BENALMADENIE 8 dni (7 noclegów)
pok. 2 os. z łazienką lub apartament składający się z 2 pok. lub 3 pok. x 2 os.
każdy pokój 2 os. z łazienką TV, klimatyzacja, lodówka, czajnik, szklanki, sztućce 
WYŻYWIENIE: 
bufet pierwszym świadczeniem jest obiadokolacja w dniu przylotu,
ostatnim świadczeniem śniadanie w dniu wylotu.
WYCIECZKI AUTOKAROWE: BENALMADENA, SEWILLA, MALAGA

WYCIECZKI FAKULTATYWNE, ORGANIZOWANE PRZY GRUPACH MIN. 30 OS.
zgłoszenie przy zapisach: na Gibraltar ( 65 EUR) , do Granady (od 45 EUR +bilet wstępu do
Alhambry z przewodnikiem z j. polskim, pokaz flamenco (ok. 35 EUR)

 TERMIN POBYTU: 

   09-16.09.2022
 ZAPEWNIAMY:

 ubezpieczenie , bilety lotnicze , przewodnik z j. polskim po Maladze, przewodnik z j. polskim po Sewilli 

(bilet wstępu do Katedry płatny dodatkowo, norm. €10, ulg.

€5 (65+),TFG,TFP, opieka pilota

przy grupie minimum 45 osób

OD
3595zł

/os.

2265zł
/os.

KRETA w rytmie SIGA SIGA
To  pomysł na kameralny wyjazd dla grupy ok. 16 osób, bo tylko w tak nielicznym

gronie będę mogła pokazać Państwu rytm SIGA, SIGA
i zarazić grecką radością życia czyli KEFI! 

ZAKWATEROWANIE: 
** HOTEL KLINAKIS tuż nad brzegiem morza przy pięknej piaszczystej plaży.
Z obiektu roztacza się widok na morze i malownicze miasto CHANIA.
Pokoje standardowe – 2 osobowe z łazienkami
WYŻYWIENIE: 
śniadania w formie bufetu
KOLACJE W LOKALNYCH TAWERNACH PŁATNE DODATKOWO 15-20 EURO ZA 1 KOLACJĘ

 CENA ZAWIERA: 
 przelot samolotem czarterowym z Warszawy, transfer lotnisko – hotel – lotnisko, 7 noclegów  
w hotelu Klinakis 7 śniadań w formie bufetu, ubezpieczenie KL, NNW, opłaty na fundusz TFG, TFP, opiekę 
greckojęzycznej pilotki podczas całej wycieczki.
 DODATKOWO PŁATNE NA MIEJSCU: wycieczka 7 wiosek z lunchem -  75 euro,  wycieczka kuli-
narna Kreta – greckie gotowanie – 70 euro (i zjemy co ugotujemy!), podatek turystyczny 1 euro/os/dzień

TERMIN POBYTU: 

   DŁUGI WEEKEND MAJOWY

01-08 maja 2022

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2022

przy grupie 
minimum 16 osób

OD
2990zł

/os.



MUSZYNA  Wakacje dla aktywnych (wiek 10 – 15 lat)

ZAKWATEROWANIE: OW Andrzejówka – domki 3 osobowe i typu studio 2+3 i 2+4 z pełnym węzłem sanitarnym. 

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierw-

sze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Istnieje możliwość dokupienia 

następujących diet: wegetariańska – dopłata 100 zł, bezglutenowa – dopłata 100 zł, wegańska – dopłata 100 zł.

Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: PAINTBALL TRAMP STREFA – EURO BUNGY I TRAMPOLINIARNIA, TRIKKE, SUN TUBING – zjazd na 

dmuchanych pontonach, PARK LINOWY Z 3 TRASAMI o różnym stopniu trudności, SPŁYW PONTONAMI POPRA-

DEM (2-3 godziny), ZWIEDZANIE MUSZYNY, EKOPODCHODY relaks w strefie „chillout-u” na leżakach na „piasz-

czystej plaży”, streetball, - zagrajcie w Dwadzieścia jeden i Króla. Ciekawe kto zostanie mistrzem, zajęcia sportowe, 

rozgrywki: piłki nożnej, siatkówki plażowej, ringo, freezby, dyskoteki, ognisko,

TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawcy.

 TERMINY POBYTU: 
 —

 15.07 – 24.07.2022
 02.08 – 11.08.2022

2170zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:
 autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, 

ubezpieczenie NNW. opłata FG.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną, numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obuwie, 

kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

SZCZYRK  wakacyjna przygoda w górach (wiek 10 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: HOTEL PANORAMA- SZCZYRK. Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znaj-

dują się: stołówka, sale wykładowe, stół do tenisa, sala dyskotekowa, boisko do siatkówki, mini siłownia, miejsce na 

ognisko.

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 

świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

Istnieje możliwość dokupienia następujących diet : wegetariańska – dopłata 0 zł, bezglutenowa – dopłata 100 zł, we-

gańska – dopłata 100 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: ENERGYLANDIA , zwiedzanie atrakcji WISŁY ,wodne szaleństwo w Parku Wodnym TROPIKANA w hotelu 

Gołębiewski (1,5 h), wjazd kolejką linową na Szyndzielnię,wjazd kolejką linową na SKRZYCZNE, wizyta w stacji centralnej 

GOPR, warsztaty: pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne, zwiedzanie Szczyrk, Scrapbooking, nocny seans filmowy  

z kubkiem popcornu, gra świetlik, wieczór satyry i humoru, kalambury, wodna bitwa balonowa, turniej siatkówki, gó-

ralska dyskoteka w zrobionych przez siebie strojach, oraz wybory Góralskiej Miss i Mistera, program animacyjny, zajęcia 

sportowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.

TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA (wyjazd przy grupie minimum 30 uczestników):

TATRALANDIA – całodniowa – koszt wycieczki 65 ,00 zł + wstęp płatny indywidualnie ok. 28 euro od 6 do 11 roku życia, 

ok. 30 euro powyżej 12 roku życia.

 TERMINY POBYTU: 
 —

 05.07 - 15.07.2022
 16.07 - 26.07.2022

 27.07 - 06.08.2022

2255zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną oraz paszport lub dowód osobisty + paszport COVID - dotyczy wyjazdu na Słowację, numer Pesel, 

odzież osobistą, podręczny plecak, sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

OBÓZ KONNY w stadninie koni „JANCZARY” 
z nauką jazdy konnej (wiek 8 – 17 lat)

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat w GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM „JANCZARY” w otoczeniu pięknych 

lasów, w pobliżu jeziora WADĄG. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami, WYŻYWIENIE: cztery posiłki dziennie, pierwszy 

posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – obiad w dniu wyjazdu. 

