
Obozy młodzieżowe 
Kolonie
2020 
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KIELCE 04:00 12:00
14:00 
(80 zł)

09:30 
(80 zł)

04:00
19:00 
(80 zł)

6:30 
(120 zł)

08:20 

(80 zł)

07:30 
(120 zł)

05:00 
(180 zł)

11:00 
(140 zł)

KATOWICE 07:30 15:00
18:30 
(80 zł)

14:00 
(80 zł)

07:30 22:30 13:30 10:00
06:30 

(120 zł)

06:30 
(180 zł)

12:30 
(100 zł)

KRAKÓW 06:00 14:00
16:30 
(80 zł)

12:00 
(80 zł)

06:00 23:45 15:00 11:30
05:00 
(120 zł)

-
14:00 
(100 zł)

LUBLIN
01:00 

(100 zł)

09:00 
(100 zł)

11:00 06:00
01:00 

(100 zł)

15:50 
(120 zł)

04:00 
(120 zł)

-
05:00 
(120 zł)

04:30 
(180 zł)

07:00 
(160 zł)

ŁÓDŹ
01:00 

(100 zł)

09:00 
(100 zł)

10:30 
(120 zł)

06:00 
(120 zł)

01:00 

(100 zł)

17:20 
(110 zł)

09:00
07:30 

(110 zł)
10:00

10:15 
(160 zł)

09:30 
(160 zł)

PIOTRKÓW  TRYB.
02:00 

(80 zł)

10:00 

(80 zł)
- -

02:00 

(80 zł)
- 10:00 -

09:00 

(80 zł)

08:45 
(160 zł)

10:30 
(140 zł)

WARSZAWA
01:15 
(100 zł)

09:00 
(100 zł)

11:00 
(120 zł)

06:00 
(120 zł)

01:15 
(100 zł)

16:00 
(120 zł)

06:30 
(120 zł)

07:00 
(120 zł)

07:30 

(120 zł)

07:00 
(160 zł)

07:30 
(160 zł)

RADOM
02:45 
(80 zł)

10:00 
(80 zł)

13:00 
(100 zł)

08:00 
(80 zł)

02:45 
(80 zł)

17:40 

(90 zł)

07:30 

(100 zł)
-

07:00 
(120 zł)

06:00 
(160 zł)

09:30 
(160 zł)

OSTROWIEC  
ŚWIĘTOKRZSKI

02:30 

(30 zł)

10:45 
(30 zł)

- -
02:30 

(30 zł)
- - - - - -

WROCŁAW
05:00 

(130 zł)

12:00 
(130 zł)

-
17:30 
(80 zł)

05:00 

(130 zł)

19:15 

(110 zł)

10:45 
(120 zł)

06:30 

(110 zł)

06:40 

(120 zł)

08:00 
(180 zł)

-

CZĘSTOCHOWA
01:45 
(70 zł)

13:30 

(70 zł)
- -

01:45 
(70 zł)

20:00 

(70 zł)
11:15

07:45 

(70 zł)

07:30 

(100 zł)

07:30 
(180 zł)

11:30 
(140 zł)

OPOLE
07:00 

(80 zł)

13:30 
(80 zł)

- -
07:00 

(80 zł)

20:00 

(90 zł)

9:30 
(120 zł)

09:00 

(90 zł)

05:00 

(120 zł)

06:30 

(180 zł)
-

GLIWICE
09:00 

(50 zł)

14:30 
(50 zł)

19:30 
(80 zł)

14:30 
(80 zł)

09:00 

(50 zł)
-

13:05 
(50 zł)

-
06:00 

(120 zł)
- -

KNURÓW 08:00 16:00 - - 08:00 -
12:50 

(50 zł)
- - - -

JASTRZĘBIE  ZDRÓJ
08:30 
(50 zł)

17:00 

(50 zł)
- -

08:30 
(50 zł)

- - - - - -

BIELSKO-BIAŁA
07:45 
(40 zł)

16:00 
(40 zł)

- -
07:45 
(40 zł)

- - - - - -

* oznacza wyjazd dzień wcześniej
** oznacza wyjazd w drugim dniu imprezy

UWAGA! Na trasach dojazdowych połączenia antenowe realizowane są przy min. 6 osobach, różnymi środkami transportu: auto osobowe, mi-
krobus, autokar turystyczny. Przewoźnik i organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane warunkami drogowymi lub 
kolejkami na granicy, co może się wiązać z oczekiwaniem na transport w miejscach przesiadkowych. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania 
dojazdów antenowych na terenie Polski z powodu małej frekwencji na 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Istnieje możliwość zorganizowania 
transportu z innych miejscowości po uprzednim uzgodnieniu z Biurem. Zbiórka uczestników na trasach antenowych na 15 min. przed odjazdem. 
 

Szczegółowe informacje o miejscach wsiadania dostępne są w siedzibie biura lub na stronie www.selvatour.pl.



Bułgaria - Złote Piaski 2 
Bułgaria - Złote Piaski 3
Bułgaria - Słoneczny Brzeg 6
Bułgaria - Słoneczny Brzeg 7
Włochy - Rimini z Mirabilandią 10
Grecja - Olimpic Beach 12
Hiszpania - Lloret De Mar + Francja - Paryż 14
Hiszpania - Lloret de Mar + Wenecja 15
Austria - Ziemia  Salzburska  16
Węgry - Hajduszoboszlo 17

Obozy  

zagraniczne

Informacje zawarte w katalogu nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. 
Katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Pełna oferta dostępna jest na stronie www.selvatour.pl oraz w punktach sprzedaży.

S
P

IS
 T

R
E

Ś
C

I

Obozy / kolonie  

Polska

MORZE 
Władysławowo 19
Jastrzębia Góra 20
Ustka 21

GÓRY 
Szklarska Poręba 22
Małe Ciche 23
Białka Tatrzańska 24
Muszyna 25

Biuro Podróży SELVA TOUR Marcin Wzorek
25-351 Kielce, ul. Sienkiewicza 3
tel. +48 (041) 344 40 10  
selvatour@selvatour.pl
www.selvatour.pl  

Posiadamy Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki nr 5673 
wydany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,  a także 
Gwarancję Ubezpieczeniową nr M 516657 ważna od 18.09.2019 
do 17.09.2020r. wydaną przez Signal Iduna Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. na kwotę 1 000 000 PLN.
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Szczegółowe informacje i promocje na  
www.selvatour.pl

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

Bułgaria - Złote Piaski
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Hotel ZDRAVETS**** położony jest w jednym z najbardziej znanych i lubianych czarnomorskich kurortów  
w Bułgarii. W centrum Złotych Piasków, ok. 250 m od piaszczystej plaży i nadmorskiej promenady. Na tere-
nie hotelu znajduje się odkryty basen z bezpłatnymi leżakami.

Pokoje: Zakwaterowanie w pokojach 4, 5 – osobowych lub 6 osobowym dwupoziomowym apartamencie z klimatyza-
cją, każdy pokój posiada łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, suszarka do włosów), TV-SAT, lodówką.

Do dyspozycji uczestników: Recepcja, hol, przy recepcji lobby z nieodpłatnym Wi-Fi, windy, restauracja, lo-
bby bar, basen z parasolami i leżakami, bar przy basenie, mini market.

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

Plaża: Plaża znajduje się 250 m od hotelu. Długa, piaszczysta, szeroka z łagodnym wejściem do morza. Wy-
różniona prestiżową europejską nagrodę ekologiczną “Błękitna Flaga”. Plaża ma ogromne zaplecze sportowe 
i rozrywkowe, z których można korzystać za dodatkową dopłatą.

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

2 dzień: Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Spacer  
z wychowawcami po najbliższej okolicy-zapoznanie się z kurortem. Pierwszy posiłek obiad, zakwaterowanie w poko-
jach od godziny 14:00. Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, podział młodzieży na grupy, przekazanie praktycznych 
informacji dotyczących wypoczynku- zapoznanie się z programem, ofertą wycieczek i regulaminami. Kolacja, nocleg.

3 - 10 dzień: Program pobytu:
• integracja uczestników;
• plażowanie i kąpiele morskie;
• rozgrywki rekreacyjno-sportowe – m.in. siatkówki plażowej, piłki nożnej;
• zabawy w basenie m.in water polo;
• spacery po Złotych Piaskach – promenada, przystań jachtowa;
• wyjścia do lokalnych dyskotek (wejście dla osób pow. 16 roku życia);
• konkursy – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło;
• animacje w hotelu;
• piesza wycieczka do Monastyru Aładża (dla chętnych). Legenda głosi, że w wykutych w skale monastyru 

tunelach i korytarzach ukryte są wielkie skarby pilnowane przez zjawę mnicha;
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.

11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do godziny 10:00, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Możliwość 
spędzenia czasu przy basenie, dla chętnych wyjście z wychowawcą na ostatnie zakupy, pożegnalny spacer po 
kurorcie. Obiad. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Przejazd przez Bułgarię i Rumunię.

12 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowo- wieczornych.

Cena zawiera:
• 9 noclegów w hotelu Zdravets****;
• wyżywienie All Inclusive + suchy prowiant na 

drogę powrotną;
• transport autokarem LUX (wc, video, klimatyzacja);
• dodatkowy obiad w dniu wyjazdu;
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
• bułgarską opiekę medyczną;
• ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, 

bagaż 800 PLN (obejmuje choroby przewlekłe);
• realizację programu;
• animacje w hotelu;
• dwa wejścia na dyskotekę;
• składkę na Turystyczny Fundusz  

Gwarancyjny-10 zł/os.;
• podatek VAT.

Uwaga! W terminie 26.06 – 06.07.2020 r.  
8 noclegów długość wyjazdu 11 dni.

Cena nie zawiera:
• wycieczek fakultatywnych;
• dopłat za wyjazd z poszczególnych miast;
• ciepłego posiłku podczas drogi – ok. 5-7 EUR;
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 4,3 % 

ceny imprezy (obejmuje choroby przewlekłe). 

Obowiązkowo płatne:
• kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR (na wypa-

dek ewentualnych zniszczeń);
• opłata klimatyczno-administracyjna płatna  

w autokarze 15 EUR;
• dopłata dla osób powyżej 18 lat – 150 zł/os.;

Weź ze sobą:
Ważny paszport lub dowód osobisty, wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną, leki przyjmowane na stałe. 
Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + dodat-
kowo na wybrane wycieczki fakultatywne. Zale-
camy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ).

OBÓZ 12-18 LAT

TERMIN CENA

26.06-06.07.2020 1699 zł/os.

30.06-11.07.2020 1899 zł/os.

04.07-15.07.2020 1899 zł/os.

09.07-20.07.2020 1899 zł/os.

13.07-24.07.2020 1899 zł/os.

18.07-29.07.2020 1899 zł/os.

TERMIN CENA

22.07-02.08.2020 1899 zł/os.

27.07-07.08.2020 1899 zł/os.

31.07-11.08.2020 1899 zł/os.

05.08-16.08.2020 1899 zł/os.

09.08-20.08.2020 1899 zł/os.

14.08-25.08.2020 1899 zł/os.

UWAGA! W terminie 26.06 – 06.07.2020 r. 8 noclegów długość wyjazdu 11 dni. Wyjazd w godzinach popołudniowych.
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ZŁOTE PIASKI to najpopularniejszy bułgarski kurort na wybrzeżu Morza Czarnego. Zapraszamy do niego wszystkich tych, którzy tęsknią za słoń-
cem, ciepłym morzem i cudownymi plażami. Świetna atmosfera wypoczynku, atrakcje na plaży, wycieczki, spacery i zabawa w klubach gwaran-
tują udane wakacje. Sklepiki, kramy z typowo bułgarskimi wyrobami, sympatyczni mieszkańcy oraz turyści z całej Europy tworzą niepowtarzalną 
atmosferę wakacyjnego wypoczynku.

Hotel RIVA PARK*** znajduje się w ścisłym centrum Złotych Piasków, ok. 250 m od plaży, otoczonym 
zielenią i położonym na ogrodzonym terenie. W pobliżu znajdują się sklepy, tawerny, hipermarket, pizzeria, 
dyskoteki. Na terenie hotelu znajduje się duży odkryty basen z bezpłatnymi leżakami.

Pokoje: Zakwaterowanie w pokojach 4, 5, 6 – osobowych z klimatyzacją, każdy pokój posiada łazienkę  
z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic), TV-SAT, lodówkę, balkon lub taras.

Do dyspozycji uczestników: Recepcja, hol, przy recepcji lobby z nieodpłatnym Wi-Fi, sejfem (dodatkowo 
płatnym), duży basen zewnętrzny, mały basen rekreacyjny, jacuzzi, boisko do siatkówki i koszykówki, scena.

Wyżywienie: FB w formie bufetu (kuchnia bułgarska) – śniadanie, obiad i kolacja do posiłków soki i woda  
z dystrybutora, przy śniadaniu dodatkowo kawa i herbata. Woda z dystrybutora dostępna cały dzień.

Plaża: Plaża znajduje się 250 m od hotelu. Długa, piaszczysta, szeroka z łagodnym wejściem do morza. Wy-
różniona prestiżową europejską nagrodę ekologiczną “Błękitna Flaga”. Plaża ma ogromne zaplecze sportowe  
i rozrywkowe, z których można korzystać za dodatkową dopłatą.

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

2 dzień: Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Spacer z wychowawcami po najbliższej okolicy-zapoznanie się z kurortem. Pierwszy posiłek obiad, 
zakwaterowanie w pokojach od godziny 15:00. Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, podział młodzieży na 
grupy, przekazanie praktycznych informacji dotyczących wypoczynku – zapoznanie się z programem, ofertą 
wycieczek i regulaminami. Obiadokolacja, nocleg.

3 - 10 dzień: Program pobytu:
• integracja uczestników;
• plażowanie i kąpiele morskie;
• rozgrywki rekreacyjno-sportowe– m.in. siatkówki plażowej, piłki nożnej;
• zabawy w basenie;
• animacje w hotelu;
• gra terenowa;
• spacer po Złotych Piaskach – promenada, przystań jachtowa;
• wyjścia do lokalnych dyskotek (wejście dla osób pow. 16 roku życia);
• konkursy – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło;
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.

11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do godziny 09:00, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Możliwość 
spędzenia czasu przy basenie, dla chętnych wyjście z wychowawcą na ostatnie zakupy, pożegnalny spacer po 
kurorcie. Obiad. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Przejazd przez Bułgarię i Rumunię.

12 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowo- wie-
czornych. Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

Cena zawiera:
• 9 noclegów w hotelu Riva Park***;
• wyżywienie FB + suchy prowiant na drogę 

powrotną;
• transport autokarem LUX (wc, video, klimatyzacja);
• dodatkowy obiad w dniu wyjazdu;
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
• bułgarską opiekę medyczną;
• ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, 

bagaż 800 PLN (obejmuje choroby przewlekłe);
• realizację programu;
• animacje w hotelu;
• dwa wejścia na dyskotekę;
• składkę na Turystyczny Fundusz  

Gwarancyjny – 10 zł/os.;
• podatek VAT.

Cena nie zawiera:
• wycieczek fakultatywnych;
• dopłat za wyjazd z poszczególnych miast;
• ciepłego posiłku podczas drogi – ok. 5-7 EUR;
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 4,3 % 

ceny imprezy (obejmuje choroby przewlekłe).

Obowiązkowo płatne:
• kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR (na wypa-

dek ewentualnych zniszczeń);
• opłata klimatyczno-administracyjna płatna  

w autokarze 15 EUR;
• dopłata dla osób powyżej 18 lat – 150 zł/os.

Weź ze sobą:
Ważny paszport lub dowód osobisty, wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną, leki przyjmowane na stałe. 
Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + dodat-
kowo na wybrane wycieczki fakultatywne. Zale-
camy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ).
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OBÓZ 12-18 LAT Bułgaria - Złote Piaski

TERMIN CENA

26.06-06.07.2020 1699 zł/os.

04.07-15.07.2020 1899 zł/os.

13.07-24.07.2020 1899 zł/os.

22.07-02.08.2020 1899 zł/os.

TERMIN CENA

31.07-11.08.2020 1899 zł/os.

09.08-20.08.2020 1899 zł/os.

18.08-29.07.2020 1699 zł/os

UWAGA! W terminie 26.06 – 06.07.2020 r. 8 noclegów długość wyjazdu 11 dni. Wyjazd w godzinach popołudniowych.