TRANSPORT: dojazd własny

WYŻYWIENIE: cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Pierwszy posiłek – kolacja w dniu 

przyjazdu, ostatni – obiad w dniu wyjazdu.

PROGRAM: 2 GODZINY LEKCYJNE JAZDY KONNEJ DZIENNIE oraz siodłanie konia, wyprowadzanie koni, podstawy 

ujeżdżenia pod opieką instruktora, jazda konna w terenie z trenerem dla początkujących, skoki przez przeszkody 

(dla grup zaawansowanych), nauka z instruktorem dla początkujących, wyjazdy grupowe w teren (dla grup za-

awansowanych), podstawy woltyżerki, pławienie koni w jeziorze Wadąg(dla grup zaawansowanych) oraz nauka dla 

początkujących….WYPOCZYNEK I REKREACJA: spacery po lesie, podchody, wieczór filmowy. gry i zabawy świetli-

cowe oraz sportowo-integracyjne, ognisko,
 TERMINY POBYTU: 
 —

26.06 – 02.07. 2022
10.07 – 16.07. 2022
24.07 – 30.07.2022
07.08 – 13.08.2022

 ZAPEWNIAMY:

 zakwaterowanie ,wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek podawany przy obiedzie, kolacja),realiza-

cję programu rekreacyjnego i nauki jazdy konnej, dyplomy i medale, opiekę pedagogiczną, t-shirt z logo BIURO 

PODRÓŻE EWA ZIELIŃSKA i JANCZARY, zdjęcie w ramce z ulubionym koniem, wykonywane podczas trwania 

obozu, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  odpowiedni strój i obuwie do jazdy konnej, toczek, odzież do zajęć terenowych, aktualną legitymację 

szkolną, wygodne sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, latarkę i zapas baterii, notes, długopis, butelkę na 

wodę do uzupełniania, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy

2050zł
/OS.

PÓŁKOLONIE w stadninie koni „JANCZARY”
(wiek 6 – 10 lat)

TRANSPORT z Olsztyna – wyjazd o godz. 07:30 pod opieką wychowawców, powrót o godz. 16:30 pod opieką wy-

chowawców.

WYŻYWIENIE: trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek podawany przy obiedzie). 

PROGRAM POBYTU: spotkanie z ratownikiem w WODNYM CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWYM AQUASFE-

RA w OLSZTYNIE, zabawa i nauka, wyprawa do WSPINTEGRACJI – dzięki wspinaczce dzieci uczą się dążyć do celu, 

pokonywać trudności, ćwiczą ,wizyta w MUZEUM NOWECZESNOOŚCI, WARSZTATY EKO, KORALE, KORALIKI – 

moja biżuteria, WARSZTATY TANECZNE, NAUKA ŚPIEWANIA, BEZPIECZNE WAKACJE – spotkanie z policjantem, 

MOJE MODNE CIUSZKI, WYPRAWA W LAS Z KOMPASEM MAŁY CHEMIK – warsztaty z poznawaniem tajników 

wiedzy z chemii, „GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE”, OLIMPIADA KOLONIJNA, „KOŃ MÓJ PRZYJACIEL” – próba 

jazdy na lonży, zajęcia w stajni – karmienie koni, „BĘDĘ ROLNIKIEM”, MALOWANKI, RYSOWANKI, NA ZAKOŃCZE-

NIE TURNUSU „RODZINNE OGNISKO” – spotkanie przy ognisku z mamą i tatą – pieczenie kiełbasek.

 TERMINY POBYTU: 
 —

BEZ SOBOTY I NIEDZIELI
04.07 – 16.07.2022
18.07 – 30.07.2022

 ZAPEWNIAMY:

 transport autokarem klasy turystycznej, wyżywienie, realizację programu, bilety wstępu, opiekę pedago-

giczną, instruktorów, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  butelkę na wodę mineralną, mały plecak, wygodne sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f il-

trem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy, czepek i klapki na basen

1100zł
/OS.

SZKLARSKA PORĘBA spotkanie z Duchem Gór (wiek 10 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Zameczek, pokoje 3,4 osobowe z łazienkami i TV.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. 
Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Istnieje możli-
wość dokupienia następujących diet: wegetariańska – dopłata 70 zł, bezglutenowa – dopłata 70 zł, 
Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.
PROGRAM: 
- PARK DINOZAURÓW, ESPLANADA RODZINNY PARK ROZRYWKI, TROLLANDIA PARK LINOWY, wizyta  
w Starej Chacie Walońskiej, piesza wycieczka na ZBÓJECKIE SKAŁY, wycieczka do PARKU DUCHA GÓR, 
wycieczka autokarowa do KARPACZA – spacer po Skwerze Śladami Zdobywców, POBYT W PARKU WOD-
NYM TROPIKANA – czekają tu na Was m.in: basen rekreacyjny z falą, basen rzeka, basen sportowy, zjeż-
dżalnia cebula, zaginione skarby – gra terenowa, turnieje sportowe: koszykówka, siatkówka, gry i zabawy, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.
TRANSPORT: autokar klasy pod opieką wychowawcy

 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07 - 17.07.2022
 01.08 - 11.08.2022

2135zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, wychowawców, 
ubezpieczenie NNW, opłaty na FG

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 aktualną legitymację szkolną ,numer Pesel,odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe 
obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

LEWIN KŁODZKI w poszukiwaniu tajemnic gór Stołowych (wiek 8 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek wypoczynkowy Maria III. Pokoje 3,4,5 -osobowe z łazienkami. 
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie + podwieczorek. 
UWAGA: istnieje możliwość dokupienia następujących diet: wegetariańska – dopłata 0 zł, bezglute-
nowa – dopłata 0 zł, wegańska – dopłata 0 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezer-
wacji – w dniu podpisania umowy

PROGRAM: 
- wycieczka do KOPALNI ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU 
- wycieczka do PARKU TECHNIKI, 
- GÓRSKI RAFTING! 
- PROJEKT ARADO – wizyta w zaginionym laboratorium Hitlera, 
- zwiedzanie JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE 
- zwiedzanie POLANICY ZDRÓJ – Tor Saneczkowy Góralka – 1 przejazd z cenie,
- piesza wycieczka do OGRODÓW JAPOŃSKICH 
- ekopodchody, poranny lub wieczorny jogging, wieczór karaoke, wieczór filmowy, program anima-
cyjny, zajęcia sportowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.

 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07-17.07.2022
16.08-26.08.2022

 ZAPEWNIAMY:

 transport autokarem klasy turystycznej, zakwaterowanie w pokojach 3,4-osobowych,
wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek podawany przy obiedzie, kolacja), realizację programu turystycznego i rekreacyjnego – 
sportowego, ubezpieczenie NNW, opłaty na TFG.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 paszport lub dowód osobisty (przy wyjeździe do CZECH),aktualną legitymację szkolną, odzież osobistą, mały podręczny 
plecak, sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy.

ŁEBA  nadmorska przygoda (wiek 8 – 12 lat)
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek położony w miejscowości Żarnowska k. Łeby (2,5 km), nad brzegiem jeziora Łebsko 

(150-200 m).  

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Istnieje możliwość dokupienia następujących diet: wege-

tariańska – dopłata 100 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: wycieczka do SEA PARK SARBSK, wycieczka do Łeby - Parku Dinozaurów,

 wyprawa do Labirynt Park – największy naturalny labirynt w Polsce – o powierzchni 5000m2. Gra w Boule – tra-

dycyjna francuska gra towarzyska z elementami zręcznościowymi. „Magiczny ogród drewnianych gier wielkofor-

matowych” – a w nim kilkadziesiąt gier zręcznościowych, logicznych i łamigłówek, wszystkie w rozmiarze XXL, 

Labirynt Harrego Pottera, przygoda w Funlandii – to prawie 1000 m2 powierzchni do zabawy – 400 m2 unikalnego 

dmuchanego parku „pod dachem” oraz dwie ogromne atrakcje na świeżym powietrzu - 40-sto i 24 metrowy tor 

przeszkód, spacery po okolicy m.in.: port jachtowy, piernikowy dom do góry nogami, wizyta w Muzeum Bursztynu, 

przygoda w Krainie Smoków, konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss i Mistera, konkurs budowli piaskowych  

z nagrodami, festiwal kolorów, wodna bitwa balonowa, Neptunalia,

plażowanie i kąpiele w morzu, zajęcia plastyczne, pokaz mody wakacyjnej i plażowej, 

turnieje sportowe: siatkówka, ringo, piłka nożna – kadra kontra koloniści, program animacyjny, zajęcia sportowe, 

dyskoteki.

TRANSPORT: autokarem pod opieką wychowawców. 

 TERMINY POBYTU: 
 —

04.07 – 13.07.2022

2164zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:
 transport autokarem klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wycho-

wawców, ubezpieczenie NNW

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną,numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obuwie, 

kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy

MRZEŻYNO - nadmorska przygoda (wiek 10 – 15 lat)

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek kolonijno-wczasowy Rutex położony ok. 300 m od morza. Pokoje 4-osobowe z ła-

zienkami. 

WYŻYWIENIE: trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Istnieje możliwość dokupienia następujących diet: wegeta-

riańska – dopłata 100 zł, bezglutenowa – dopłata 100 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji 

– w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: całodzienny pobyt na poligonie w TRZEBIATOWIE – LASER TAG – paintball laserowy, wycieczka do DO-

LINY FANTAZJI – gra terenowa Szlakiem Mrocznej Przygody, wodne szaleństwo w AQUA PARKU HOTEL ZALEWSKI, 

WARSZTATY BURSZTYNNICZE, warsztaty pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne 

- festiwal kolorów – bitwa na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku Holi, a na koniec pamiątkowe, 

kolorowe selfi, zajęcia plastyczne: pocztówka z wakacji, pokaz mody wakacyjnej i plażowej, najciekawsze fryzury 

i makijaże, dzień kolonisty, program animacyjny, zajęcia sportowe, rozgrywki: piłki nożnej, siatkówki, ping ponga, 

wybory Miss i Mistera, plażowanie i kąpiele w morzu, konkurs budowli piaskowych z nagrodami, „Mokra Siatkówka 

Plażowa” – drużynowe zmagania na plaży z wykorzystaniem balonów wypełnionych wodą, Neptunalia – spotkanie 

z Neptunem i Prozerpiną, korzystanie z krytego basenu z podgrzewaną wodą – aquaaerobik, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, dyskoteki z D-jem. TRANSPORT: autokar  pod opieką wychowawców.

FAKULTATYWNA WYCIECZKA (przy minimum 30 uczestników) -wytyczne MEN: 

TROPICAL ISLANDS – 230 zł/os. + ok. 40 EUR/os.,*Obowiązkowo należy posiadać paszport lub dowód osobisty waż-

ny 6 miesięcy, PARK LINOWY GIBON – 40 zł/os., REJS STATKIEM – 30 zł/os.

 TERMINY POBYTU: 
 —

06.07 – 16.07.2022
17.07 – 27.07.2022 
29.07 – 08.08.2022

 ZAPEWNIAMY:
 transport PKP, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną, numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obuwie, kurtkę nieprze-

makalną, krem z filtrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy.

2310zł
/OS.

TANIE WCZASY BIAŁY DUNAJEC k. Zakopanego

ZAKWATEROWANIE: pensjonat góralski z pięknym widokiem na wysokie szczyty Tatr, położony w pobliżu 
AQUA PARKU z basenami termalnymi. Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 

WYŻYWIENIE: dwa posiłki dziennie (śniadania – szwedzki stół, obiadokolacje serwowane do stołu). Pierw-
szy posiłek – obiadokolacja  w dniu przyjazdu, ostatni posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu.
TRANSPORT: dojazd własny. Gwarantujemy transport z dworca z Zakopanego lub Nowego Targu i na 
dworzec dla osób niezmotoryzowanych.

MOŻLIWOŚĆ POBYTÓW WEEKENDOWYCH !!!
minimum 3 dni 

CENA DO UZGODNIENIA!!!

 ZAPEWNIAMY:

 zakwaterowanie, wyżywienie (2 x dziennie), transport z dworca i na dworzec z pensjonatu.

780zł
dzieci do lat 10 

pobyt
7 dniowy

880zł
osoba dorosła

pobyt
7 dniowy

2180zł
/os.

 TERMINY POBYTU: 

 —

od soboty do soboty



MUSZYNA  Wakacje dla aktywnych (wiek 10 – 15 lat)

ZAKWATEROWANIE: OW Andrzejówka – domki 3 osobowe i typu studio 2+3 i 2+4 z pełnym węzłem sanitarnym. 

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierw-

sze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Istnieje możliwość dokupienia 

następujących diet: wegetariańska – dopłata 100 zł, bezglutenowa – dopłata 100 zł, wegańska – dopłata 100 zł.

Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: PAINTBALL TRAMP STREFA – EURO BUNGY I TRAMPOLINIARNIA, TRIKKE, SUN TUBING – zjazd na 

dmuchanych pontonach, PARK LINOWY Z 3 TRASAMI o różnym stopniu trudności, SPŁYW PONTONAMI POPRA-

DEM (2-3 godziny), ZWIEDZANIE MUSZYNY, EKOPODCHODY relaks w strefie „chillout-u” na leżakach na „piasz-

czystej plaży”, streetball, - zagrajcie w Dwadzieścia jeden i Króla. Ciekawe kto zostanie mistrzem, zajęcia sportowe, 

rozgrywki: piłki nożnej, siatkówki plażowej, ringo, freezby, dyskoteki, ognisko,

TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawcy.

 TERMINY POBYTU: 
 —

 15.07 – 24.07.2022
 02.08 – 11.08.2022

2170zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:
 autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, 

ubezpieczenie NNW. opłata FG.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną, numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obuwie, 

kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

SZCZYRK  wakacyjna przygoda w górach (wiek 10 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: HOTEL PANORAMA- SZCZYRK. Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znaj-

dują się: stołówka, sale wykładowe, stół do tenisa, sala dyskotekowa, boisko do siatkówki, mini siłownia, miejsce na 

ognisko.

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 

świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

Istnieje możliwość dokupienia następujących diet : wegetariańska – dopłata 0 zł, bezglutenowa – dopłata 100 zł, we-

gańska – dopłata 100 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: ENERGYLANDIA , zwiedzanie atrakcji WISŁY ,wodne szaleństwo w Parku Wodnym TROPIKANA w hotelu 

Gołębiewski (1,5 h), wjazd kolejką linową na Szyndzielnię,wjazd kolejką linową na SKRZYCZNE, wizyta w stacji centralnej 

GOPR, warsztaty: pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne, zwiedzanie Szczyrk, Scrapbooking, nocny seans filmowy  

z kubkiem popcornu, gra świetlik, wieczór satyry i humoru, kalambury, wodna bitwa balonowa, turniej siatkówki, gó-

ralska dyskoteka w zrobionych przez siebie strojach, oraz wybory Góralskiej Miss i Mistera, program animacyjny, zajęcia 

sportowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.

TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA (wyjazd przy grupie minimum 30 uczestników):

TATRALANDIA – całodniowa – koszt wycieczki 65 ,00 zł + wstęp płatny indywidualnie ok. 28 euro od 6 do 11 roku życia, 

ok. 30 euro powyżej 12 roku życia.

 TERMINY POBYTU: 
 —

 05.07 - 15.07.2022
 16.07 - 26.07.2022

 27.07 - 06.08.2022

2255zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną oraz paszport lub dowód osobisty + paszport COVID - dotyczy wyjazdu na Słowację, numer Pesel, 

odzież osobistą, podręczny plecak, sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

OBÓZ KONNY w stadninie koni „JANCZARY” 
z nauką jazdy konnej (wiek 8 – 17 lat)

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat w GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM „JANCZARY” w otoczeniu pięknych 

lasów, w pobliżu jeziora WADĄG. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami, WYŻYWIENIE: cztery posiłki dziennie, pierwszy 

posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – obiad w dniu wyjazdu. 

TRANSPORT: dojazd własny

WYŻYWIENIE: cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Pierwszy posiłek – kolacja w dniu 

przyjazdu, ostatni – obiad w dniu wyjazdu.

PROGRAM: 2 GODZINY LEKCYJNE JAZDY KONNEJ DZIENNIE oraz siodłanie konia, wyprowadzanie koni, podstawy 

ujeżdżenia pod opieką instruktora, jazda konna w terenie z trenerem dla początkujących, skoki przez przeszkody 

(dla grup zaawansowanych), nauka z instruktorem dla początkujących, wyjazdy grupowe w teren (dla grup za-

awansowanych), podstawy woltyżerki, pławienie koni w jeziorze Wadąg(dla grup zaawansowanych) oraz nauka dla 

początkujących….WYPOCZYNEK I REKREACJA: spacery po lesie, podchody, wieczór filmowy. gry i zabawy świetli-

cowe oraz sportowo-integracyjne, ognisko,
 TERMINY POBYTU: 
 —

26.06 – 02.07. 2022
10.07 – 16.07. 2022
24.07 – 30.07.2022
07.08 – 13.08.2022

 ZAPEWNIAMY:

 zakwaterowanie ,wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek podawany przy obiedzie, kolacja),realiza-

cję programu rekreacyjnego i nauki jazdy konnej, dyplomy i medale, opiekę pedagogiczną, t-shirt z logo BIURO 

PODRÓŻE EWA ZIELIŃSKA i JANCZARY, zdjęcie w ramce z ulubionym koniem, wykonywane podczas trwania 

obozu, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  odpowiedni strój i obuwie do jazdy konnej, toczek, odzież do zajęć terenowych, aktualną legitymację 

szkolną, wygodne sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, latarkę i zapas baterii, notes, długopis, butelkę na 

wodę do uzupełniania, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy

2050zł
/OS.

PÓŁKOLONIE w stadninie koni „JANCZARY”
(wiek 6 – 10 lat)

TRANSPORT z Olsztyna – wyjazd o godz. 07:30 pod opieką wychowawców, powrót o godz. 16:30 pod opieką wy-

chowawców.

WYŻYWIENIE: trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek podawany przy obiedzie). 

PROGRAM POBYTU: spotkanie z ratownikiem w WODNYM CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWYM AQUASFE-

RA w OLSZTYNIE, zabawa i nauka, wyprawa do WSPINTEGRACJI – dzięki wspinaczce dzieci uczą się dążyć do celu, 

pokonywać trudności, ćwiczą ,wizyta w MUZEUM NOWECZESNOOŚCI, WARSZTATY EKO, KORALE, KORALIKI – 

moja biżuteria, WARSZTATY TANECZNE, NAUKA ŚPIEWANIA, BEZPIECZNE WAKACJE – spotkanie z policjantem, 

MOJE MODNE CIUSZKI, WYPRAWA W LAS Z KOMPASEM MAŁY CHEMIK – warsztaty z poznawaniem tajników 

wiedzy z chemii, „GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE”, OLIMPIADA KOLONIJNA, „KOŃ MÓJ PRZYJACIEL” – próba 

jazdy na lonży, zajęcia w stajni – karmienie koni, „BĘDĘ ROLNIKIEM”, MALOWANKI, RYSOWANKI, NA ZAKOŃCZE-

NIE TURNUSU „RODZINNE OGNISKO” – spotkanie przy ognisku z mamą i tatą – pieczenie kiełbasek.