Szczegółowe informacje i promocje na  
www.selvatour.pl
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Bułgaria - Złote Piaski

4



5

W
Y

C
IE

C
Z

K
I 

F
A

K
U

L
T

A
T

Y
W

N
E

Bułgaria - Złote Piaski

Przylądek Kaliakra  
+ zatoczka

Po śniadaniu przejazd na Przylądek Kaliakra - 2 km 
cypel o stromym, klifowym wybrzeżu, jeden z naj-
efektywniejszych tworów natury na całej linii brze-
gowej. Następnie przejazd do małej miejscowości 
wypoczynkowej położonej nad malowniczą zatoką 
Tauk Liman – plażowanie. Przyjazd do hotelu w go-
dzinach wieczornych.

Cena ok. 15 EUR.

Warna - zakupy
Po południu przejazd do Warny, zwiedzanie Katedry. 
Następnie czas wolny na zakupy w galerii handlowej 
Grand Mall. Powrót do hotelu.

Cena ok. 10 EUR.

Stambuł 1-dniowy
Wyjazd z hotelu w godzinach wieczornych.  
W godzinach porannych przyjazd do Turcji, przerwa 
na śniadanie. Następnie zwiedzanie miasta, m.in.: 
Błękitny Meczet, Hipodrom, Obelisk Teodozjusza, 
Fontanna Wilhelma, przejazd Mostem Bosforskim. 
Czas wolny. Możliwe dodatkowe wycieczki: rejs 
łódką przez cieśninę bosforską + bazar egipski - 25 
EUR, Pałac Sułtana Topkapi - 25 EUR, Bazylika Św. 
Zofii - 25 EUR, wycieczka „2 w 1” (Topkapi + bazylika 
Św. Zofii) - 35 EUR, zakupy w centrum handlowym 
„Forum” (znajduje się w nim trzecie, największe na 
świecie akwarium „Turkuazu”) - wejście opcjonalne 
płatne 13 EUR. Cena wycieczki 6 EUR. Około godz. 
19:00 wyjazd w drogę powrotną do Bułgarii, powrót 
do hotelu w godzinach porannych dnia następnego. 
DODATKOWO PŁATNE (obowiązkowo): wiza tu-
recka ok. 15 EUR.

Cena ok. 60 EUR (obiad w cenie).

Nesebyr  
+ „Aqua Paradise” 

Po śniadaniu przejazd do Nesebyru – miasta 
położonego na półwyspie, wpisanego na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spa-
cer po zabytkowym Starym Mieście, czas wol-
ny na zakup pamiątek. Następnie przejazd 
do parku wodnego Aqua Paradise, jednego  
z najnowocześniejszych na Bałkanach (pobyt ok. 3 
godziny). Powrót do hotelu w godzinach wieczor-
nych.

Cena ok. 40 EUR.

Konstanca  
(Rumunia)

Po śniadaniu przejazd do Konstancy, zwiedza-
nie starego centrum z pilotem-przewodnikiem 
(plac Owidiusza, katedra Piotra i Pawła, meczet). 
Przejazd do Muzeum Przyrody – pokaz tresury 
delfinów, wizyta w akwarium lub planetarium (do 
wyboru), mini ZOO. Następnie spacer bulwarem 
Mamaia, gdzie zobaczymy secesyjny budynek 
dawnego kasyna. Powrót do hotelu w godzinach 
wieczornych.

Cena ok. 35 EUR.

Bałczik  
i Kaliakra

Popołudniowa wycieczka autokarowa, wizyta 
w Ogrodzie Botanicznym oraz letniej rezydencji 
byłej rumuńskiej królowej Marii Koburg w Bał-
cziku, przejazd na Przylądek Kaliakra - 2 km cypel 
o stromym, klifowym wybrzeżu, jeden z najefek-
tywniejszych tworów natury na całej linii brzego-
wej. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych.

Cena ok. 23 EUR.

Warna  
z delfinarium

Popołudniowa wycieczka, w programie, m.in.: 
wizyta w jednym z najdłużej istniejących delfina-
rium w Warnie - uczestnictwo w pokazie delfinów 
(ok. 30 min.). Następnie zwiedzanie Warny, m.in.: 
mauzoleum Warneńczyka, Katedra. Czas wolny 
w centrum miasta. Powrót do hotelu w godzinach 
wieczornych.

Cena ok. 30 EUR.

Nesebyr
Po śniadaniu przejazd do Nesebyru, przepiękne-
go, starego miasta wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Słynie z pięknej architektu-
ry, wąskich, krętych, brukowanych uliczek, domów 
wykonanych z drewna i kamienia oraz malowni-
czego otoczenia. Spacer po Starym Mieście, zwie-
dzanie średniowiecznych kościołów. Czas wolny. 
Powrót do hotelu godzinach wieczornych.

Cena ok. 23 EUR.

Rejs statkiem
Cena ok. 20 EUR.

Park Wodny Aquapolis
Cena ok. 15 EUR.
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Bułgaria - Słoneczny Brzeg

O
B

O
Z

Y
 I

 K
O

L
O

N
IE

 Z
A

G
R

A
N

IC
Z

N
E

SŁONECZNY BRZEG to największy i najpopularniejszy kurort na wybrzeżu Morza Czarnego. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie urokliwego  
i zabytkowego Nesebyru. Nazwa miejscowości w pełni oddaje panujące w niej warunki klimatyczne – słońce, czysta woda i wydmy sięgające 
do 20 m wysokości. Plaża bardzo dobrze zagospodarowana, szeroka i piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, o długości ok. 10 km, 
uhonorowana tytułem Błękitnej Flagi za czystość wody i piasku. Warunki tutaj sprzyjają sportom wodnym, takim jak windsurfing czy nurko-
wanie, zaś bogata infrastruktura turystyczna i niezliczona ilość atrakcji: 2 aquaparki, dyskoteki, puby, liczne restauracje zadowolą najbardziej 
wymagających turystów. Nie bez powodu Słoneczny Brzeg nazywany jest Las Vegas Wschodu. 

Hotel CAMELOT*** położony w Słonecznym Brzegu w bezpośrednim sąsiedztwie urokliwego i zabytko-
wego Nesebyru, ok. 450 m od piaszczystej plaży i nadmorskiej promenady. Na terenie hotelu znajduje się 
odkryty basen z bezpłatnymi leżakami, kompleks boisk sportowych i kino letnie. 

Pokoje: Przestronne, apartamenty i pokoje typu studio, 4, 5, 6 – osobowych z klimatyzacją. Każdy pokój posiada 
łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, suszarka do włosów, ręczniki), TV-SAT, lodówkę oraz balkon. 

Wyżywienie: FB w formie bufetu (kuchnia bułgarska) - śniadania, obiady i kolacje, woda dostępna cały dzień.

Plaża: Długa, piaszczysta i szeroka plaża z łogodnym wejściem do moża znajude się 450 m od hotelu. Serwis 
na plaży płatny dodatkowo.

Program ramowy:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Węgry i Rumunię. W trakcie podróży  
w godzinach południowych, dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5-7 EUR). Nocny 
przejazd przez Rumunię.

2 dzień: Przyjazd do Słonecznego Brzegu w godzinach porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Spacer z wychowawcami po najbliższej okolicy-zapoznanie się z kurortem. Pierwszy posiłek obiad, zakwate-
rowanie w pokojach od godziny 14:00. Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, podział młodzieży na grupy, 
przekazanie praktycznych informacji dotyczących wypoczynku- zapoznanie się z programem, ofertą wycie-
czek i regulaminami. Kolacja, nocleg.

3 - 10 dzień: Program pobytu:
• integracja uczestników;
• plażowanie i kąpiele morskie;
• wieczorny seans kina letniego;
• rozgrywki rekreacyjno-sportowe – m.in. siatkówki plażowej, piłki nożnej;
• zabawy w basenie m.in water polo;
• spacer po Słonecznym Brzegu –m.in. promenada i molo;
• super zabawa podczas rejsu statkiem połączonego z kąpielami w morzu;
• wyjścia do lokalnych dyskotek (dodatkowo płatne);
• konkursy – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło;
• piesza wycieczka do Nesebyru – najstarszego bułgarskiego miasta położonego na malowniczym, skalistym 

półwyspie. Podczas wycieczki zobaczymy, m.in. Mury Bizantyjskie, Starożytne greckie i tureckie łaźnie, Cerkiew 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny , amfiteatr. Zatrzymamy się na tarasie widokowym z którego podziwiać 
będziemy wspaniałą panoramę Słonecznego Brzegu i okolic;

• możliwość skorzystania  z wycieczek fakultatywnych.

11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do godziny 11:00, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Możliwość 
spędzenia czasu przy basenie, dla chętnych wyjście z wychowawcą na ostatnie zakupy, pożegnalny spacer po 
kurorcie. Obiad. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Przejazd przez Bułgarię i Rumunię.

12 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowo- wieczor-
nych. Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

Cena zawiera:
• 9 noclegów w hotelu Camelot***;
• wyżywienie FB + suchy prowiant na drogę 

powrotną;
• transport autokarem LUX  

(wc, video, klimatyzacja);
• dodatkowy obiad w dniu wyjazdu;
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
• bułgarską opiekę medyczną;
• ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, 

bagaż 800 PLN (obejmuje choroby przewlekłe);
• realizację programu;
• rejs statkiem;
• pieszą wycieczkę do Nesebyru;
• składkę na Turystyczny Fundusz  

Gwarancyjny – 10 zł/os.;
• podatek VAT.

Cena nie zawiera:
• wycieczek fakultatywnych;
• dopłat za wyjazd z poszczególnych miast;
• ciepłego posiłku podczas drogi ok. 5-7 EUR;
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 4,3 % 

ceny imprezy (obejmuje choroby przewlekłe).

Obowiązkowo płatne:
• kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR (na wypadek 

ewentualnych zniszczeń);
• opłata klimatyczno - administracyjna płatna  

w autokarze 15 EUR.

Weź ze sobą:
Ważny paszport lub dowód osobisty, wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną, leki przyjmowane na stałe. 
Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + dodat-
kowo na wybrane wycieczki fakultatywne. Zale-
camy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ).

OBÓZ 12-18 LAT

TERMIN CENA

30.06-11.07.2020 1749 zł/os.

09.07-20.07.2020 1749 zł/os.

18.07-29.07.2020 1749 zł/os.

TERMIN CENA

27.07-07.08.2020 1749 zł/os.

05.08-16.08.2020 1749 zł/os.

14.08-25.08.2020 1749 zł/os.
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SŁONECZNY BRZEG to największy i najpopularniejszy kurort na wybrzeżu Morza Czarnego. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie urokliwego  
i zabytkowego Nesebyru. Nazwa miejscowości w pełni oddaje panujące w niej warunki klimatyczne – słońce, czysta woda i wydmy sięgające 
do 20 m wysokości. Plaża bardzo dobrze zagospodarowana, szeroka i piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, o długości ok. 10 km, 
uhonorowana tytułem Błękitnej Flagi za czystość wody i piasku. Warunki tutaj sprzyjają sportom wodnym, takim jak windsurfing czy nurko-
wanie, zaś bogata infrastruktura turystyczna i niezliczona ilość atrakcji: 2 aquaparki, dyskoteki, puby, liczne restauracje zadowolą najbardziej 
wymagających turystów. Nie bez powodu Słoneczny Brzeg nazywany jest Las Vegas Wschodu. 

Hotel CAMELOT*** położony w Słonecznym Brzegu w bezpośrednim sąsiedztwie urokliwego i zabytko-
wego Nesebyru, ok. 450 m od piaszczystej plaży i nadmorskiej promenady. Na terenie hotelu znajduje się 
odkryty basen z bezpłatnymi leżakami, kompleks boisk sportowych i kino letnie.

Pokoje: Przestronne, apartamenty i pokoje typu studio, 4, 5, 6 – osobowych z klimatyzacją. Każdy pokój 
posiada łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, suszarka do włosów, ręczniki), TV-SAT, lo-
dówkę oraz balkon.

Wyżywienie: FB w formie bufetu (kuchnia bułgarska) - śniadania, obiady i kolacje, woda dostępna cały dzień.

Plaża: Długa, piaszczysta i szeroka plaża z łogodnym wejściem do moża znajude się 450 m od hotelu. Serwis 
na plaży płatny dodatkowo.

Program ramowy:
1 dzień: Zbiórka na lotnisku Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Odprawa bagażowo-
paszportowa (rozpoczęcie odprawy na 2 godziny przed wylotem). Wylot samolotem do Bułgarii na lotnisko 
w Burgas. Odprawa paszportowo-bagażowa. Przejazd autokarem  do hotelu. Zakwaterowanie. Spotkanie 
organizacyjne z kierownikiem, podział młodzieży na grupy, przekazanie praktycznych informacji dotyczących 
wypoczynku –  zapoznanie się z programem, ofertą wycieczek i regulaminami. Spacer z wychowawcami po 
najbliższej okolicy – zapoznanie się z kurortem. Kolacja nocleg.

2 - 7 dzień: Program pobytu:
• integracja uczestników;plażowanie i kąpiele morskie;
• plażowanie i kąpiele morskie;
• wieczorny seans kina letniego;
• rozgrywki rekreacyjno-sportowe – m.in.: siatkówki plażowej, piłki nożnej;
• zabawy w basenie m.in water polo;
• spacer po Słonecznym Brzegu – m.in. promenada i molo;
• super zabawa podczas rejsu statkiem połączonego z kąpielami w morzu;
• wyjścia do lokalnych dyskotek (dodatkowo płatne);
• konkursy – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło;
• piesza wycieczka do Nesebyru – najstarszego bułgarskiego miasta położonego na malowniczym, skalistym 

półwyspie. Podczas wycieczki zobaczymy, m.in. Mury Bizantyjskie, Starożytne greckie i tureckie łaźnie, Cerkiew 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, amfiteatr. Zatrzymamy się na tarasie widokowym z którego podziwiać 
będziemy wspaniałą panoramę Słonecznego Brzegu i okolic;

• możliwość skorzystania  z wycieczek fakultatywnych.

8 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu do godziny 11:00. Przejazd na lotnisko w Burgas. Odprawa pasz-
portowo-bagażowa. Wylot z Bułgarii. Przylot na lotnisko w Katowicach. Odprawa bagażowa. Odbiór uczestni-
ków przez opiekunów.

Cena zawiera:
• 7 noclegów w hotelu Camelot***;
• wyżywienie FB;
• przelot samolotem + opłaty lotniskowe;
• bagaż 20 kg + 5 kg podręczny;
• transfer lotnisko-hotel-lotnisko;
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
• bułgarską opiekę medyczną;
• ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, 

bagaż 800 PLN (obejmuje choroby przewlekłe);
• program sportowo-rekreacyjny;
• rejs statkiem;
• pieszą wycieczkę do Nesebyru;
• składkę na Turystyczny Fundusz  

Gwarancyjny – 15 zł/os.;
• podatek VAT.

Cena nie zawiera:
• wycieczek fakultatywnych;
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 4,3 % 

ceny imprezy (obejmuje choroby przewlekłe).

Obowiązkowo płatne:
• kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR (na wypadek 

ewentualnych zniszczeń);
• opłata klimatyczno – administracyjna płatna na 

miejscu 15 EUR.

Weź ze sobą:
Ważny paszport lub dowód osobisty, wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną, leki przyjmowane na stałe. 
Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + dodat-
kowo na wybrane wycieczki fakultatywne. Zale-
camy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ).
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OBÓZ 12-18 LAT - SAMOLOT Bułgaria - Słoneczny Brzeg

TERMIN CENA

01.07-08.07.2020 1999 zł/os.

08.07-15.07.2020 1999 zł/os.

15.07-22.07.2020 1999 zł/os.

22.07-29.07.2020 1999 zł/os.

TERMIN CENA

29.07-05.08.2020 1999 zł/os.

05.08-12.08.2020 1999 zł/os.

12.08-19.08.2020 1999 zł/os.

19.08-26.08.2020 1999 zł/os.
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Sozopol - Ropotamo  
- Pomorie – Burgas

Wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzania klasz-
toru Św. Jerzego w Pomorie, gdzie po dzień 
dzisiejszy mieszkają mnisi zajmujący się m.in. 
lokalnym wyrobem rakiji, którą można pod-
czas wyjazdu u nich nabyć. Następnie udamy 
się do parku krajobrazowego rzeki Ropotamo, 
gdzie podczas relaksującego rejsu „bułgarską 
Amazonką” będziemy mieli okazję podziwiać 
ptactwo wodne oraz żółwie znajdujące się  
w okolicznym rezerwacie. Zobaczymy również 
Sozopol, jedno z najstarszych i najbardziej ma-
gicznych miasteczek na bułgarskim wybrzeżu. 
Podczas spaceru z przewodnikiem będziemy 
mieli okazję podziwiać pozostałości budowli 
greckich, rzymskich i bizantyjskich. Po obiedzie 
przewidziany jest czas wolny na zakup pamiątek, 
dżemu figowego lub charakterystycznych dla 
tego regionu wyrobów różanych. W drodze po-
wrotnej zatrzymamy się w Burgas, typowej me-
tropolii miejskiej na krótki shopping.  