 TERMINY POBYTU: 
 —

BEZ SOBOTY I NIEDZIELI
04.07 – 16.07.2022
18.07 – 30.07.2022

 ZAPEWNIAMY:

 transport autokarem klasy turystycznej, wyżywienie, realizację programu, bilety wstępu, opiekę pedago-

giczną, instruktorów, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  butelkę na wodę mineralną, mały plecak, wygodne sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f il-

trem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy, czepek i klapki na basen

1100zł
/OS.

SZKLARSKA PORĘBA spotkanie z Duchem Gór (wiek 10 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Zameczek, pokoje 3,4 osobowe z łazienkami i TV.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. 
Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Istnieje możli-
wość dokupienia następujących diet: wegetariańska – dopłata 70 zł, bezglutenowa – dopłata 70 zł, 
Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.
PROGRAM: 
- PARK DINOZAURÓW, ESPLANADA RODZINNY PARK ROZRYWKI, TROLLANDIA PARK LINOWY, wizyta  
w Starej Chacie Walońskiej, piesza wycieczka na ZBÓJECKIE SKAŁY, wycieczka do PARKU DUCHA GÓR, 
wycieczka autokarowa do KARPACZA – spacer po Skwerze Śladami Zdobywców, POBYT W PARKU WOD-
NYM TROPIKANA – czekają tu na Was m.in: basen rekreacyjny z falą, basen rzeka, basen sportowy, zjeż-
dżalnia cebula, zaginione skarby – gra terenowa, turnieje sportowe: koszykówka, siatkówka, gry i zabawy, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.
TRANSPORT: autokar klasy pod opieką wychowawcy

 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07 - 17.07.2022
 01.08 - 11.08.2022

2135zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, wychowawców, 
ubezpieczenie NNW, opłaty na FG

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 aktualną legitymację szkolną ,numer Pesel,odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe 
obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

LEWIN KŁODZKI w poszukiwaniu tajemnic gór Stołowych (wiek 8 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek wypoczynkowy Maria III. Pokoje 3,4,5 -osobowe z łazienkami. 
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie + podwieczorek. 
UWAGA: istnieje możliwość dokupienia następujących diet: wegetariańska – dopłata 0 zł, bezglute-
nowa – dopłata 0 zł, wegańska – dopłata 0 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezer-
wacji – w dniu podpisania umowy

PROGRAM: 
- wycieczka do KOPALNI ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU 
- wycieczka do PARKU TECHNIKI, 
- GÓRSKI RAFTING! 
- PROJEKT ARADO – wizyta w zaginionym laboratorium Hitlera, 
- zwiedzanie JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE 
- zwiedzanie POLANICY ZDRÓJ – Tor Saneczkowy Góralka – 1 przejazd z cenie,
- piesza wycieczka do OGRODÓW JAPOŃSKICH 
- ekopodchody, poranny lub wieczorny jogging, wieczór karaoke, wieczór filmowy, program anima-
cyjny, zajęcia sportowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.

 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07-17.07.2022
16.08-26.08.2022

 ZAPEWNIAMY:

 transport autokarem klasy turystycznej, zakwaterowanie w pokojach 3,4-osobowych,
wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek podawany przy obiedzie, kolacja), realizację programu turystycznego i rekreacyjnego – 
sportowego, ubezpieczenie NNW, opłaty na TFG.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 paszport lub dowód osobisty (przy wyjeździe do CZECH),aktualną legitymację szkolną, odzież osobistą, mały podręczny 
plecak, sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy.

ŁEBA  nadmorska przygoda (wiek 8 – 12 lat)
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek położony w miejscowości Żarnowska k. Łeby (2,5 km), nad brzegiem jeziora Łebsko 

(150-200 m).  

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Istnieje możliwość dokupienia następujących diet: wege-

tariańska – dopłata 100 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: wycieczka do SEA PARK SARBSK, wycieczka do Łeby - Parku Dinozaurów,

 wyprawa do Labirynt Park – największy naturalny labirynt w Polsce – o powierzchni 5000m2. Gra w Boule – tra-

dycyjna francuska gra towarzyska z elementami zręcznościowymi. „Magiczny ogród drewnianych gier wielkofor-

matowych” – a w nim kilkadziesiąt gier zręcznościowych, logicznych i łamigłówek, wszystkie w rozmiarze XXL, 

Labirynt Harrego Pottera, przygoda w Funlandii – to prawie 1000 m2 powierzchni do zabawy – 400 m2 unikalnego 

dmuchanego parku „pod dachem” oraz dwie ogromne atrakcje na świeżym powietrzu - 40-sto i 24 metrowy tor 

przeszkód, spacery po okolicy m.in.: port jachtowy, piernikowy dom do góry nogami, wizyta w Muzeum Bursztynu, 

przygoda w Krainie Smoków, konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss i Mistera, konkurs budowli piaskowych  

z nagrodami, festiwal kolorów, wodna bitwa balonowa, Neptunalia,

plażowanie i kąpiele w morzu, zajęcia plastyczne, pokaz mody wakacyjnej i plażowej, 

turnieje sportowe: siatkówka, ringo, piłka nożna – kadra kontra koloniści, program animacyjny, zajęcia sportowe, 

dyskoteki.

TRANSPORT: autokarem pod opieką wychowawców. 

 TERMINY POBYTU: 
 —

04.07 – 13.07.2022

2164zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:
 transport autokarem klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wycho-

wawców, ubezpieczenie NNW

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną,numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obuwie, 

kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy

MRZEŻYNO - nadmorska przygoda (wiek 10 – 15 lat)

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek kolonijno-wczasowy Rutex położony ok. 300 m od morza. Pokoje 4-osobowe z ła-

zienkami. 

WYŻYWIENIE: trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Istnieje możliwość dokupienia następujących diet: wegeta-

riańska – dopłata 100 zł, bezglutenowa – dopłata 100 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji 

– w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: całodzienny pobyt na poligonie w TRZEBIATOWIE – LASER TAG – paintball laserowy, wycieczka do DO-

LINY FANTAZJI – gra terenowa Szlakiem Mrocznej Przygody, wodne szaleństwo w AQUA PARKU HOTEL ZALEWSKI, 

WARSZTATY BURSZTYNNICZE, warsztaty pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne 

- festiwal kolorów – bitwa na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku Holi, a na koniec pamiątkowe, 

kolorowe selfi, zajęcia plastyczne: pocztówka z wakacji, pokaz mody wakacyjnej i plażowej, najciekawsze fryzury 

i makijaże, dzień kolonisty, program animacyjny, zajęcia sportowe, rozgrywki: piłki nożnej, siatkówki, ping ponga, 

wybory Miss i Mistera, plażowanie i kąpiele w morzu, konkurs budowli piaskowych z nagrodami, „Mokra Siatkówka 

Plażowa” – drużynowe zmagania na plaży z wykorzystaniem balonów wypełnionych wodą, Neptunalia – spotkanie 

z Neptunem i Prozerpiną, korzystanie z krytego basenu z podgrzewaną wodą – aquaaerobik, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, dyskoteki z D-jem. TRANSPORT: autokar  pod opieką wychowawców.

FAKULTATYWNA WYCIECZKA (przy minimum 30 uczestników) -wytyczne MEN: 

TROPICAL ISLANDS – 230 zł/os. + ok. 40 EUR/os.,*Obowiązkowo należy posiadać paszport lub dowód osobisty waż-

ny 6 miesięcy, PARK LINOWY GIBON – 40 zł/os., REJS STATKIEM – 30 zł/os.

 TERMINY POBYTU: 
 —

06.07 – 16.07.2022
17.07 – 27.07.2022 
29.07 – 08.08.2022

 ZAPEWNIAMY:
 transport PKP, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną, numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obuwie, kurtkę nieprze-

makalną, krem z filtrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy.

2310zł
/OS.

TANIE WCZASY BIAŁY DUNAJEC k. Zakopanego

ZAKWATEROWANIE: pensjonat góralski z pięknym widokiem na wysokie szczyty Tatr, położony w pobliżu 
AQUA PARKU z basenami termalnymi. Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 

WYŻYWIENIE: dwa posiłki dziennie (śniadania – szwedzki stół, obiadokolacje serwowane do stołu). Pierw-
szy posiłek – obiadokolacja  w dniu przyjazdu, ostatni posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu.
TRANSPORT: dojazd własny. Gwarantujemy transport z dworca z Zakopanego lub Nowego Targu i na 
dworzec dla osób niezmotoryzowanych.

MOŻLIWOŚĆ POBYTÓW WEEKENDOWYCH !!!
minimum 3 dni 

CENA DO UZGODNIENIA!!!

 ZAPEWNIAMY:

 zakwaterowanie, wyżywienie (2 x dziennie), transport z dworca i na dworzec z pensjonatu.

780zł
dzieci do lat 10 

pobyt
7 dniowy

880zł
osoba dorosła

pobyt
7 dniowy

2180zł
/os.

 TERMINY POBYTU: 

 —

od soboty do soboty



MUSZYNA  Wakacje dla aktywnych (wiek 10 – 15 lat)

ZAKWATEROWANIE: OW Andrzejówka – domki 3 osobowe i typu studio 2+3 i 2+4 z pełnym węzłem sanitarnym. 

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierw-

sze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Istnieje możliwość dokupienia 

następujących diet: wegetariańska – dopłata 100 zł, bezglutenowa – dopłata 100 zł, wegańska – dopłata 100 zł.

Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: PAINTBALL TRAMP STREFA – EURO BUNGY I TRAMPOLINIARNIA, TRIKKE, SUN TUBING – zjazd na 

dmuchanych pontonach, PARK LINOWY Z 3 TRASAMI o różnym stopniu trudności, SPŁYW PONTONAMI POPRA-

DEM (2-3 godziny), ZWIEDZANIE MUSZYNY, EKOPODCHODY relaks w strefie „chillout-u” na leżakach na „piasz-

czystej plaży”, streetball, - zagrajcie w Dwadzieścia jeden i Króla. Ciekawe kto zostanie mistrzem, zajęcia sportowe, 

rozgrywki: piłki nożnej, siatkówki plażowej, ringo, freezby, dyskoteki, ognisko,

TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawcy.

 TERMINY POBYTU: 
 —

 15.07 – 24.07.2022
 02.08 – 11.08.2022

2170zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:
 autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, 

ubezpieczenie NNW. opłata FG.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną, numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obuwie, 

kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

SZCZYRK  wakacyjna przygoda w górach (wiek 10 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: HOTEL PANORAMA- SZCZYRK. Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu znaj-

dują się: stołówka, sale wykładowe, stół do tenisa, sala dyskotekowa, boisko do siatkówki, mini siłownia, miejsce na 

ognisko.

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze 

świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

Istnieje możliwość dokupienia następujących diet : wegetariańska – dopłata 0 zł, bezglutenowa – dopłata 100 zł, we-

gańska – dopłata 100 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: ENERGYLANDIA , zwiedzanie atrakcji WISŁY ,wodne szaleństwo w Parku Wodnym TROPIKANA w hotelu 

Gołębiewski (1,5 h), wjazd kolejką linową na Szyndzielnię,wjazd kolejką linową na SKRZYCZNE, wizyta w stacji centralnej 

GOPR, warsztaty: pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne, zwiedzanie Szczyrk, Scrapbooking, nocny seans filmowy  

z kubkiem popcornu, gra świetlik, wieczór satyry i humoru, kalambury, wodna bitwa balonowa, turniej siatkówki, gó-

ralska dyskoteka w zrobionych przez siebie strojach, oraz wybory Góralskiej Miss i Mistera, program animacyjny, zajęcia 

sportowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.

TRANSPORT: Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA (wyjazd przy grupie minimum 30 uczestników):

TATRALANDIA – całodniowa – koszt wycieczki 65 ,00 zł + wstęp płatny indywidualnie ok. 28 euro od 6 do 11 roku życia, 

ok. 30 euro powyżej 12 roku życia.

 TERMINY POBYTU: 
 —

 05.07 - 15.07.2022
 16.07 - 26.07.2022

 27.07 - 06.08.2022

2255zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną oraz paszport lub dowód osobisty + paszport COVID - dotyczy wyjazdu na Słowację, numer Pesel, 

odzież osobistą, podręczny plecak, sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

OBÓZ KONNY w stadninie koni „JANCZARY” 
z nauką jazdy konnej (wiek 8 – 17 lat)

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat w GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM „JANCZARY” w otoczeniu pięknych 

lasów, w pobliżu jeziora WADĄG. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami, WYŻYWIENIE: cztery posiłki dziennie, pierwszy 

posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – obiad w dniu wyjazdu. 