Cena ok. 35 EUR.

Warna  
z delfinarium

Popołudniowa wycieczka, w programie, m.in.: 
wizyta w jednym z najdłużej istniejących delfina-
rium w Warnie - uczestnictwo w pokazie delfinów 
(ok. 30 min.). Następnie zwiedzanie Warny m.in.: 
mauzoleum Warneńczyka, Katedra. Czas wolny 
w centrum miasta. Powrót do hotelu w godzinach 
wieczornych.

Cena ok. 35 EUR.

Aquapark
Cena ok. 40 leva/cały dzień  
(30 leva/pół dnia).

Bałczik  
i Kaliakra

Popołudniowa wycieczka autokarowa, wizyta 
w Ogrodzie Botanicznym oraz letniej rezydencji 
byłej rumuńskiej królowej Marii Koburg w Bał-
cziku; przejazd na Przylądek Kaliakra - 2 km cypel 
o stromym, klifowym wybrzeżu, jeden z najefek-
tywniejszych tworów natury na całej linii brzego-
wej. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych.

Cena ok. 46 EUR.

Disco
Wejście na dyskotekę, np. Lazur, Iceberg, Orange. 

Cena ok. 7 EUR.
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Jeep Safari
Podczas przejażdżki w okolice parku przyrodni-
czego gór Strandża przespacerujemy się wzdłuż 
rzeki Mładeżka i udamy się do malowniczej jaski-
ni, słynnej z podziemnego jeziora. Odwiedzimy 
bułgarską wioskę z zachowaną starą zabudową 
sprzed 300 lat. Zażyjemy również orzeźwiającej 
kąpieli w malowniczym wodospadzie nad rzeką 
Weleka. Na koniec wycieczki posilimy się trady-
cyjnym bułgarskim posiłkiem i będziemy uczest-
nikami pokazu folklorystycznego.

Cena ok. 30 EUR. 
 

Stambuł 1-dniowy
Wyjazd z hotelu w godzinach wieczornych.  
W godzinach porannych przyjazd do Turcji, prze-
rwa na śniadanie. Następnie zwiedzanie miasta, 

m.in.: Błękitny Meczet, Hipodrom, Obelisk Teo-
dozjusza, Fontanna Wilhelma, przejazd Mostem 
Bosforskim. Czas wolny. Możliwe dodatkowe 
wycieczki: rejs łódką przez cieśninę bosforską + 
bazar egipski - 25 EUR, Pałac Sułtana Topkapi - 
25 EUR, Bazylika Św. Zofii - 25 EUR, wycieczka „2  
w 1” (Topkapi + bazylika Św. Zofii) - 35 EUR, za-
kupy w centrum handlowy „Forum” (znajduje się 
w nim trzecie, największe na świecie akwarium 
„Turkuazu”) - wejście opcjonalne płatne 13 EUR. 
Cena wycieczki 6 EUR. Około godz. 19:00 wyjazd  
w drogę powrotną do Bułgarii, powrót do hotelu 
w godzinach porannych dnia następnego. DO-
DATKOWO PŁATNE (obowiązkowo): wiza turec-
ka ok. 25 EUR.

Cena ok. 70 EUR (obiad w cenie).

Guava  
Beach Party

Szalona impreza w najpopularniejszym miejscu 
na plaży Słonecznego Brzegu. Zapraszamy Was 
do Guava Beach Club, gdzie łączymy zabawę  
z chilloutem oraz plażę z parkietem. Świetna 
muzyka, dance w plażowych rytmach, ciekawe 
animacje i mega fun gwarantowany. Na spragnio-
nych czekają pyszne przekąski w formie bufetu 
oraz napoje. A wszystko to w wyjątkowej scenerii 
czarnomorskiego wybrzeża. Party o którym nie 
zapomnicie!

Cena ok. 18 EUR.

Spa Bułgarskie  
+ Burgas City Break

To jest coś czego każdy, a zwłaszcza panie, spróbo-
wać w Bułgarii powinien. Zabieramy Was w okoli-
ce miasta Burgas nad Jezioro Atanasowskie, gdzie 
znajdują się bogate w minerały kąpieliska. Kąpiel w 
basenach to naturalny peeling, miękka i gładka jak 
aksamit skóra, a przede wszystkim relaks i odpręże-
nie. Błotny eliksir niczym zabieg SPA, podobno od-
mładza i upiększa. Już zrelaksowani udamy się do 
centrum miasta na shopping, na głównym bulwarze 
pełnym fontann, pomników oraz sklepów znanych 
bułgarskich projektantów. Na koniec z tarasu wido-
kowego w Parku Nadmorskim oraz z molo podzi-
wiać będziemy piękną panoramę Morza Czarnego.

Cena ok. 15 EUR.  
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Włochy - Rimini 
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RIMINI to jedno z najpopularniejszych miast wypoczynkowych nad północnym Adriatykiem. Piękne piaszczyste plaże, liczne centra rozrywki 
oraz parki wodne, które przyciągają tutaj przede wszystkim młodych ludzi, gwarantują niezapomniane wakacyjne wspomnienia.

Hotel CONSUL*** położony jest w dzielnicy Bellariva, około 3 km od historycznego centrum Rimini. Plaża 
publiczna około 150 m od hotelu, serwis na plaży dodatkowo płatny (ok. 3 EUR/os.).

Do dyspozycji uczestników: recepcja, klimatyzowana jadalnia, bezpłatne Wi-Fi w całym obiekcie, pobliski basen.

Pokoje: Pokoje 3-,4-,5-osobowe (możliwe łóżka piętrowe) z łazienkami (prysznic, WC), klimatyzacją i Wi-Fi 
w cenie, balkonem, TV.

Wyżywienie: FB – śniadania w formie bufetu, obiad (1 ciepłe danie oraz bufet sałatkowy), kolacja (2 ciepłe 
dania, bufet sałatkowy, deser lub owoc) – kuchnia włoska, do obiadu oraz kolacji podawana jest woda.

Plaża: Długa, piaszczysta i szeroka plaża z łagodnym wejściem do morza znajduje się 150 m od hotelu. Serwis 
na plaży płatny dodatkowo.

Program ramowy:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię.

2 dzień: Przyjazd do Rimini w godzinach porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Spacer z wy-
chowawcami po najbliższej okolicy-zapoznanie się z kurortem. Pierwszy posiłek obiad, zakwaterowanie w po-
kojach od godziny 14:00. Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, podział młodzieży na grupy, przekazanie 
praktycznych informacji dotyczących wypoczynku- zapoznanie się z programem, ofertą wycieczek i regulami-
nami. Kolacja, nocleg.

3 - 9 dzień: Program pobytu:
• integracja uczestników;
• plażowanie i kąpiele morskie;
• zwiedzanie historycznego centrum Rimini – Most Tyberiusza, Łuk Augusta, ruiny amfiteatru sięgające cza-

sów rzymskich, dwa główne place miasta ze statuą papieża Pawła V, zamek Sigismondo z XV w.;
• rozgrywki rekreacyjno-sportowe– m.in. siatkówki plażowej, piłki nożnej;
• wyjścia na pobliski basen z opiekunami;
• spacer po Rimini – promenada, przystań jachtowa;
• wyjścia do lokalnych dyskotek (wejście dla osób pow. 16 roku życia dodatkowo płatne);
• konkursy – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło;
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.

10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Przejazd do 
Mirabilandii – kilkugodzinna zabawa w jednym z największych parków rozrywki w Europie. Dalsza podróż przez 
Włochy.

11 dzień: Przejazd przez Austrię i Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach dopołudniowych. Obowiązkowy 
odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

Cena zawiera:
• 8 noclegów w hotelu Consul***;
• wyżywienie FB + suchy prowiant na drogę 

powrotną;
• transport autokarem LUX (wc, video, klimatyzacja);
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
• włoską opiekę medyczną;
• ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, 

bagaż 800 PLN (obejmuje choroby przewlekłe);
• program sportowo-rekreacyjny;
• wyjścia na pobliski basen z opiekunami;
• składkę na Turystyczny Fundusz  

Gwarancyjny – 10 zł/os.,
• podatek VAT.

Cena nie zawiera:
• wycieczek fakultatywnych;
• dopłat za wyjazd z poszczególnych miast;
• ciepłego posiłku podczas drogi ok. 5-7 EUR;
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 4,3 % 

ceny imprezy (obejmuje choroby przewlekłe). 

Obowiązkowo płatne:
• kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR (na wypa-

dek ewentualnych zniszczeń);
• opłata klimatyczno – administracyjna płatna  

w autokarze 15 EUR;
• bilet wstępu do Parku Rozrywki Mirabilandia 

25 EUR.

Weź ze sobą:
Ważny paszport lub dowód osobisty, wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną, leki przyjmowane na stałe. 
Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + dodat-
kowo na wybrane wycieczki fakultatywne. Zale-
camy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ).

OBÓZ 12-18 LAT

TERMIN CENA

27.06-07.07.2020 1749 zł/os.

05.07-15.07.2020 1799 zł/os.

13.07-23.07.2020 1799 zł/os.

21.07-31.07.2020 1799 zł/os.

29.07-08.08.2020 1799 zł/os.

06.08-16.08.2020 1799 zł/os.

14.08-24.08.2020 1799 zł/os.



Włochy - Rimini z Mirabilandią

Florencja z Pizą
Całodzienna wycieczka. Przejazd do Pizy – wi-
zyta na Placu Cudów, gdzie uczestnicy wycieczki 
będą mieli okazję zobaczyć najsłynniejszą Krzywą 
Wieżę, Katedrę, Baptysterium oraz Campo Santo. 
Następnie przejazd do Florencji – miasta marzeń, 
w którym zwiedzimy Plac Michała Anioła, Pon-
te Vecchio, Galeria Uffizzi, Piazza della Signoria  
z Galerią Rzeźb, Baptysterium, Wieża Giotta, Kate-
dra Santa Maria del Fiore oraz Santa Croce – Kate-
drę z najsłynniejszymi grobowcami.

Cena ok. 60 EUR.

Republika  
San Marino

Półdniowe zwiedzanie najstarszej republi-
ki Europy, założonej w IV w. To malutkie pań-
stwo posiada własną mennicę, znaczki pocz-
towe oraz drużynę piłkarską. W programie 
zwiedzania: Brama św. Franciszka, Ogro-
dy, Bazylika św. Marino, Piazza della Liberta  
z Ratuszem oraz trzy sztandarowe wieże: La Gu-
aita, La Cesta i La Montale. Czas wolny przezna-
czony na zakupy (strefa bezcłowa).

Cena ok. 20 EUR.

Aquafan
To najsłynniejszy park wodny w Europie. Tutaj, wśród 
pieniących się fal, zjeżdżalni i basenów zatopionych 
w zieleni, dzieci będą mogły spędzić niezapomniane 
chwile. Posiada pięć dużych, zawsze ogrzewanych ba-
senów, największy jest oceanem w miniaturze o pow. 
2,8 tys. ², ze zjeżdżalniami wielkimi jak rzeki. Łącznie 
aż 3 km zjeżdżalni! Aquakid (wydzielona przestrzeń 
dla dzieci) z teatrzykiem, żłobkiem, Wzgórzem Bajek. 
Aquasport z salą gimnastyczną, beach volley, beach 
basket, beach football, rollerblade. Całodzienna zaba-
wa gwarantowana!

Cena ok. 25 EUR (obiad w cenie).

Wenecja
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych, prze-
jazd do Chioggi na statek. Rejs wzdłuż Laguny gdzie 
pilot już rozpoczyna swą opowieść. W programie 
zwiedzanie najciekawszych miejsc Wenecji, często 
nazywanej muzeum architektury pod gołym nie-
bem: Plac św. Marka, bazylika św. Marka, zbudowa-
na 1000 lat temu, Pałac Dożów (wejście dodatkowo 
płatne – dla chętnych), Most Westchnień. Czas wol-
ny. W godzinach popołudniowych odpływamy stat-
kiem do Chioggi. Powrót do hotelu na kolację.

Cena ok. 55 EUR.

Rzym
Całodzienna wycieczka do stolicy. W programie 
zwiedzanie najmniejszego Państwa Świata, czyli 
Watykanu: Plac Św. Piotra, Bazylika Św. Piotra oraz 
spacer z przewodnikiem po Rzymie, gdzie zobaczy-
my: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Ołtarz 
Ojczyzny, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi, Schody 
Hiszpańskie. 

Cena ok. 60 EUR.

Disco
Najsłynniejsi Dj’e, przeboje znane z światowych list 
przebojów, zabawa w międzynarodowym towarzy-
stwie to znaki rozpoznawcze najlepszych dyskotek 
w Rimini. 

Carnaby – legendarna dyskoteka z żółtym traban-
tem na dachu, gdzie z trzech pięter przeniesiesz się 
w inny muzyczny świat – cena 11 EUR/wstęp. 

Altromondo – nowoczesne wnętrze w kosmicznym 
klimacie, znani DJ, każdego dnia inne atrakcje, np. 
piana party – cena 13 EUR/wstęp. 
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Grecja - Olimpic Beach
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OBÓZ 12-18 LAT

OLIMPIC BEACH to miasteczko położone w centralnej części riwiery olimpijskiej nad zatoką termajską, w sąsiedztwie paralia, ok. 4 km od 
Katerini. Otoczona sosnowymi lasami, z widokiem na Olimp. W miasteczku znajduje się wiele kawiarenek, restauracji, dyskotek i tawern. 
Wszystko to sprawia, że kurort tętni życiem do późnych godzin nocnych. Jej niewątpliwą atrakcją jest deptak prowadzący do Paralii  
i szeroka, piaszczysta plaża.

Hotel PLATON*** położony jest przy promenadzie ok. 50 m od plaży, 100 m od centrum tradycyjnej 
greckiej miejscowości Olimpic Beach oraz 3 km od centrum Paralii, w malowniczym otoczeniu przyrody, 
w pobliżu wielu atrakcji turystycznych, takich jak Olimp, starożytne miasto Dion oraz dolina Tempe.

Do dyspozycji uczestników: Recepcja, hol, darmowe Wi-Fi w całym hotelu, basen z leżakami. W sąsiedztwie ho-
telu boiska sportowe. 

Pokoje: Zakwaterowanie w 3, 4 – osobowych pokojach z bezpłatną klimatyzacją. Każdy pokój posiada łazien-
kę z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, ręczniki, suszrka do włosów), TV-SAT oraz balkon.

Wyżywienie: FB

– śniadania – w formie bufetu, kawa, herbata, woda do picia;

– obiady i kolacje – danie główne serwowane, bufet sałatkowy i deserowy, woda do picia;

– woda dostępna cały dzień.

Plaża: Długa, piaszczysta i szeroka plaża z łogodnym wejściem do moża znajude się 50 m od hotelu. Serwis 
na plaży płatny dodatkowo.

Program ramowy:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Slowację, Węgry. W trakcie podróży  
w godzinach południowych, dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5-7 EUR). Nocny 
przejazd przez Serbię i Bułgarię.

2 dzień: Przyjazd do Olimpich Beach w godzinach porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Spacer z wychowawcami po najbliższej okolicy-zapoznanie się z kurortem. Pierwszy posiłek obiad, 
zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00. Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, podział młodzieży 
na grupy, przekazanie praktycznych informacji dotyczących wypoczynku- zapoznanie się z programem, ofertą 
wycieczek i regulaminami. Kolacja, nocleg.

3 - 10 dzień: Program pobytu:
• integracja uczestników;
• plażowanie i kąpiele morskie;
• rozgrywki rekreacyjno-sportowe– m.in. siatkówki plażowej, piłki nożnej, gra terenowa;
• zabawy w basenie m.in water polo;
• spacery po Olimpic Beach;
• wyjścia do lokalnych dyskotek (dodatkowo płatne);
• konkursy – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło;
• piesza wycieczka do Paralii;
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.

11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do godziny 10:00, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Możliwość 
spędzenia czasu przy basenie, dla chętnych wyjście z wychowawcą na ostatnie zakupy, pożegnalny spacer po 
kurorcie. Obiad. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Przejazd przez Bułgarię, Serbię.

12 dzień: Dalsza podróż przez Węgry, Słowację, Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowo- wie-
czornych. Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

Cena zawiera:
• 9 noclegów w hotelu Platon***;
• wyżywienie FB + suchy prowiant na drogę 

powrotną;
• transport autokarem LUX (wc, video, klimatyzacja);
• dodatkowy obiad w dniu wyjazdu;
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
• grecką opiekę medyczną;
• ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, 

bagaż 800 PLN (obejmuje choroby przewlekłe);
• realizację programu;
• pieszą wycieczkę do Paralii;
• składkę na Turystyczny Fundusz  

Gwarancyjny – 10 zł/os.;
• podatek VAT.

Cena nie zawiera:
• wycieczek fakultatywnych;
• dopłat za wyjazd z poszczególnych miast;
• ciepłego posiłku podczas drogi ok. 5-7 EUR;
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 4,3 % 

ceny imprezy (obejmuje choroby przewlekłe).

Obowiązkowo płatne:
• kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR (na wypa-

dek ewentualnych zniszczeń);
• opłata klimatyczno – administracyjna płatna w 

autokarze 20 EUR.

Weź ze sobą:
Ważny paszport lub dowód osobisty, wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną, leki przyjmowane na stałe, 
jedzenie na podróż do Grecji. Proponowane kie-
szonkowe ok. 100 EUR + dodatkowo na wybra-
ne wycieczki fakultatywne. Zalecamy zabranie 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EKUZ).

TERMIN CENA

30.06-11.07.2020 1949 zł/os.

09.07-20.07.2020 1999 zł/os.

18.07-29.07.2020 1999 zł/os.

27.07-07.08.2020 1999 zł/os.



Grecja - Olimpic Beach

Ateny
Podczas wycieczki do Aten będziemy mogli odkryć 
starożytną część Grecji. Zwiedzimy: port Pireus, 
stadion Kalimarmaro (miejsce pierwszych Igrzysk 
Olimpijskich), Pałac Prezydencki, Park Zapion, słupy 
świątyni Zeusa, Łuk Hadriana, Aeropag, z którego 
podziwiać można Ateny oraz Akropol, odwiedzimy 
Parlament, w którym znajduje się Pomnik Niezna-
nego Żołnierza. Następnie spacer po starożytnej 
Agorze greckiej i rzymskiej, właśnie tu odbywały się 
targi, oraz po najstarszej dzielnicy Plaka.

Cena ok. 45 EUR.

Wieczór grecki
Zabawa przy muzyce greckiej i regionalnych przeką-
skach. Pokaz i wspólna nauka tańca folklorystycznego.

Cena ok. 20 EUR.

Skiathos
Niezapomniany jednodniowy rejs po zatoce Page-
styckiej oraz otwartym morzu Egejskim. Będziemy 
mogli zobaczyć półwysep Pilion oraz wspaniałą 
wyspę Skiathos. Podczas rejsu będziemy mogli wy-
kąpać się w krystalicznych wodach przy jednej z naj-
piękniejszych plaż Europy- Kukunaries. Następnie 
odwiedzimy stolicę wyspy- miasteczko Skiathos. 
Śnieżnobiałe budynki z niebieskimi okiennicami 
i czerwonymi dachami oraz turkusowe morze na 
pewno na długo zapadną nam w pamięć.

Cena ok. 35 EUR. 

Olimp
Wycieczka do Parku Narodowego Góry Olimp. 
Przejedziemy na wysokość 944 m.n.p.m pod schro-
nisko Stavros skąd widać część masywu zwaną Tro-

nem Zeusa. Następnie przejedziemy do miasteczka 
Litochoro położonego u stóp Olimpu, by wyruszyć 
malowniczą trasą widokową wąwozu Mavrolongos 
do źródeł rzeki Enipeas. 

Cena ok. 20 EUR.

Meteory
Klasztory w Meteorach są najpopularniejszym miej-
scem ascezy i modlitwy w Grecji.  Będziemy mogli 
zwiedzić klasztory z niesamowitymi widokami oraz 
odwiedzimy wytwórnię ikon gdzie będzie możliwość 
zakupu ich na pamiątkę. W drodze powrotnej prze-
jedziemy Doliną Tembi, gdzie po drodze zobaczymy 
kameralny kościół Agia Paraskievi wykuty w skale. 
Na koniec wycieczki zatrzymamy się przy źródełku 
Pięknej Afrodyty.

Cena ok. 30 EUR.
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Hiszpania - Lloret de Mar + Francja - Paryż 
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PARYŻ – stolica Francji, centrum europejskiej sztuki, mody i wyrafinowanej kuchni. Paryż jest jednym z największych na świecie ośrodków kultury i turystyki 
HISZPANIA – kraj położony na południu Europy, jeden z jej najpiękniejszych zakątków, kraj słońca, morza, dobrej zabawy. Jednym z najbardziej 
znanych regionów jest Costa Brava/Dzikie Wybrzeże – jest to część wybrzeża zaczynająca się około 40 km na północ od Barcelony.
LLORET DE MAR  to niewątpliwa stolica  Costa Brava -  stolica rozrywki i wspaniałej zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste plaże oraz przepiękne 
urokliwe zatoczki pozwalają spędzić czas ciekawie i aktywnie. 
Hotel GUITART CENTRAL PARK*** / SAMBA *** położone  ok. 400 metrów od plaży, w centrum Lloret de 
Mar. Do dyspozycji uczestników 3 baseny (Guitart) lub 1 basen (Samba), kawiarnia, restauracja, świetlica TV, sejf 
(dodatkowo płatny). Pokoje 3, 4 - os. z łazienkami z klimatyzacją w cenie.

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

Program ramowy:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez Niemcy.

2 dzień: Przejazd przez Niemcy, Francję do Paryża. Około południa przyjazd do EURODISNEYLANDU - cało-
dzienna zabawa w słynnym parku rozrywki (bilet dodatkowo płatny z wydatków programowych). Na miejscu ist-
nieje możliwość zakupu posiłków w cenie ok 10-15 EUR Przejazd do hotelu, zakwaterowanie (pokoje 3 osobowe  
z umywalką - WC i łazienki na korytarzach). 

3 dzień: Śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spacer z pilotem na trasie: Wieża Eiffla 
(dla chętnych wjazd na III poziom – płatny dodatkowo ok. 16,00 EUR), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, 
Centrum Pompidou, wyspa La Cite, Katedra Notre Dame, rejs statkiem po Sekwanie (bilet dodatkowo płatny w ramach 
wydatków programowych). Obiadokolacja. W godzinach wieczornych wyjazd do Hiszpanii. Nocny przejazd przez Francję.

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

4 - 11 dzień: Pobyt w Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów). W trakcie pobytu w programie:
• całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony (m.in. katedra Sagrada Familia, La Rambla, dzielnica go-

tycka z katedrą Św.Eulalli, port, Wzgórze Montjuic, Stadion FC Barcelona (bilet dodatkowo płatny dla chęt-
nych ok 22€), wieczorem pokazy grających fontann.

• konkurs wiedzy Viva Espana
• plażowanie, bezpłatne korzystanie z basenu
• gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe
Program fakultatywny (dla chętnych): Miasteczko wodne - ok. 30 EUR, wieczór hiszpański + pokazy fla-
menco - ok. 26 EUR, karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia - dla osób od 16 lat) - 30-50 EUR (zależy od dysko-
teki), pojedyncze wejście 10-15 EUR, rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku - ok. 24-25 EUR.

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

12 dzień: Przyjazd w okolice Werony, wypoczynek i wspaniała zabawa nad jeziorem Garda w Parku Rozrywki 
GARDALAND (bilet dodatkowo płatny z wydatków programowych) W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.

13 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski 

Cena zawiera:
• przejazd autokarem LUX, 
• 1 nocleg w Paryżu, 
• 8 dni (7 noclegów) pobytu w Lloret de Mar, 
• wyżywienie wg programu + suchy prowiant na 

drogę powrotną, 
• ubezpieczenie KL 20.000 EUR, NNW 3000 EUR, 

bagaż 250 EUR (obejmuje choroby przewlekłe), 
• opiekę  pedagogiczną, 
• opiekę pilota-przewodnika, 
• podatek VAT, 
• obowiązkową dopłatę do Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego w wysokości 10 zł.

Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych

• obiektów oraz programu fakultatywnego. 
• na obligatoryjne bilety wstępu i opłaty rezerwacyjne 

parków rozrywki (Disneyland i Gardaland), rejs stat-
kiem po Sekwanie w Paryżu oraz opłaty wjazdowe 
do Paryża należy przeznaczyć -85 EUR ( terminy 
1-4) -100 EUR (terminy 5-8 – jest droższy bilet do 
Disneylandu), pozostałe bilety wstępu  i imprezy fa-
kultatywne dla chętnych.

• opłaty turystycznej Lloret de Mar dodatkowo płatnej w 
hotelu – 5 EUR/pobyt dla osób powyżej 16 roku życia.

Dodatkowo płatne (dla chętnych):
• gwarantowany pokój 2 osobowy (Francja i Hisz-

pania + 255 zł/os.),
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 75 zł/os.,
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +CP 

+150 zł/os.,

Weź ze sobą:
Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, 
paszport). UWAGI: Podczas podróży jedzenie we 
własnym zakresie. Zalecane minimalne kieszon-
kowe ok. 70-100 EUR.

Organizator: Centrum Podróży KOLIBER - Lublin

OBÓZ 14-18 LAT

TERMINY
Cena przy rezerwacji  

do 31.03.20
Cena przy rezerwacji  

do 30.04.20
Cena standard

01.07 - 13.07.20 2295 zł 2345 zł 2395 zł

08.07 - 20.07.20 2295 zł 2345 zł 2395 zł

15.07 - 27.07.20 2295 zł 2345 zł 2395 zł

22.07 - 03.08.20 2295 zł 2345 zł 2395 zł

29.07 - 10.08.20 2295 zł 2345 zł 2395 zł

05.08 - 17.08.20 2295 zł 2345 zł 2395 zł

12.08 - 22.08.20* 1995 zł 2045 zł 2095 zł

17.08 - 27.08.20* 1995 zł 2045 zł 2095 zł *Impreza 11 dni – pobyt na Costa Brava 6 dni – 5 nocy



Hiszpania - Lloret de Mar + Wenecja

HISZPANIA - kraj słońca, morza, dobrej zabawy, bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym jak i geograficznym. Jednym z najbardziej 
znanych regionów Hiszpanii  jest Costa Brava – Dzikie Wybrzeże – jest to część wybrzeża zaczynająca się około 40 km na północ od Barcelony. 
LLORET DE MAR  to niewątpliwa stolica Costa Brava - stolica rozrywki i wspaniałej zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste plaże oraz 
przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają spędzić czas ciekawie i aktywnie. 

Hotel GUITART CENTRAL PARK*** położony w centrum Lloret de Mar w odległości około 400 metrów od 
plaży. Do dyspozycji uczestników 2 restauracje, 3 bezpłatne baseny z leżakami, świetlica TV, sejf (dodatkowo 
płatny). Pokoje 3, 4 - os. z łazienkami z klimatyzacją w cenie. Na terenie hotelu znajduje się również dodat-
kowy kompleks basenowy z 3 zjeżdżalniami oraz wodnym placem zabaw – bezpłatny dla naszych klientów.

Wyżywienie: Hiszpania: 3 posiłki dziennie - bufet (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym posiłkiem jest 
obiadokolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad w dniu wyjazdu  + suchy prowiant na drogę po-
wrotną. W trakcie przejazdu wyżywienie we własnym zakresie. Woda do obiadów i kolacji w cenie. Pozo-
stałe napoje dodatkowo płatne.

Program ramowy:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu. Przejazd przez Czechy, Austrię.

2 dzień: Przyjazd do Wenecji – przerwa w podróży 9 godzin. Przejazd  promem do historycznego centrum: zwie-
dzanie z przewodnikiem: Plac Św. Marka, Bazylika, Pałac Dożów, most Rialto i Most Akademii (bilety wstępu, prze-
wodnik, opłaty miejscowe oraz prom dodatkowo płatne z wydatków programowych). W godzinach wieczornych 
wyjazd z Włoch. Nocny przejazd przez Francję.

3 dzień: Przejazd przez Francję. Przyjazd do Hiszpanii na Costa Brava w godz. popołudniowo-wieczornych. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg

3 - 10 dzień: Pobyt na Costa Brava w Lloret de Mar 8 dni – 7 noclegów. W trakcie pobytu w programie:
• całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony - zwiedzanie katedra Sagrada Familia, La Rambla, dziel-

nica gotycka z katedrą Św. Eulali, port, wzgórze Mont Juic, Stadion FC Barcelona (bilet dodatkowo płatny dla 
chętnych ok. 22 €), wieczorem pokazy grających fontann.

• rejs statkiem do Tossa de Mar ze zwiedzaniem zamku (dodatkowo płatny dla chętnych ok 24-25 €/os)
• wycieczka autokarowo-piesza do Blanes: ogród botaniczny Mar y Mutra (bilet dodatkowo płatny dla chęt-

nych ok. 8 €), skały Sao Palomera, promenadakonkurs wiedzy Viva Espana,
• konkurs wiedzy Viva Espana,
• plażowanie, gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe.

Program fakultatywny (dla chętnych): miasteczko wodne - ok. 30 EUR, wieczór hiszpański + pokazy fla-
menco - ok. 26 EUR, karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia - dla osób od 16 lat) - 30 - 50 EUR (zależy od dys-
koteki), pojedyncze wejście 10-15 EUR, rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku - ok. 24-25 EUR

10 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu ok. godziny 11.00. Złożenie bagaży. Obiad. Pobranie suchego prowiantu 
na drogę powrotną. Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowo-wieczornych (ok. godz. 15-16). Przejazd przez Francję. 
Późnym wieczorem w zależności od czasu przejazdu zwiedzanie  Monaco i Monte Carlo. Dalszy przejazd do Włoch.

11 dzień: Przejazd przez Włochy w okolice Werony - całodzienna zabawa nad jeziorem Garda w Parku Roz-
rywki GARDALAND (bilet dodatkowo płatny z wydatków programowych) czas pobytu ok. 9 godzin).Wieczo-
rem wyjazd z Włoch. Przejazd przez Austrię

12 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych wg rozkładu jazdy.

Cena zawiera:
• przejazd autokarem, 
• zakwaterowanie w hotelu na Costa Brava (7 nocy) 

w Hiszpanii, 
• wyżywienie wg programu, 
• ubezpieczenie KL 20.000 EUR, NNW 3000 EUR, 

bagaż 250 EUR (obejmuje choroby przewlekłe), 
• opiekę pedagogiczną, 
• opiekę pilota-przewodnika, 
• podatek VAT, 
• obowiązkową dopłatę do Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego w kwocie 10 zł/os.

Cena nie zawiera:
• dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz  

programu fakultatywnego,
• na obligatoryjne bilety wstępu i realizację progra-

mu (Wenecja oraz Gardaland) należy przygotować 
60 €, pozostałe bilety wstępu dla chętnych.

• napojów do obiadów i kolacji dodatkowo płatnych,
• opłaty turystycznej Lloret de Mar dodatkowo 

płatnej w hotelu – 5 EUR/pobyt dla osób powy-
żej 16 roku życia.

Dodatkowo płatne (dla chętnych):
• gwarantowany pokój 2 osobowy + 250 zł/os.,
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 70 zł/os.,
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +CP 

+140  zł/os.

Weź ze sobą:
Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, 
paszport). UWAGI: Podczas podróży jedzenie we 
własnym zakresie. Zalecane minimalne kieszon-
kowe ok. 70-100 EUR.

Organizator: Centrum Podróży KOLIBER - Lublin
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OBÓZ 14-18 LAT

*Impreza 11 dni – pobyt na Costa Brava 6 dni – 5 nocy

TERMINY
Cena przy rezerwacji  

do 31.03.20
Cena przy rezerwacji  

do 30.04.20
Cena standard

02.07 - 13.07.20 2099 zł 2150 zł 2199 zł

09.07 - 20.07.20 2099 zł 2150 zł 2199 zł

16.07 - 27.07.20 2099 zł 2150 zł 2199 zł

23.07 - 03.08.20 2099 zł 2150 zł 2199 zł

30.07 - 10.08.20 2099 zł 2150 zł 2199 zł

06.08 - 17.08.20 2099 zł 2150 zł 2199 zł

13.08 - 22.08.20* 1799 zł 1850 zł 1899 zł

*Impreza 11 dni – pobyt na Costa Brava 7 dni – 6 nocy
1 5



Austria - Ziemia Salzburska
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OBÓZ 12-18 LAT

Pełne uroku alpejskie wioski i miasteczka, ogromne masywy górskie z licznymi wąwozami, wodospadami i strumieniami, jeziora i lasy, 
kryształowo czysta woda, do tego znakomite jedzenie i mili, gościnni ludzie. Oprócz tego mnóstwo możliwości uprawiania różnych sportów 
od paralotniarstwa poprzez kolarstwo górskie, wędrówki i wspinaczki po żeglarstwo i surfing.