TRANSPORT: dojazd własny

WYŻYWIENIE: cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Pierwszy posiłek – kolacja w dniu 

przyjazdu, ostatni – obiad w dniu wyjazdu.

PROGRAM: 2 GODZINY LEKCYJNE JAZDY KONNEJ DZIENNIE oraz siodłanie konia, wyprowadzanie koni, podstawy 

ujeżdżenia pod opieką instruktora, jazda konna w terenie z trenerem dla początkujących, skoki przez przeszkody 

(dla grup zaawansowanych), nauka z instruktorem dla początkujących, wyjazdy grupowe w teren (dla grup za-

awansowanych), podstawy woltyżerki, pławienie koni w jeziorze Wadąg(dla grup zaawansowanych) oraz nauka dla 

początkujących….WYPOCZYNEK I REKREACJA: spacery po lesie, podchody, wieczór filmowy. gry i zabawy świetli-

cowe oraz sportowo-integracyjne, ognisko,
 TERMINY POBYTU: 
 —

26.06 – 02.07. 2022
10.07 – 16.07. 2022
24.07 – 30.07.2022
07.08 – 13.08.2022

 ZAPEWNIAMY:

 zakwaterowanie ,wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek podawany przy obiedzie, kolacja),realiza-

cję programu rekreacyjnego i nauki jazdy konnej, dyplomy i medale, opiekę pedagogiczną, t-shirt z logo BIURO 

PODRÓŻE EWA ZIELIŃSKA i JANCZARY, zdjęcie w ramce z ulubionym koniem, wykonywane podczas trwania 

obozu, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  odpowiedni strój i obuwie do jazdy konnej, toczek, odzież do zajęć terenowych, aktualną legitymację 

szkolną, wygodne sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, latarkę i zapas baterii, notes, długopis, butelkę na 

wodę do uzupełniania, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy

2050zł
/OS.

PÓŁKOLONIE w stadninie koni „JANCZARY”
(wiek 6 – 10 lat)

TRANSPORT z Olsztyna – wyjazd o godz. 07:30 pod opieką wychowawców, powrót o godz. 16:30 pod opieką wy-

chowawców.

WYŻYWIENIE: trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek podawany przy obiedzie). 

PROGRAM POBYTU: spotkanie z ratownikiem w WODNYM CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWYM AQUASFE-

RA w OLSZTYNIE, zabawa i nauka, wyprawa do WSPINTEGRACJI – dzięki wspinaczce dzieci uczą się dążyć do celu, 

pokonywać trudności, ćwiczą ,wizyta w MUZEUM NOWECZESNOOŚCI, WARSZTATY EKO, KORALE, KORALIKI – 

moja biżuteria, WARSZTATY TANECZNE, NAUKA ŚPIEWANIA, BEZPIECZNE WAKACJE – spotkanie z policjantem, 

MOJE MODNE CIUSZKI, WYPRAWA W LAS Z KOMPASEM MAŁY CHEMIK – warsztaty z poznawaniem tajników 

wiedzy z chemii, „GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE”, OLIMPIADA KOLONIJNA, „KOŃ MÓJ PRZYJACIEL” – próba 

jazdy na lonży, zajęcia w stajni – karmienie koni, „BĘDĘ ROLNIKIEM”, MALOWANKI, RYSOWANKI, NA ZAKOŃCZE-

NIE TURNUSU „RODZINNE OGNISKO” – spotkanie przy ognisku z mamą i tatą – pieczenie kiełbasek.

 TERMINY POBYTU: 
 —

BEZ SOBOTY I NIEDZIELI
04.07 – 16.07.2022
18.07 – 30.07.2022

 ZAPEWNIAMY:

 transport autokarem klasy turystycznej, wyżywienie, realizację programu, bilety wstępu, opiekę pedago-

giczną, instruktorów, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  butelkę na wodę mineralną, mały plecak, wygodne sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f il-

trem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy, czepek i klapki na basen

1100zł
/OS.

SZKLARSKA PORĘBA spotkanie z Duchem Gór (wiek 10 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Zameczek, pokoje 3,4 osobowe z łazienkami i TV.
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. 
Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Istnieje możli-
wość dokupienia następujących diet: wegetariańska – dopłata 70 zł, bezglutenowa – dopłata 70 zł, 
Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.
PROGRAM: 
- PARK DINOZAURÓW, ESPLANADA RODZINNY PARK ROZRYWKI, TROLLANDIA PARK LINOWY, wizyta  
w Starej Chacie Walońskiej, piesza wycieczka na ZBÓJECKIE SKAŁY, wycieczka do PARKU DUCHA GÓR, 
wycieczka autokarowa do KARPACZA – spacer po Skwerze Śladami Zdobywców, POBYT W PARKU WOD-
NYM TROPIKANA – czekają tu na Was m.in: basen rekreacyjny z falą, basen rzeka, basen sportowy, zjeż-
dżalnia cebula, zaginione skarby – gra terenowa, turnieje sportowe: koszykówka, siatkówka, gry i zabawy, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.
TRANSPORT: autokar klasy pod opieką wychowawcy

 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07 - 17.07.2022
 01.08 - 11.08.2022

2135zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:

 autokar klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, wychowawców, 
ubezpieczenie NNW, opłaty na FG

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 aktualną legitymację szkolną ,numer Pesel,odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe 
obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy. 

LEWIN KŁODZKI w poszukiwaniu tajemnic gór Stołowych (wiek 8 – 16 lat)

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek wypoczynkowy Maria III. Pokoje 3,4,5 -osobowe z łazienkami. 
WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie + podwieczorek. 
UWAGA: istnieje możliwość dokupienia następujących diet: wegetariańska – dopłata 0 zł, bezglute-
nowa – dopłata 0 zł, wegańska – dopłata 0 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezer-
wacji – w dniu podpisania umowy

PROGRAM: 
- wycieczka do KOPALNI ZŁOTA W ZŁOTYM STOKU 
- wycieczka do PARKU TECHNIKI, 
- GÓRSKI RAFTING! 
- PROJEKT ARADO – wizyta w zaginionym laboratorium Hitlera, 
- zwiedzanie JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE 
- zwiedzanie POLANICY ZDRÓJ – Tor Saneczkowy Góralka – 1 przejazd z cenie,
- piesza wycieczka do OGRODÓW JAPOŃSKICH 
- ekopodchody, poranny lub wieczorny jogging, wieczór karaoke, wieczór filmowy, program anima-
cyjny, zajęcia sportowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.