Młodzieżowy Hotel Sportowy BACHLEHEN & JOHANNESHOF  w Radstadt, pokoje 4,5,6-osobowe  
z łazienkami, ręczniki w łazienkach, (łóżka piętrowe).

Do dyspozycji uczestników: Basen kryty (6 x 12 m), strefa wellness z sauną, łaźnią parową, kabiną na podczer-
wień i pokojem relaksacyjnym, siłownia, boiska sportowe (boisko piłkarskie, 2 korty tenisowe, boisko do siatkówki, 
wypożyczalnia rakiet i piłek), trampolina, slackline, ściana głazowa , gokart, pawilon ze stołem do ping-ponga, plac 
zabaw ze zjeżdżalnią z falą i pętelkami, mały most wiszący i rama do wspinaczki, piłkarzyki , tenis stołowy, dysko-
teka z systemem oświetlenia i dźwięku, ognisko, duży teren rekreacyjny.. 

Wyżywienie: 3 posiłki (bufet śniadaniowy, 3-daniowy obiad z bufetem sałatkowym, 2-daniowa kolacja napo-
je bezalkoholowe z baru z sokami). Pierwsze świadczenie obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadcze-
nie; śniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu.

Program ramowy:
• WYCIECZKA DO SALZBURGA, miasta urodzin Mozarta wpisanego na listę UNESCO. Zobaczycie perły 

architektury i poznacie historię tego bajecznego miasta (Twierdza Hohensalzburg, Stare Miasto, Opactwo 
Św. Piotra, Katedra św. Ruperta, dom w którym urodził się W. A. Mozart). Po południu udamy się do Hangaru 
7 gdzie zobaczymy najbardziej odlotowe maszyny ekstremalnych pokazów  Redbulla! Co roku zjeżdżają się 
tutaj mistrzowie akrobacji powietrznych, gwiazdy oraz fani ekstremalnych sportów z całego świata! 

• CELTYCKA PRZYGODA - PODRÓŻ KORYTARZAMI W LODOWYCH JASKINIACH PEŁNYCH 
SKARBÓW! Pływanie w jaskini w otoczeniu światła i muzyki Czeka nas podróż niezwykła, pełna wspa-
niałej historii i zagadek do Kopalni Soli Hallein, przejażdżka łodzią po podziemnym wyrobisku.

• JASKINIA LODU EISRIESENWELT. Będziemy niczym Hobbici przemierzać największą na Świcie jaski-
nie lodową ! Podziemne korytarze, zachwycające miejsca. Widoki was zaskoczą.

•  Zwiedzimy TWIERDZĘ HOHENWERFEN z widowiskowym pokazem ptaków drapieżnych. 
• WIELKA APLEJSKA KRAINA LODU! Tego dnia czeka na nas największa atrakcja. Wycieczka drogą wy-

sokoalpejską na Lodowiec Grossglockner, który jest najwyższym szczytem w Austrii, z zapierającymi dech 
krajobrazami, pięknymi wodospadami, spiętrzonymi jeziorami górskimi i niespotykaną szatą roślinną. Zo-
baczysz zachwycającą naturę, prawdziwy skarb Alp! Na miejscu znajduje się centrum turystyczne (ścieżki 
edukacyjne, mapki, panoramiczna sala, wystawy multimedialne).

•  Wycieczka do WODOSPADU GOLLING – jednego z najbardziej atrakcyjnych pomników przyrody.
• PAŁAC I OGRODY WODNYCH UCIECH HELLBRUNN – wieczorne zwiedzanie połączone z wodnymi 

igraszkami, tajemnicze groty, figurki poruszane siłą wody i sprytnie ukryte fontanny zapewniają dobrą za-
bawę i przynoszą przyjemną ochłodę w upalne dni a gra wody, świateł i muzyki nadaje im magiczną aurę..

•  Wycieczki piesze, piłka siatkowa, piłka nożna, zajęcia tenisowe na kortach, gry i zabawy w basenie, doskona-
lenie pływania, zabawy i konkursy

Dodatkowe atrakcje (realizacja przy min. 8 os.):
WARSZTAT PIŁKI NOŻNEJ + 70 zł/os. - pod okiem instruktora będziesz doskonalić naukę gry w zespole  
i poszczególnych elementów gry: na pozycji bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika. Nauka poprawnego 
prowadzenia piłki, obrony, uników, zwodów, trików piłkarskich, żonglerki. Poznasz tajniki strategii 
rozgrywania meczów i ustawienia zawodników.

WARSZTAT SIATKÓWKI + 60 zł/os. - uczestnicy pod okiem profesjonalnych trenerów zapoznają się  
z podstawowymi zasadami gry w piłkę siatkową, a w szczególności: technika poruszania się i przyjmowanie 
prawidłowej postawy, przyjęcie i oddanie piłki sposobem górnym i dolnym w postawie wysokiej, niskiej  
i o zachwianej równowadze, zbicie piłki, plas, kiwka, blok, zagrywka stacjonarna i z wyskoku.

WARSZTAT PŁYWACKI + 80 zł/os. - dla osób początkujących, które opanowały podstawową umiejętność 
pływania prowadzone są zajęcia, podczas których poznają poza klasycznym także styl motylkowy, grzbietowy 
i zmienny. Osoby, które znają wszystkie pływackie style, będą z kolei doskonalić swoje umiejętności i pracować 
nad jeszcze lepszymi wynikami.

WARSZTAT TENISA ZIEMNEGO + 100 zł/os. - poznanie przepisów gry, prawidłowa postawa, sposoby 
poruszania się po korcie, nauka i doskonalenie gry w tenisa.

Cena zawiera:
• zakwaterowanie;
• wyżywienie + suchy prowiant na drogę powrotną;
• transport autokarem LUX (wc, video, klimatyzacja);
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
• opiekę medyczną;
• realizację programu;
• ubezpieczenie AXA (NNW 2000 EUR,  

KL10000 EUR, bagaż 200 EUR);
• składkę na Turystyczny Fundusz  

Gwarancyjny – 10 zł/os.;
• podatek VAT.

Cena nie zawiera:
• dopłat do transportu z poszczególnych miast,
• opłat za wycieczki fakultatywne,

Obowiązkowo płatne:
• w przypadku uczestników powyżej 15 lat – taksy 

klimatycznej – 10 EUR (płatna na miejscu).
• 70 EUR na realizacje programu.

Weź ze sobą:
Ważny paszport lub dowód osobisty, wypełnioną kar-
tę kwalifikacyjną, wygodne obuwie i ciepłe ubrania do 
pieszych wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, 
nakrycie głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne, 
strój kąpielowy. Zalecamy zabranie Europejskiej Kar-
ty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
UWAGA! Dojazdy antenowe mogą odbywać się in-
nym środkiem transportu niż wyszczególniony jako 
główny w ofercie (antena mikrobusem, PKP – rezer-
wacja miejsc siedzących lub samochodem osobowym 
pod opieką wychowawcy - konwojenta). 

Wycieczki fakultatywne:
WYPAD DO AMADE - otwarte i kryte baseny z za-
chwycającym widokiem na Alpy, ,, Płynąca rzeka ‘’, 
4 zjeżdżalnie (w tym 1 z efektami multimedialnymi) 
kanał z płynącą wodą, itp.- 20 EUR/os.

RAFFTING - 35 EUR/os. 

 
Organizator: Harctur Warszawa

TERMIN CENA

05.07. – 14.07.2020 2140 zł + 70 EUR

13.07. – 22.07.2020 2140 zł + 70 EUR
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Węgry - Hajduszoboszlo
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HAJDUSZOBOSZLO to światowej sławy, węgierskie kąpielisko położone na ponad 30 ha powierzchni. Obejmuje 13 basenów z mnóstwem atrak-
cji. Kompleks jest największym tego typu obiektem w Europie Środkowej. Piaszczysta plaża, statek piracki, latarnia morska i drzewa palmowe spra-
wiają, że panuje tu śródziemnomorska atmosfera. Obok kąpieliska znajduje się Aqua Park z czterotorową zjeżdżalnią, kamikadze, czarną dziurą, 
szaloną rzeką, itp. Hajduszoboszlo latem tętni życiem, przyjeżdżają tu goście z całej Europy, a miasto jest doskonale przygotowane na ich przyjęcie.

Hotel THERMAL GARDEN *** położony w Centrum miasta w pobliżu kąpieliska termalnego „Hungaro-
spa”. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem., bezpłatne 
wi-fi  w holu przy recepcji. Zaplecze hotelu: recepcja, restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny  
oraz  dwa termalne  baseny wewnętrzne. Sportowe zaplecze hotelu: sala fitness, sauna, mini golf, tenis 
stołowy, boisko do koszykówki, plac zabaw.  
Wyżywienie: podczas pobytu 3 posiłki dziennie + prowiant na drogę powrotną.

Program ramowy:
1 dzień: Wyjazd  wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację i Węgry.

2 dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach dopołudniowych, zakwaterowanie w pokojach ok. godziny 14:00, 
pierwsze świadczenie - obiad. Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo (9 dni ).

3 - 9 dzień: Program pobytu:
• zabawa, wypoczynek i plażowanie oraz kąpiele w basenie hotelowym,
• pobyt na basenach termalnych (3wstępy na kąpielisko / Hungarospa ),
• zajęcia rekreacyjne i rozgrywki sportowe, m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, 

zabawy integracyjne, konkursy,
• piesze wędrówki po węgierskim kurorcie,
• dyskoteki oraz udział w licznych imprezach organizowanych przez miasto (festyny, koncerty, itp.), 
• dla chętnych realizacja wycieczek fakultatywnych.

10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie świadczenie obiad + suchy prowiant na drogę powrotną. 
Wyjazd z Hajduszoboszlo w godzinach wieczornych, przejazd przez Słowację.

11 dzień: Powrót do Polski w godzinach rannych. 

Wycieczki fakultatywne:
BUDAPESZT - w programie: Wzgórze Gelerta (Panorama miasta), zwiedzanie Budy i Pesztu. Spacer wokół 
Parlament, spacer po największym deptaku w Budapeszcie Vaci Utca. Zwiedzanie najsłynniejszych mostów 
Budapesztu: Most Wolności, Most Łańcuchowy i Most Elżbiety. Przejazd na Plac Bohaterów z Pomnikiem 
Tysiąclecia. W programie także rejs statkiem po Dunaju.
Cena ok. 8500 HUF.

AQUAPARK - Aquapark stanowi samodzielną jednostkę na terenie kompleksu basenowego. Wejście do 
Aquaparku jest możliwe wyłącznie z terenu kompleksu basenowego. Wstęp opłacany jest dodatkowo.  
Z dużych zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 12 roku życia.
Aquapark extra - bilet na duże zjeżdżalnie - cena ok. 4000 HUF. 
Aquapark standard - bilet na mini zjeżdżalnie ok. 2700 HUF.

UWAGA!!! ceny wstępów Aquapark są orientacyjne .

Cena zawiera:
• zakwaterowanie, 
• wyżywienie FB, suchy prowiant na drogę 

powrotną,
• transport autokarem, 
• opiekę kierownika, pilota na trasie,  

wychowawców, 
• realizację programu,
• ubezpieczenie KL 10000 EUR, NNW 2000 

EUR, bagaż 200 EUR, 
• 3 wstępy na baseny termalne Hungarospa,
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 

10 zł/os.
• podatek VAT.

Cena nie zawiera:
• wycieczek fakultatywnych,
• dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast.

Dodatkowo płatne (dla chętnych):
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,8% ceny 

imprezy, 

Weź ze sobą:
Ważny  paszport lub dowód osobisty, legitymację 
szkolną (brak legitymacji spowoduje dopłatę do 
biletu pełnopłatnego na trasach dojazdowych) 
oraz wypełnioną kartę kwalifikacyjną. 
Proponujemy zabrać ze sobą ok. 10.000 HUF kie-
szonkowego na własne potrzeby + pieniądze na 
wybrane wycieczki / atrakcje fakultatywne -  pie-
niądze można zdeponować u wychowawców.

Organizator: Biuro Podróży Index

TERMIN CENA

06.07 - 16.07.2020 1760 zł 

14.07 - 24.07.2020 1760 zł 

22.07 - 01.08.2020 1760 zł 

30.07 - 09.08.2020 1760 zł 

07.08 - 17.08.2020 1760 zł 

KOLONIA 9-13 LAT   
OBÓZ 14-17 LAT



TRANSPORT OSÓB KRAJOWY I ZAGRANICZNY
WYGODNA I BEZPIECZNA PODRÓŻ

www.wzorek-bus.pl
telefon 601 448 963



WŁADYSŁAWOWO to jedno z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w Polsce, położone u nasady Półwyspu Helskiego. 
Przyciąga turystów przepiękną, szeroką plażą, czystą wodą, powietrzem przesączonym jodem. Atrakcje Władysławowa to Aleja Gwiazd, 
wieża widokowa, port rybacki oraz dyskoteki – dlatego też Władysławowo zwane jest Polską Ibizą. 

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Bałtyk II” usytuowany w samym centrum Władysławowa, 50 m od Alei 
Gwiazd, ok. 450 m od plaży. Przygotowany jest na wypoczynek dzieci i młodzieży. Zakwaterowanie w pokojach 
3,4, 5 os. z łazienkami i TV. Większość pokoi z balkonami. Na miejscu: stołówka, świetlica wyposażona w sprzęt 
audiowizualny i dyskotekowy, stół do tenisa, piłkarzyki, taras. Obiekt ogrodzony, bezpieczny, na jego terenie 
miejsce do grillowania, boisko do siatkówki i kometki, plac z ławkami i stołami. Miejski plac zabaw – 250 m.

Wyżywienie: podczas pobytu trzy posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatnie - śniadanie na promie + suchy prowiant na powrót.

Program ramowy:
• WYCIECZKA DO SZWECJI - KARLSKRONA promem Stena Line odbywająca się na zakończenie 

turnusu. Program rejsu: 08  lub 09 dnia turnusu po obiedzie wykwaterowanie z ośrodka, transfer do 
terminalu w Gdyni, zaokrętowanie na prom Stena Line, wieczorem wypłynięcie z portu w Gdyni do Karl-
skrony, kolacja, dyskoteka, nocleg w kabinach 4-os. wewnętrznych, śniadania  w formie bogatego bufetu, 
kolacje – wybór z 3 dań. 09 lub 10 dnia turnusu - śniadanie, wpłynięcie do Karlskrony, zwiedzanie miasta 
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, położonego na 33 wyspach: Wielki Rynek, Ko-
ściół Św. Trójcy,  zwiedzanie  Muzeum Morskiego z kolekcją łodzi podwodnych, galeonów, podwodnym 
tunelem, w którym można podziwiać na dnie morza wrak żaglowca, z bogatą kolekcją broni, armat, symu-
lator statku i warsztat marynarza. Powrót na terminal w Karlskronie, zaokrętowanie, kolacja na promie, 
dyskoteka, nocleg w kabinach 4-os. wewnętrznych, 10 lub 11 dnia turnusu - śniadanie + suchy prowiant, 
przypłynięcie do Gdyni, powrót wg rozkładu jazdy.

• PÓŁWYSEP HELSKI - wycieczka:  w programie port jachtowy i rybacki, latarnia morska, fortyfikacje 
obronne wybrzeża na Helu, FOKARIUM na Helu – będziemy podziwiać foki, które trafiają tutaj, znale-
zione na bałtyckich plażach chore lub ranne, aby w spokoju dojść do zdrowia. Tutaj też się rozmnażają  
a małe wracają do naturalnego środowiska. 

• WŁADYSŁAWOWO I CETNIEWO - spacer po Władysławowie, port rybacki,  zwiedzanie Alei Gwiazd 
Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich polskich sportowców,  Dom Rybaka – wieża widoko-
wa, Muzeum Motyli - zbiory motyli i owadów pochodzących z całego świata, wystawa Magiczny Zawrót 
Głowy - to miejsce, w którym odkryjecie tajemnice iluzji optycznych, paradoksów, dziwnych obrazów  
i zabawnych trików.

• KASZUBSKIE KLIFY - spacer odcinkiem wybrzeża klifowego w okolicach Chłapowa, Wąwozem Chła-
powskim będącym częścią Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i stanowiącym rezerwat przyrody. Po-
szukiwanie roślin charakterystycznych dla warunków nadmorskich. 

• PRZYLĄDEK ROZEWIE I LATARNIA MORSKA - wycieczka plażą do najbardziej na północ wysunięte-
go obszaru Polski zwanego przylądkiem Rozewie, zwiedzanie latarni morskiej o wysokości 33 m.

• PŁYWALNIA AQUARIS - wejście (2 godz) na super nowoczesny kompleks  basenowo – rekreacyjny 
znajdujący się w COS Cetniewo: basen o wymiarach  25,0 x 16,0 x 2,2 m, basen rozgrzewkowo – rekre-
acyjny, dysze do masażu podwodnego, jacuzzi, gejzery i parasole wodne.

• kąpiele w morzu pod opieką ratownika, multi-sport: aerobic, frisbee, siatkówka, piłka nożna, koszyków-
ka, bieganie, zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie, poranny jogging dla chętnych, turniej 
grup w Wakacyjnym Czteroboju.

• gry integracyjne, festiwal karaoke, Mam Talent, Ognisko / grill z pieczeniem kiełbasek, konkursy, gry 
terenowe, przeciąganie liny, wyścigi w workach, Mafia, planszówki, speed dating – masz tylko 5 minut, 
kręcimy zwariowany obozowy filmik i wrzucamy na facebooka, baloniada, Wybory Miss i Mistera. 

• spacery nad morze na zachód słońca – wybieramy najlepsze zdjęcie, opalanie się w „zebrę”, szalone 
dyskoteki w ośrodku, dla chętnych (min. 16 lat) dyskoteki w klubach Władysławowa oraz Beach Party  
w namiotach na plaży (ewentualne wstępy płatne we własnym zakresie), treningi relaksacyjne, obozowe 
SPA, poczuj się jak barman - przygotowywanie koktajli owocowych, karykatura wychowawcy, wieczorek 
filmowy.

Wycieczki fakultatywne (realizacja przy min. 15 chętnych):
AQUAPARK REDA - Cena 90 zł/os.  

REJS SZYBKĄ ŁODZIĄ MOTOROWĄ RIB. - Cena 70 zł/os.

TRÓJMIASTO - Cena 80 zł/os.

Cena zawiera:
• transport, 
• zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + 

suchy prowiant na drogę powrotną, 
• ubezpieczenie NW Signal Iduna (5 tys.), 
• opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), 

opiekę medyczną, ratowniczą, 
• podatek VAT, 
• realizację programu, 
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

– 10 zł.

Cena nie zawiera:
• dopłat do transportu z poszczególnych miast, 
• opłat za dodatkowe atrakcje i wycieczki fakul-

tatywne, 
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +2,5 % 

ceny imprezy.

Weź ze sobą:
Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifi-
kacyjną. Wymagany jest ważny paszport lub do-
wód osobisty. Kieszonkowe na drobne zakupy ok. 
100 koron szwedzkich. Aktualne godziny zbiórek 
i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. 
Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo 
muszą posiadać ważną legitymację szkolną. 

 

Przy zakupie: 
do 15.01.2020 r. - rabat 150 zł lub 300 zł (termin II)
do 15.03.2020 r. - rabat 100 zł lub 250 zł (termin II) 
do 15.04.2020 r. - rabat 50 zł lub 200 zł (termin II)

Autokar – wyjazdy na dzień z następujących miejsco-
wości: Łódź, Toruń - bez dopłat. Z pozostałych miast 
przejazd realizowany przy min. 4 os. autokarem, 
busem, FlixBusem, samochodem lub PKP – miejsca 
rezerwowane: Warszawa + 120 zł, Poznań + 120 zł, 
Lublin + 120 zł, Kraków + 120 zł, Katowice + 120 zł, 
Wrocław + 120 zł, Opole + 120 zł, Bydgoszcz + 80 zł, 
Piotrków Tryb. + 80 zł, Gliwice + 120 zł, Częstocho-
wa + 100 zł, Kielce + 120 zł, Radom + 120 zł, Konin  
+ 80 zł, Skierniewice + 100 zł, Białystok + 200 zł. Do-
jazd własny – zniżka 70 zł od ceny autokarowej. 

Organizator: Harctur Łódź

Władysławowo
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KOLONIA 10-13 LAT 
OBÓZ 14-18 LAT

TERMIN CENA

07.07. – 16.07.2020 1545 zł

14.07. – 24.07.2020 1645 zł

22.07. - 31.07.2020 1545 zł

29.07. – 07.08.2020 1545 zł
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Jastrzębia Góra

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

Ośrodek Wypoczynkowy „BAŁTYCKI RELAKS” to idealne miejsce wypoczynku dzieci i młodzieży, pokoje 
3,4 - osobowe z łazienkami, do morza ok. 400 m. Ośrodek dysponuje salą sportowo-taneczną z lustrami, salą 
kinową, boiskami (piłka nożna, badminton, siatkówka, unihokej), placem zabaw, świetlicą, siłownią, tenisem 
stołowym, piłkarzykami, salą TV, mini zoo, sprzętem karaoke, wiatami przy ognisku i grilla. Duzy teren ośrod-
ka jest ogrodzony i monitorowany.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek w stołówce ośrodka, pierwsze świadczenie – kolacja  
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu.

Program ramowy:
1-9 dzień: Przejazd, zakwaterowanie, zapoznanie się z regulaminem kolonii. Realizacja programu: 
WYCIECZKA DO ZACZAROWANEJ KRAINY WODNYCH PRZYGÓD W REDZIE, jedynego w Europie 
aquparku z żywymi rekinami, ze zjeżdżalniami przechodzącymi przez akwarium z rekinami, rzeką ze zjazdami pon-
tonami, basenem ze sztuczna falą, . 

WYCIECZKA AUTOKAROWA DO OCEAN PARK WE WŁADYSŁAWOWIE (spotkanie z największymi wie-
lorybami, rekinami, żółwiami, delfinami, orkami i innymi zwierzętami morskimi i oceanicznymi) i „mówiący wielo-
rybek” – interaktywna zabawa, umożliwiająca rozmowę na żywo z animowaną postacią wieloryba na ogromnym 
ekranie, następnie zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu.

WYCIECZKA DO LABIRYNTU KUKURYDZY Błądzenie i poszukiwanie właściwej drogi oraz ukrytych  w la-
biryncie zagadek i obiektów da niemałą porcję zabawy i emocji. Spragnieni wyzwań mogą podjąć próbę zdobycia 
labiryntu bez użycia otrzymanej mapki. Po wyjściu z labiryntu chętni mogą spróbować przejechać kilka metrów 
rowerem skręcającym odwrotnie, plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, gry integracyjne, zabawy 
wodne, konkursy: m.in. festiwal karaoke ,,Mam talent”, gry zespołowe, bieg terenowy, dyskoteki, ognisko, wizyta w 
latarni morskiej Rozewie.

SPACER LISIM JAREM – wąwóz ciągnący się wąskim pasem do wybrzeża Bałtyku, miejscami osiągający gł. 50 m.

10 dzień: Powrót do miast wyjazdu lub kontynuacja kolonii w Szwecji (turnus 12-dniowy).
WYCIECZKA PROMOWA DO SZWECJI (Stena Line), realizowana w turnusie 12-dniowym, na zakończenie 
turnusu: 10-tego dnia wieczorem wypłynięcie promu z Gdyni, kolacja w formie bufetu, nocleg w kabinach 4-oso-
bowych wewnętrznych, dyskoteka. 

11 dzień: śniadanie w formie bufetu. Przypłynięcie do Karlskrony, miasta położonego na 33 wyspach, wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiedzanie miasta z przewodnikiem; w programie m.in. Wielki Rynek, 
Kościół Św. Trójcy, rejs na wyspę, zwiedzanie  Muzeum Morskiego z kolekcją galeonów, pełnowymiarowymi okrę-
tami wodnymi, podwodnym tunelem, w którym można podziwiać wrak żaglowca na dnie morza, z bogatą kolekcją 
broni białej, armat. Dla zwiedzających przygotowano symulator statku i warsztat marynarza. Na czas wycieczki 
wskazane kieszonkowe na drobne zakupy  ok. 100 koron szwedzkich. Powrót na terminal, kolacja na promie w 
formie bufetu, wypłynięcie promu z Karlskrony,  dyskoteka na promie przy muzyce na żywo, nocleg.

12 dzień: Przypłynięcie do Gdyni, przejazd na dworzec PKP, śniadanie, powrót do miast wyjazdu.

Cena zawiera:
• zakwaterowanie (wg wybranej opcji),  
• wyżywienie wg oferty + suchy prowiant  

na drogę powrotną,
• ubezpieczenie (TU AXA Polska NNW 5000 

zł + ubezpieczenie KL 10000 EUR w trakcie 
wycieczki do Szwecji),

• opiekę wykwalifikowanej kadry,
• opiekę medyczną,
• bilety wstępów do zwiedzanych obiektów,
• wycieczkę do Szwecji (w opcji wydłużonej), 
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie zawiera:
• dopłat za wyjazd z poszczególnych miast,
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

+2,5 % ceny imprezy.
• wycieczek fakultatywnych.
• transportu* 

Weź ze sobą:
Kieszonkowe + dodatkowo na wybrane wycieczki fakul-
tatywne, obowiązkowo aktualne legitymacje szkolne, na 
wycieczkę do Szwecji ważny dokument tożsamości (do-
wód osobisty lub paszport), zbiórki i wyjazdy będą do-
stępne na stronie www biura na 5 dni przed wyjazdem.
Uczestnikami kolonii mogą być również osoby z die-
tą wegetariańska, wegańską, bezglutenowa, jednak 
prosimy o podanie tej informacji w momencie zawie-
rania umowy.

Wycieczki fakultatywne 
(realizacja przy min. 15 chętnych):
TRÓJMIASTO INACZEJ - 100 zł/os.

WIZYTA W PARKU LINOWYM - 35 zł/os. 

WODNE SZALEŃSTWO W AQUAPARKU  
PRIMAVERA - 50  zł/os.

SZKOLENIE WINDSURFING 
W CHAŁUPACH - 500 zł/os.

WARSZTAT TENISA ZIEMNEGO - 250 zł/os.

TRENINGI Z INSTRUKTOREM  
FITNESSU - 150 zł/os.

Organizator: Harctur Warszawa

TERMINY CENA

28.06. – 07.07.2020 1480 zł

07.07. – 16.07.2020 1480 zł

17.07. – 26.07.2020 1480 zł

27.07. – 05.08.2020 1480 zł

06.08. – 15.08.2020 1480 zł

16.08. – 25.08.2020 1480 zł
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KOLONIA 7-13 LAT 
OBÓZ 14-18 LAT

Przy zakupie do 15.03.2019 r. - rabat 100 zł.  Przy zakupie do 15.04.2019 r. - rabat 50 zł.

*PKP trasa główna: Warszawa – 100 zł, Łódź, Piotrków Trybunalski, Bydgoszcz, Toruń -120 zł, Kraków, Katowi-
ce, Kielce, Częstochowa, Wrocław, Lublin, Poznań, Rzeszów, Tarnobrzeg, Siedlce, Szczecin, Białystok, Olsztyn, 
Opole, Zielona Góra, Radom – 180 zł, Gdańsk – 60 zł. 

TERMINY CENA

28.06. – 09.07.2020 1840 zł

07.07. – 18.07.2020 1840 zł

17.07. – 28.07.2020 1840 zł

27.07. – 07.08.2020 1840 zł

06.08. – 17.08.2020 1840 zł

16.08. – 27.08.2020 1840 zł

BEZ WYCIECZKI DO SZWECJI Z WYCIECZKĄ DO SZWECJI



Ustka
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Jedno z najpopularniejszych wśród młodzieży miast nadmorskich. Portowy klimat oraz uzdrowisko z kąpieliskiem morskim sprawiają, że czas 
tutaj spędzony to cudowne chwile. Miasto posiada urokliwą starówkę z zabytkowymi kamieniczkami, kościołami i latarnią morską oraz słynną 
nadmorską promenadę, na której latem odbywa się wiele imprez i zabaw. Znajdujące się w obrębie miasta wydmy nadmorskie kryją wiele ta-
jemnic związanych z budową tzw. Twierdzy Ustka. W Ustce co roku odbywają się Mistrzostwa Polski w Beach Soccer oraz Mistrzostwa Polski 
w wypłukiwaniu bursztynu „Złoto Bałtyku”. Warto też zajrzeć do Muzeum Chleba oraz Muzeum Minerałów. Jednym słowem – nie ma nudy!.

Ośrodek Wczasowy „NIEZAPOMINAJKA” położony wśród sosnowego lasu, na wydmie, w odległości 
ok. 350m od plaży i centrum miasta. Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka, kawiarnia i sala kinowa 
z multimediami, bilard, gry zręcznościowe, miejsce do organizowania ognisk i grillowania. Aktywny wy-
poczynek umożliwiają: dwa boiska do siatkówki plażowej, boiska do Beach Soccera, koszykówki, kometki, 
sala rekreacyjna wyposażona w stoły do ping-ponga, piłkarzyki, gry planszowe i inne. Obok został urucho-
miony w 2015 r. Park Wodny z wieloma basenami, zjeżdżalniami oraz z pełną gamą atrakcji. Pokoje 2-4 
osobowe z łazienkami i TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser. Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. Pierwszy posiłek 
– ciepła kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant.

Program rekreacyjno-sportowy:
•  SIATKÓWKA – Mistrzostwo Świata uzyskane w 2018 przez polską drużynę w tej dyscyplinie sportu to do-

skonały pretekst do zgłębienia jej tajników! 
• NAJLEPSZY KIBIC POD SŁOŃCEM – przygotujemy biało-czerwone stroje, nauczymy się okrzyków i piose-

nek śpiewanych na trybunach, słowem – pokażemy, dlaczego polscy kibice siatkówki są najlepsi na świecie! 
• SIATKÓWKA PLAŻOWA – coraz bardziej popularna i chętnie uprawiana przez młodzież!
• KRĘGLE – to także dość popularna gra. Przekonasz się o tym biorąc udział w obozowym turnieju. 
• FITNESS i ZUMBA – dla osób, które kochają ruch! Doświadczona instruktorka fitness poprowadzi ciekawe 

zajęcia – sprawi, że niejedna z Was zakocha się w tym sporcie! 
• BILARDOWE ABC – zapoznanie z ogólnymi zasadami gry w bilard! Dowiemy się, co to jest otwarcie stołu, 

wybór grupy bil, rozbicie otwierające, prawidłowe strzały i strzały kombinowane, punktacja, kary i faule oraz 
nierozstrzygnięta gra remisowa. Różne rodzaje gier w bilard czekają na Was!

• ROZGRYWKI TENISA STOŁOWEGO – wprowadzenie piłki do gry (serwis), prawidłowy odbiór, wymiana 
piłek. Wyjaśnimy pojęcia set, gra na przewagi. Style trzymania rakietki – shakehand i penhold. 

• ZWIEDZANIE BUNKRÓW I UMOCNIEŃ TWIERDZY USTKA. Zachowany spory fragment zbudowanych 
przed II wojną światową umocnień, tzw. Bunkry Bluchera, zostały udostępnione do zwiedzania. Bunkry ukry-
te są w wydmach między portem a plażą. Będziemy mieli też okazję zobaczyć w niezwykłym Muzeum Minera-
łów  m.in. kolekcję amonitów, szkielet i jajo dinozaura, kolekcję muszli i pokaźne zbiory kryształów – min. jeden 
z największych kryształów górskich. 

• PLAŻOWANIE I KĄPIELE W MORZU, gry i konkursy plażowe.
• OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK, DYSKOTEKI.
• UCZESTNICTWO W IMPREZACH NA TERENIE USTKI (koncerty, plenery, regaty żeglarskie itp).
• WSTĘP DO AQUAPARKU LUBICZ.
• REJS STATKIEM.
• WYCIECZKA DO DOLINY CHARLOTTY – ZOO, Wodne Safari i Fokarium - to moc niezapomnianych wra-

żeń dla małych i dużych! Odbędziemy fantastyczny rejs łodzią, która zabierze uczestników w podróż dookoła 
świata. Obejrzymy też jedno z największych w Polsce fokariów, w którym mieszka obecnie 5 fok szarych.

Dodatkowe atrakcje (dla chętnych):
PARK WODNY 3 FALE - Jeden z największych Parków Wodnych Pomorza. Znajdziesz tu szereg atrakcji  
z dodatkową dawką adrenaliny: basen rekreacyjny z wodnym wulkanem, powietrznym gejzerem oraz rwącą 
sztuczną rzeką, wieżę adrenaliny o wysokości 30 m z 3 zjeżdżalniami i basenem lądowiska, zewnętrzny basen 
solankowy z gejzerami i podwodną iluminacją świetlną. Na młodszych czeka brodzik ze zjeżdżalnią w kształ-
cie zamku, dzwonkiem wodnym i gejzerami oraz dwoma zwierzątkami tryskającymi wodą.