 TERMINY POBYTU: 
 —

07.07-17.07.2022
16.08-26.08.2022

 ZAPEWNIAMY:

 transport autokarem klasy turystycznej, zakwaterowanie w pokojach 3,4-osobowych,
wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek podawany przy obiedzie, kolacja), realizację programu turystycznego i rekreacyjnego – 
sportowego, ubezpieczenie NNW, opłaty na TFG.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
 paszport lub dowód osobisty (przy wyjeździe do CZECH),aktualną legitymację szkolną, odzież osobistą, mały podręczny 
plecak, sportowe obuwie, kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy.

ŁEBA  nadmorska przygoda (wiek 8 – 12 lat)
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek położony w miejscowości Żarnowska k. Łeby (2,5 km), nad brzegiem jeziora Łebsko 

(150-200 m).  

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Istnieje możliwość dokupienia następujących diet: wege-

tariańska – dopłata 100 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji – w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: wycieczka do SEA PARK SARBSK, wycieczka do Łeby - Parku Dinozaurów,

 wyprawa do Labirynt Park – największy naturalny labirynt w Polsce – o powierzchni 5000m2. Gra w Boule – tra-

dycyjna francuska gra towarzyska z elementami zręcznościowymi. „Magiczny ogród drewnianych gier wielkofor-

matowych” – a w nim kilkadziesiąt gier zręcznościowych, logicznych i łamigłówek, wszystkie w rozmiarze XXL, 

Labirynt Harrego Pottera, przygoda w Funlandii – to prawie 1000 m2 powierzchni do zabawy – 400 m2 unikalnego 

dmuchanego parku „pod dachem” oraz dwie ogromne atrakcje na świeżym powietrzu - 40-sto i 24 metrowy tor 

przeszkód, spacery po okolicy m.in.: port jachtowy, piernikowy dom do góry nogami, wizyta w Muzeum Bursztynu, 

przygoda w Krainie Smoków, konkurs piosenki, kalambury, wybory Miss i Mistera, konkurs budowli piaskowych  

z nagrodami, festiwal kolorów, wodna bitwa balonowa, Neptunalia,

plażowanie i kąpiele w morzu, zajęcia plastyczne, pokaz mody wakacyjnej i plażowej, 

turnieje sportowe: siatkówka, ringo, piłka nożna – kadra kontra koloniści, program animacyjny, zajęcia sportowe, 

dyskoteki.

TRANSPORT: autokarem pod opieką wychowawców. 

 TERMINY POBYTU: 
 —

04.07 – 13.07.2022

2164zł
/os.

 ZAPEWNIAMY:
 transport autokarem klasy turystycznej, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wycho-

wawców, ubezpieczenie NNW

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną,numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obuwie, 

kurtkę nieprzemakalną, krem z f iltrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy

MRZEŻYNO - nadmorska przygoda (wiek 10 – 15 lat)

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek kolonijno-wczasowy Rutex położony ok. 300 m od morza. Pokoje 4-osobowe z ła-

zienkami. 

WYŻYWIENIE: trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Istnieje możliwość dokupienia następujących diet: wegeta-

riańska – dopłata 100 zł, bezglutenowa – dopłata 100 zł. Wybraną dietę należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji 

– w dniu podpisania umowy.

PROGRAM: całodzienny pobyt na poligonie w TRZEBIATOWIE – LASER TAG – paintball laserowy, wycieczka do DO-

LINY FANTAZJI – gra terenowa Szlakiem Mrocznej Przygody, wodne szaleństwo w AQUA PARKU HOTEL ZALEWSKI, 

WARSZTATY BURSZTYNNICZE, warsztaty pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne 

- festiwal kolorów – bitwa na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku Holi, a na koniec pamiątkowe, 

kolorowe selfi, zajęcia plastyczne: pocztówka z wakacji, pokaz mody wakacyjnej i plażowej, najciekawsze fryzury 

i makijaże, dzień kolonisty, program animacyjny, zajęcia sportowe, rozgrywki: piłki nożnej, siatkówki, ping ponga, 

wybory Miss i Mistera, plażowanie i kąpiele w morzu, konkurs budowli piaskowych z nagrodami, „Mokra Siatkówka 

Plażowa” – drużynowe zmagania na plaży z wykorzystaniem balonów wypełnionych wodą, Neptunalia – spotkanie 

z Neptunem i Prozerpiną, korzystanie z krytego basenu z podgrzewaną wodą – aquaaerobik, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, dyskoteki z D-jem. TRANSPORT: autokar  pod opieką wychowawców.

FAKULTATYWNA WYCIECZKA (przy minimum 30 uczestników) -wytyczne MEN: 

TROPICAL ISLANDS – 230 zł/os. + ok. 40 EUR/os.,*Obowiązkowo należy posiadać paszport lub dowód osobisty waż-

ny 6 miesięcy, PARK LINOWY GIBON – 40 zł/os., REJS STATKIEM – 30 zł/os.

 TERMINY POBYTU: 
 —

06.07 – 16.07.2022
17.07 – 27.07.2022 
29.07 – 08.08.2022

 ZAPEWNIAMY:
 transport PKP, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę wychowawców, ubezpieczenie NNW.

 UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:
  aktualną legitymację szkolną, numer Pesel, odzież osobistą, mały podręczny plecak, sportowe obuwie, kurtkę nieprze-

makalną, krem z filtrem UV, nakrycie głowy, strój kąpielowy.

2310zł
/OS.

TANIE WCZASY BIAŁY DUNAJEC k. Zakopanego

ZAKWATEROWANIE: pensjonat góralski z pięknym widokiem na wysokie szczyty Tatr, położony w pobliżu 
AQUA PARKU z basenami termalnymi. Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 

WYŻYWIENIE: dwa posiłki dziennie (śniadania – szwedzki stół, obiadokolacje serwowane do stołu). Pierw-
szy posiłek – obiadokolacja  w dniu przyjazdu, ostatni posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu.
TRANSPORT: dojazd własny. Gwarantujemy transport z dworca z Zakopanego lub Nowego Targu i na 
dworzec dla osób niezmotoryzowanych.

MOŻLIWOŚĆ POBYTÓW WEEKENDOWYCH !!!
minimum 3 dni 

CENA DO UZGODNIENIA!!!

 ZAPEWNIAMY:

 zakwaterowanie, wyżywienie (2 x dziennie), transport z dworca i na dworzec z pensjonatu.

780zł
dzieci do lat 10 

pobyt
7 dniowy

880zł
osoba dorosła

pobyt
7 dniowy

2180zł
/os.

 TERMINY POBYTU: 

 —

od soboty do soboty