PARK LINOWY „NA WYDMIE” - Wśród wydm z widokiem na morze czeka 60 atrakcji na 4 trasach (łatwej, 
dwóch średnich i trudnej). Trasa łatwa do pokonania oferuje m.in. most zwodzony, belki, skoki indiańskie.  
W skład trasy trudnej wchodzą m.in. skok tarzana, makarony, schody Jakuba, trapez podwójny i wiele innych.

KINO 7D - Cechą charakterystyczną kina jest trójwymiarowy efekt (3D), ale również dimension, czyli 7D. Widz 
odczuwa film zmysłami – zapach, powiew powietrza, temperatura, wibracje, zmiany pozycji, dotyk. Kino 7D 
max to także niesamowite nagłośnienie oraz unowocześnione technicznie fotele – opcja poruszania fotelem do 
przodu, do tyłu i na boki. Uwaga: Wymagana zgoda rodziców na udział w seansie dzieci ze względu na ryzyko 
choroby lokomocyjnej, nadwrażliwośći dźwiękowej, problemów ze wzrokiem itp.

Cena zawiera:
• zakwaterowanie (11 lub 10 noclegów  wg. wy-

branej oferty) i wyżywienie (3 posiłki dziennie 
+ deser), śniadania w formie bufetu. Pierwszy 
posiłek – ciepła kolacja, ostatni – śniadanie + 
suchy prowiant,

• program rekreacyjno-sportowy wg opisu,
• opiekę wychowawczą, ratowniczą  

i medyczną,
• ubezpieczenie NNW TUiR AXA (do 5000 zł),

Cena nie zawiera:
• ubezpieczenie TUiR AXA od kosztów rezygna-

cji i przerwania imprezy z przyczyn losowych 
(udokumentowanych, np. choroba, zaleca-
my wykupienie) – 80 zł. (deklaracja zakupu 
ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem 
umowy),

• dojazd na miejsce autokarem,
• Park Wodny 3 Fale – 60 zł.
• Park Linowy Na Wydmie – 30 zł.
• Seans w kinie 7D – 20 zł.,
• bilard, piłkarzyki – ok. 2 zł/gra,
• Dodatkowy wstęp do Parku Wodnego w Ustce  

– ok. 20 zł/h.

Weź ze sobą:
Kartę kolonijno-obozową z nr PESEL, obowiązko-
wo legitymację szkolną, leki przyjmowane na sta-
łe, odpowiednią odzież i obuwie. Proponowane 
kieszonkowe ok. 100 zł.

 
Organizator: Centrum Kolonii i Obozów  
Cogito Sp. z o.o.
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KOLONIA 13-17 LAT 
OBÓZ 16-18 LAT

TERMIN CENA

10.07–21.07.2020 1929 zł

22.07–02.08.2020 1929 zł

03.08–14.08.2020 1929 zł



Szklarska Poręba

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

O. W. „HALNY”, o bardzo wysokim standardzie, położony w centrum Szklarskiej Poręby. Posiada komfor-
towo urządzone pokoje 2,3,4-os. z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3 z łazienkami, każdy z TV, balkonem 
oraz bezpłatnym Wi-Fi. Obiekt posiada boisko do gier zespołowych, salę dyskotekową, stołówkę, miej-
sce na ognisko, plac zabaw i salę do ćwiczeń. Niedaleko obiektu profesjonalne zaplecze sportowe Orlik. 
O. W. „REVITA”, położony jest w Szklarskiej Porębie Średniej. Ośrodek dysponuje pokojami 3,4,5-osobowymi 
z pełnym węzłem sanitarnym . Do dyspozycji gości jest jadalnia, sala TV, plac zabaw dla dzieci przy budynku, 
boisko do siatkówki, miejsce na ognisko, dostęp do inetrnetu.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek), pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie świad-
czenie – śniadanie i suchy prowiant w dniu zakończenia turnusu.

Program ramowy:
• Wycieczka autokarowa „Praga Nocą” - zwiedzanie zabudowy pałacowo-zamkowej na Hradczanach (Pałac 
Prezydencki, Katedra Św. Wita, Złota Uliczka, Stare Zamkowe Schody), Droga Królewska, Most Karola, Stare 
Miasto, Ratusz, Nowe Miasto. Na zakończenie wieczorny rejs widokowy po Wełtawie.
• Wycieczka autokarowa do Liberca - zabawy w centrum Handlowo-Rozrywkowym ,,Babilon’’, wizyta w naj-
większym w Czechach aquaparku: baseny, zjeżdżalnie, masaże, sauny, kąpiele wirujące, masujące, jaskinie, na-
stępnie wizyta w niedawno otwartym mega atrakcyjnym Parku Nauki i Zabawy- iQlandia. W iQlandii odwiedza-
jący mogą odbyć m.in. trening kosmonauty, powędrować z wnętrza Ziemi do odległych galaktyk, doświadczyć 
trzęsienia ziemi, przeżyć wichurę, spadające bomby, w studio telewizyjnym można zobaczyć jak się prowadzi 
wiadomości, wziąć udział w ciekawych eksperymentach, warsztatach, rozwiązać zawiłe zadania kryminalistyki. 
W trakcie przejazdu zwiedzanie Harrachova: zespołu skoczni narciarskich i Huty Szkła.
• Wycieczka do niezwykłego rezerwatu przyrody Skalne Miasto - czyli wędrówka po bajkowym świecie fan-
tastycznych form skalnych, w trakcie wycieczki uczestników oczekuje również atrakcyjny, pełen emocji spływ 
łódką w skalnym podziemnym mieście. 
• Karkonosze AVENTURA - czyli spływ bezpiecznymi pontonami raftingowymi po malowniczej rzece Bóbr 
(uczestnik jest wyposażony w kamizelkę, pagaj, kask, pontony są profesjonalne i bezpieczne).
• Wizyta w Parku Rozrywki Esplanada - doskonała zabawa i adrenalina dla każdego od 6 do 99 lat, m.in. zjazd 
zjeżdżalnia grawitacyjną Alpinie Coaster.
• Zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej - ciekawa interaktywna prezentacja przyrody Kar-
konoskiego Parku Narodowego. 
• Projekt Arado - wizyta w zaginionym laboratorium Hitlera, najnowocześniejszym podziemnym kompleksie w Pol-
sce, przewodnik wcielający się w rolę agenta polskiego wywiadu prowadzi grupę by zdobyć niemieckie tajemnice.
• Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów” - to gra Szlakiem Ducha Gór, zabawa i historia w jednym, kto odwie-
dzi wszystkie punkty i odwzoruje wszystkie hologramy w Księdze Skarbów zostaje wpisany do „Księgi Zdobyw-
cy Skarbów”, dostanie certyfikat, zdobędzie miano „Odkrywcy Magicznej Szklarskiej Poręby” oraz otrzymuje 
atrakcyjna nagrodę. 
• Zwiedzanie atrakcji Szklarskiej Poręby - Huty Szkła - spotkanie z hutnikami – pokaz wyrobu szkła.
• Muzeum Energetyki.
• Wycieczki piesze (Wodospady Kamieńczyk i Szklarka, schronisko pod Łabskim Szczytem, na Halę Szrenicką).
• Zajęcia sportowe (piłka nożna, siatkówka), dyskoteki, ogniska, konkursy.

Cena zawiera:
• zakwaterowanie,
• wyżywienie wg. oferty,
• opieka kadry pedagogicznej i medycznej,
• program,
• ubezpieczenie NNW (5000 zł),
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie zawiera:
• dopłat do transportu z poszczególnych miast,
• obligatoryjnej kwoty na opłatę biletów wstę-

pów w Czechach,
• opłat za wycieczki fakultatywne,
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji AXA   

+ 2,8 % ceny imprezy,
• transportu*

Uwaga:
Każdy uczestnik powinien posiadać aktualny pasz-
port lub dowód osobisty oraz ważną legitymację 
szkolną na przejazd PKP. Osoby z dietą – prosimy 
o informacje przy zgłoszeniu udziału w imprezie. 
Dieta wegetariańska i wegańska – bezpłatna, die-
ta bezglutenowa – płatna 100 zł.

Wycieczki fakultatywne 
(realizacja przy min. 15 chętnych):
MORAWSKI KRAS - 120 zł + 510 CZK

WYCIECZKA DO DREZNA - 110 zł + ok. 13 EUR.

CZESKI RAJ – 75 zł + ok. 250 CZK

PARK LINOWY „TROLLANDIA” – 30 zł:,

PARK MIRAKULUM - 90 zł + 210 CZK

* a)PKP –  trasa główna: Warszawa – Skierniewice -  
Łódź – Pabianice – Sieradz – Kalisz - Ostrów Wlkp. 
- Oleśnica  - Wrocław – Jelenia Góra  wyjazd rano 
pociągiem w pierwszym dniu turnusu, powrót po-
ciągiem wieczorem, na trasie dworzec PKP – pen-
sjonat – dworzec PKP – przejazd autokarem; wy-
jazd z Warszawy, Łodzi, Pabianic, Sieradza, Kalisza,  
Ostrowa Wielkopolskiego, Wrocławia  + 100 zł,

b)trasy antenowe – PKP lub Flixbus (PKS) -  z Kra-
kowa, Katowic, Zabrza, Gliwic, Opola, Poznania, 
Lublina, Radomia, Kielc, Rzeszowa, Częstochowy, 
Olsztyna, Białegostoku  + 150  zł, ze Słupska, Kosza-
lina ,Gdańska, Bydgoszczy + 180 zł, Zielonej Góry, 
Szczecina, + 200 zł.

Organizator: Harctur Warszawa
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KOLONIA 7-14 LAT 
OBÓZ 14-18 LAT

2 2

TERMINY CENA

10.07. – 21.07.2020 1820 zł + 900 CZK

21.07. – 01.08.2020 1820 zł + 900 CZK

01.08. – 12.08.2020 1820 zł + 900 CZK

Przy zakupie do 15.03.2019 r. - rabat 100 zł.  Przy zakupie do 15.04.2019 r. - rabat 50 zł.

TERMINY CENA

28.06. – 09.07.2020 1690 zł + 900 CZK

10.07. – 21.07.2020 1690 zł + 900 CZK

21.07. – 01.08.2020 1690 zł + 900 CZK

01.08. – 12.08.2020 1690 zł + 900 CZK

13.08. – 24.08.2020 1690 zł + 900 CZK

O.W. HALNY O.W. REVITA
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Małe Ciche

MAŁE CICHE to prześliczna wieś letniskowa na Podhalu w Dolinie Filipczańskiego Potoku, 10 km od Zakopanego. Położona bezpośrednio 
w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego – przepiękne widoki na Tatry. Dogodne położenie, bliskość atrakcyjnych turystycznie miejsco-
wości (Zakopane, Poronin, Bukowina Tatrzańska).

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

Wyżywienie: trzy posiłki dziennie  + podwieczorek w stołówce na miejscu (doskonała domowa kuchnia do syta, 
śniadania i kolacje w formie bufetu). 

Program ramowy:
• WYCIECZKA ZE ZWIEDZANIEM ZAKOPANEGO - Wielka Krokiew, Stary Cmentarz, spacer po Krupów-

kach, Centrum Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego,
• WIZYTA W AQUAPARKU ZAKOPANE - pobyt 2,5 godzinny w kompleksie na Antałówce wyposażonym  

w basen rekreacyjny, basen pływacko-rekreacyjny, 4 zjeżdżalnie rurowe, 6 jacuzzi, dzika rzeka, brodzik dziecięcy,
• PARK LINOWY NA GUBAŁÓWCE - niepowtarzalne wrażenia z zabawy na najwyższym poziomie! System prze-

szkód zbudowanych na drzewach, na wysokości 6-8 metrów nad ziemią tworzą niepowtarzalną atrakcję. Możliwość 
zmierzenia się ze swoimi lękami oraz sposób na dostarczenie sobie wysokiego poziomu adrenaliny. Całość stworzona 
w taki sposób, aby każda osoba bez względu na stopień sprawności fizycznej mogła przejść przez cały Park. Uczestni-
cy przed wejściem do Parku zostają wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny (uprzęże, lonże, karabinki, rolkę, 
kask) i przeszkoleni z zasad posługiwania się nim. Następnie pokonują stacje treningowe zawieszone tuż nad ziemią, 
aby później bezpiecznie poruszać się w dużym parku. Dodatkowo do dyspozycji jest ścianka wspinaczkowa o różnym 
poziomie dróg do przejścia. Zajęcia odbywają się pod opieką profesjonalnych, doświadczonych instruktorów.

• WYCIECZKA DO MORSKIEGO OKA PRZEZ BUKOWINĘ TATRZAŃSKĄ LUB DO DOLINY KOŚCIELI-
SKIEJ LUB NA HALĘ GĄSIENICOWĄ – w zależności od pogody i kondycji uczestników.

• WJAZD KOLEJKĄ LINOWO-TERENOWĄ NA GUBAŁÓWKĘ i spacer jej grzbietem.
• WYCIECZKI PIESZE DO TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I PO OKOLICY - m.in. Wiktorówki, 

Polana Rusinowa, Tarasówka – najlepszy widok na Tatry, Błociska, Gliczarów Górny.
• WESOŁE WIECZORKI: dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każdy może”, zabawy i konkursy z nagroda-

mi: piżama party, konkurs fryzur i makijażu. 
• JANOSIKOWA ADRENALINA: Paintball – gry paintballowe i speedballowe na zamkniętym mini poligonie 

paintballowym (do dyspozycji 100 kulek, markery, ubranie ochronne). Łucznictwo – ćwiczenie celności, strza-
ły do tarczy. Strzelectwo – postrzelamy do tarczy z długich i krótkich wiatrówek, konkurs strzelniczy. Kule 
wodne – zoorbing w basenie, wasz błędnik zwariuje.

• GRY TERENOWE – budowanie szałasów dla baców i juhasów , nauka rozpalania góralskiej watry, podchody 
terenowe - zbójnicy kontra Harnicy,

• „JANOSIKOWE W GÓRACH PRZESKAKIWANIE” nauka poruszania się w terenie bez mapy i kompasu  
(z odznaką sprawności), budowanie tam na Filipczańskim Potoku. 

• SPARTAKIADA SPORTOWA: turniej piłki siatkowej, turniej piłki nożnej, turniej badmintona, wielobój spraw-
nościowy, bieg 60 m pod górę, turniej gry w ping-ponga, turniej skoków na skakance.

• KLUB GÓRALSKI - zapoznanie się z folklorem podhalańskim - spotkanie z gawędziarzem - wizyta w Izbie 
Regionalnej w Murzasichlu,

• „NA GÓRALSKĄ NUTĘ” - góralskie tańce i muzyka. 
• „CZAROWANIE-GÓRALSKIE GOTOWANIE” - wspólne gotowanie i konsumowanie potraw związanych z 

tradycją Podhala, poznawanie wyrobu oscypków, góralski chrzest kolonijny, baśnie i legendy związane z gó-
rami, zapoznanie się ze strojem podhalańskim połączone z sesją fotograficzną, przysmaki górskie, pasowanie 
na górala / góralkę.

Wycieczki fakultatywne (realizacja przy min. 15 chętnych):
SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ - spacer po Popradzie, wejście do Aquacity – kompleks basenów ter-
malnych i zjeżdżalni, sauny, Jaskinia Bielańska w Tatrzańskiej Kotlinie o dł. 3018 m - zwiedzanie - cena 80 zł  
+ 25 EUR na wstępy (dla posiadaczy paszportów lub dowodów osobistych).

ENERGYLANDIA - największy park rozrywki w Polsce. Wycieczka całodzienna z biletem wstępu na wszyst-
kie atrakcje - cena 130 zł.

RAFTING - kilkugodzinna wyprawa na spływ pontonami wzdłuż przełomu Dunajca ze Sromowców do 
Szczawnicy - cena 130 zł.

ZORBING - Zabawa polega na staczaniu się z 45-metrowego zbocza w zorbie, która wyposażona jest w spe-
cjalny system hamowania linami - cena 35 zł (płatne tylko na miejscu).
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KOLONIA 7-10 i 11-14 LAT

Cena zawiera:
• przejazd wg opcji, 
• zakwaterowanie ,
• wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant  

na drogę powrotną, 
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna do 5000 zł
• opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), 
• opiekę medyczną, 
• realizację programu, 
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 0 zł.
• podatek VAT.

Cena nie zawiera:
• dopłat  za wyjazd z poszczególnych miast, 
• opłat za profile i wycieczki fakultatywne, 
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

+2,5 % ceny imprezy.

Weź ze sobą:
Wypełnioną kartę kwalifikacyjną, wygodne obuwie do 
pieszych wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, 
nakrycie głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne, 
strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Przy zagranicznych 
wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód.
UWAGA! Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów do-
stępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające 
z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną 
legitymację szkolną.

Przy zakupie do 15.01.2020 r. - rabat 150 zł.
Przy zakupie do 15.03.2020 r. - rabat 100 zł.
Przy zakupie do 15.04.2020 r. - rabat 50 zł.

Autokar lub bus – wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź, 
Piotrków Tryb., Częstochowa, Katowice, Kraków.  
Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 
4 os. autokarem, busem, Flixusem, samochodem lub 
PKP – miejsca rezerwowane: z Warszawy + 120 zł, 
Skierniewic + 100 zł, Kielc + 120 zł, Radomia + 120 zł,  
Lublina + 120 zł, Gliwic + 50 zł, Knurowa + 50 zł, 
Wrocławia + 120 zł, Poznania + 120 zł, Opola + 120 
zł,  Gdyni + 190 zł, Gdańska + 190 zł, Szczecina + 250 
zł, Torunia + 190 zł, Bydgoszczy + 190 zł, Białegosto-
ku + 190 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł.

Organizator: Harctur Łódź

TERMIN CENA

28.06. – 09.07.2020 1445 zł

10.07. – 22.07.2020 1495 zł

23.07. – 04.08.2020 1495 zł

05.08. – 16.08.2020 1445 zł

17.08. – 27.08.2020 1345 zł
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Białka Tatrzańska

BIAŁKA TATRZAŃSKA to  góralska wieś położona 20 km od Zakopanego. To jedno z najsłynniejszych w kraju miejsc wypoczynku let-
niego i zimowego, największe Centrum turystyki wysokogórskiej. Wspaniały klimat, piękne, górskie widoki, tatrzańska przyroda oraz 
niepowtarzalny folklor sprawiają, że jest to miejsce, w którym wypoczynek to prawdziwa przyjemność.

Pensjonat U GILÓW Ośrodek  usytuowany jest w Białce Środkowej nieopodal  rzeki Białki,  kompleksu 
narciarskiego „Kotelnica”, oraz basenów termalnych „Term Białka”. Na terenie ośrodka znajduje się ogród a 
w nim plac zabaw dla dzieci z huśtawkami , trampoliną i grillem. Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5 osobo-
wych . Wszystkie pokoje wyposażone są w indywidualne łazienki, drzwi przeciwpożarowe, TV oraz  WiFi. 
Na terenie budynku znajduje się świetlica z tenisem stołowym i piłkarzykami oraz sala kominkowa.
Wyżywienie: Podczas pobytu  3  posiłki dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną

Program ramowy:
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy; przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, 
zapoznanie z okolicą. Pierwszy posiłek - kolacja, nocleg. 

2 - 10 dzień: Pobyt w Białce Tatrzańskiej (11 dni), program dostosowany do wieku i kondycji uczestników.
• Wycieczka do Zakopanego (Krupówki, zespół obiektów Centralnego Ośrodka Sportu, zakupy pamiątek).
• TERMA BANIA w Białce Tatrzańskiej -  2 h zabawy i odpoczynku na basenie termalnym.
• Wycieczki piesze po okolicy.
• Zajęcia integracyjne: uczestnicy integrują się, zdobywają do siebie zaufanie, poprawia to komunikatywność 

w zespole i rodzinie.
• Rozgrywki sportowe (m.in.: gry zespołowe, kometka, siatkówka).
• Turnieje oraz gry terenowe.  
• Gry towarzyskie: kalambury rysunkowe i pokazywane, edukacyjne, logiczne i losowe (pomysłowość uczest-

ników i kadry nie zna granic).
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.

Dla chętnych w programie: 
• zajęcia - plastyczne – rozwijanie wyobraźni - sztuka rozwojowa, w programie m.in.: martwa natura, pejzaż, 

zajęcia w plenerze, malowanie na kamieniach, liściach itp.
• zajęcia taneczne -  nauka podstawowych kroków i elementów najpopularniejszych tańców dyskotekowych 

oraz improwizacja taneczna. 
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Białką Tatrzańską ostatnie świadczenie obiad + suchy 
prowiant na drogę powrotną.

Profil konny:
ZAJĘCIA W STADNINIE ŁOPUSZNA - zapoznanie z pracą stadniny, zajęcia teoretyczne i praktyczne, jazda 
kłusem, stepem na ujeżdżalni i w terenie- w zależności od umiejętności uczestników. (4 wyjazdy do stadniny 
po 2 godziny lekcyjne  razem 8 godzin w tym prelekcja i zaznajomienie się ze stadniną, zajęcia z instruktorami). 

Cena zawiera:
• transport autokarem,  
• zakwaterowanie, 
• wyżywienie FB, 
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• program, 
• opiekę kierownika, wychowawców, 
• doraźną opiekę medyczną, 
• ubezpieczenie NNW. 

Cena nie zawiera:
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy,
• dojazdów z wybranych miast do miejsca zbiórki.

Weź ze sobą:
Legitymację szkolną, w przypadku jej braku 
uczestnik dopłaca różnicę do pełnopłatnego bi-
letu (dotyczy biletów wstępu oraz ewentualnych 
dojazdów antenowych do miejsca zbiórki).
Proponujemy zabrać ze sobą ok. 100 zł kieszon-
kowego na własne potrzeby - pieniądze można 
zdeponować u wychowawców.
Adres i numer telefonu do ośrodka rozdawane 
będą na zbiórce. dojazd z wybranych miast do 
miejsca zbiórki potwierdzamy na 3 dni przed wy-
jazdem.

Organizator: Biuro Podróży Index

TERMIN REKREACJA KONNA
+REKREACJA

27.06- 07.07.2020 1265 zł 1595 zł

07.07- 17.07.2020 1265 zł 1595 zł

17.07-27.07.20120 1265 zł 1595 zł
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KOLONIA 7-10 i 11-12 LAT

*DOPŁATY DO TRANSPORTU Z RÓŻNYCH MIAST: Łódź - 110,00zł, Warszawa - 120,00zł, Kielce - 90,00zł, 
Wrocław - 100,00zł, Brzeg - Opole 90zł, Rzeszów-100,00zł (dojazdy do miejsca wyjazdu KATOWICE-KRA-
KÓW mogą być realizowane transportem publicznym (PKP, autokary, busy), przy minimum 4 osobach z danego 
miasta, pod opieką wychowawców.
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Muszyna
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MUSZYNA - to znane uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim, niedaleko Krynicy Górskiej, na pograniczu polsko-słowackim w dolinie Popra-
du. Górski, lecz łagodny klimat, czyste powietrze oraz atrakcyjny ośrodek, w którym mieszkamy są gwarancją wspaniałego wypoczynku. 
Okolice zachęcają do wędrówek połączonych ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Ogrodu Zmysłów, Parku Figur Kwiatowych, ruin śre-
dniowiecznego zamku na wzgórzu nad miastem, źródeł wód mineralnych bijących wprost z ziemi.

Dom wczasowy „KOLEJARZ” to trzykondygnacyjny ośrodek, posiadający pokoje 3-4 osobowe z łazienkami. 
Na rozległym, ogrodzonym terenie znajduje się bogata infrastruktura wypoczynkowa: MIASTECZKO WOD-
NE, baseny ze zjeżdżalniami i do nauki pływania, brodzik, ścieżka zdrowia. Ponadto do dyspozycji kolonistów: 
sala telewizyjna, stoły do tenisa, profesjonalna sala dyskotekowa z nagłośnieniem i oświetleniem, bar, kawiarnia 
oraz bilard (odpłatnie). 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, pierwszy posiłek – kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant na drogę 
powrotną.

Program ramowy:
• PODSTAWY PROJEKTOWANIA 3D - drukowanie przestrzenne to wytwarzanie obiektu przez nanoszenie ko-

lejnych warstw materiału. Brzmi poważnie, ale fajnie wygląda – przekonaj się sam! Zaprojektujesz niepowtarzal-
ny obiekt, wytniesz go ploterem i wydrukujesz na drukarkach 3D. Taki model przyda się do póżniejszych ROBO 
wynalazków...

• MOC LASERA - tym razem przy użyciu lasera wytniesz zaprojektowany przez siebie model. Przygotujesz nie-
zwykłe laser show używając do tego swojej unikatowej „zabawki”! 

• ROBO WYNALAZKI – samodzielnie zbudujesz od podstaw trójwymiarowe robotyczne ramię-dźwig porusza-
ne wodą! W ten sposób dowiesz się, jak działa system hydrauliczny, który stosuje się w prawdziwych maszynach. 
Ten dźwig obraca się i potrafi schwytać i podnieść małe przedmioty. Wykonany egzemplarz każdy uczestnik bę-
dzie mógł zabrać do domu.

• „A ONA NA TO: NIEMOŻLIWE...” - stworzysz „ciecz twardą jak stal”, którą, mimo że jest płynem, trudno ukru-
szyć młotkiem...Sprawdzisz, jak powstają masy plastyczne takie, jak piankolina. Przy pomocy lejka i słomki zrobisz 
gniotka – idealny prezent na każdą okazję.

• LEGO ROBOTY - skonstruujesz robota z zaawansowanego zestawu klocków Lego Mindstorms EV3. Zbudujesz, 
a potem zaprogramujesz swoją „skomplikowaną maszynę” tak, by wprawić ją w ruch, przy okazji poznając terminy 
techniczne jak przekładnia, moc. Do wyboru łaziki marsjańskie, roboty szkolone do walki, magiczne roboty, robo-
ty marzeń i wiele innych... Zajęcia rozwijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności techniczne.

• Kąpiele w basenach ze zjeżdżalniami, zajęcia sportowe na boiskach, poznawanie najbliższej okolicy uzdrowiska 
Muszyna.

WYCIECZKA W PIENINY - przyjrzymy się z bliska ruinom legendarnego Zamku Czorsztyńskiego i poznamy 
jego historię. Będziemy podziwiać piękny widok Jeziora Czorsztyńskiego, zapory i Zamku w Niedzicy. Zapora 
czorsztyńska pełni bardzo ważną funkcję. Jaką? Dowiemy się na miejscu. Jeśli czas pozwoli ostatnim punktem 
wycieczki będzie odwiedzenie jednego z najpiękniejszych wąwozów w Polsce – Wąwozu Homole.  Zobaczymy 
tworzące go skały wapienne i przełom potoku Kamionka.

Dodatkowe atrakcje (dla chętnych):
PAKIET ACTIV MAXX - dla wszystkich miłośników czynnego wypoczynku stworzyliśmy studio aktywnego 
wypoczynku „Activ Max”. Atrakcyjny i różnorodny program zajęć dodatkowych zapewni maksymalną ilość wra-
żeń i spełni oczekiwania każdego z Was! Rodzaj i czas zajęć będą dostosowane do wieku i możliwości uczest-
ników. Nad bezpieczeństwem czuwać będą wykwalifikowani instruktorzy, a wszystkie zajęcia (poza rowerami) 
odbywać się będą  na specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym 4 ha terenie w pobliżu DW KOLEJARZ.
PAKIET MODELE RC - niezwykle atrakcyjne zajęcia polegające na nauce obsługiwania różnych modeli maszyn 
zdalnie sterowanych radiowo. W skład zajęć wchodzą: wyścigi samochodami, wyzwanie Off-Road, pojedynek 
robotów
WYCIECZKA NA WĘGRY - Miszkolc-Tapolca na Węgrzech to kąpielisko termalne w jaskiniach, fenomen na 
skalę światową. Baseny w skalnych grotach, ponad 700 metrów podziemnych korytarzy zapewniających nieco-
dzienne wrażenia z kąpieli w pięknie oświetlonych komorach, ciepłe źródła wypływające z głębi ziemi. Bijącą ze 
skał woda tworzy w niektórych miejscach bicze wodne i wodospady. Uruchamiana jest również „dzika rzeka”. 
Oprócz kąpieli w jaskiniach kąpielisko posiada także część zewnętrzną o charakterze Aquaparku. Warto odwie-
dzić to niezwykłe miejsce!

Cena zawiera:
• zakwaterowanie (10 noclegów),
• wyżywienie wg. oferty,
• opiekę wychowawców, ratownika, opiekę 

medyczną,
• codzienne korzystanie z odkrytych basenów na 

terenie ośrodka,
• wycieczkę w Pieniny,
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW (do 5000 zł)
• program rekreacyjno-sportowy wg opisu.
• składka do Turystycznego Funduszu Gwa-

rancyjnego wynosi 0 zł, a wypadku zakupu 
wycieczki fakultatywnej na Węgry - 10 zł.

Cena nie zawiera:
• ubezpieczenie TUiR AXA od kosztów rezygna-

cji i przerwania imprezy z przyczyn losowych 
(udokumentowanych, np. choroba, zaleca-
my wykupienie) – 80 zł. Deklaracja zakupu 
ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem 
umowy.

• dojazd na miejsce autokarem – patrz zakładka 
transport,

• program Activ Max – 120 zł,
• pakiet Modele RC – 80 zł,
• wycieczka na Węgry – kąpielisko w grotach 

termalnych, 4h – 160 zł.

Weź ze sobą:
Paszport lub dowód, buty za kostkę na wycieczki 
górskie, ciepły sweter, kurtkę nieprzemakalną, mały 
plecak, strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy.

Organizator: Centrum Kolonii i Obozów  
Cogito Sp. z o.o.

KOLONIA 8-13 LAT

TERMIN CENA

29.06 - 09.07.2020 1749 zł

10.07 - 20.07.2020 1749 zł

21.07 - 31.07.2020 1749 zł

01.08 - 11.08.2020 1749 zł



www.selvatour.pl

Zapoznaj się  
również z naszą ofertą  

na wczasy i wycieczki 

www.selvatour.pl
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1) Rezydent
Jest przedstawicielem organizatora znajdu-
jącym się w miejscu wyjazdu. Odpowiada za 
zakwaterowanie, spotkania informacyjne, 
transfery, organizacje techniczną pobytu. 
Przedstawia dostępne wycieczki fakultatyw-
ne (nie zawsze bierze w nich udział). Rezydent 
pełni dyżury w danym obiekcje zazwyczaj 2-3 
razy w tygodniu, lub w sytuacjach awaryjnych 
pod podanym numerem telefony (zazwyczaj 
podany na spotkaniu informacyjnym). Każdy 
uczestnik ma obowiązek przystosowania się do 
zaleceń rezydenta, ponieważ jest on osobą od-
powiedzialną za właściwą i bezpieczną realiza-
cję imprezy. Niestosowanie się do zaleceń może 
spowodować konsekwencje dla uczestnika.

2) Pilot
Jest osobą upoważnioną przez organizatora do 
towarzyszenia uczestnikom imprezy turystycz-
nej. Czuwa nad sposobem świadczenia usług 
na rzecz klientów, przyjmuje zgłoszenia od 
uczestników jeśli występują jakieś uchybienia. 
Przekazuje podstawowe informacje na temat 
odwiedzanych krajów i atrakcji turystycznych. 
Każdy uczestnik ma obowiązek bezwzględnie 
się podpożątkować zalecenią obsługi.

3) Przewodnik
Osoba posiadająca uprawnienia do oprowadza-
nia po danym obiekcie

4) Ostrzeżenia dla podróżujących
Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/pl/in-
formacje_konsularne/ostrzezenia/ dostępne są 
wszelkie ostrzeżenia dla podróżujących. Prosi-
my regularnie sprawdzać komunikaty dotyczą-
ce celu Państwa podróży.

2. Przed wyjazdem

1) Wycieczki fakultatywne
Są to wycieczki organizowane przez Biuro Podró-
ży Selva Tour lub lokalnych partnerów. Wszyst-
kie informacje na ich temat udziela na spotkaniu 
informacyjnym rezydent, który pośredniczy  
w sprzedaży. Wycieczka odbywa się przy min. 
25 os. W przypadku braku minimalnej ilości chęt-
nych wycieczka może zostać odwołana.

2) Czas trwania imprezy turystycznej
Impreza rozpoczyna się w dzień wyjazdu/wy-
lotu, a kończy w dniu powrotu do Polski. Jeśli 
została wykupiona opcja na dojazd własny 
pierwszym dniem imprezy jest dzień zakwate-
rowania, a ostatnim dzień wykwaterowania.

3) Doba hotelowa
We wszystkich obiektach doba hotelowa zaczyna 
się od godziny 14:00 i trwa do godzinny 10:00.  
W dniu wykwaterowania goście zazwyczaj otrzy-
mują wspólny pokój na składowanie bagażu.

4) Wyżywienie
Ilość i forma wyżywienia jest szczegółowo opi-
sana w każdej ofercie.
W hotelach śniadanie może występować w for-
mie kontynentalnej – jest to posiłek składający 
się z pieczywa, masła, do wyboru dżem, bądź 
miód. Do śniadania dostępna jest kawa i herbata.
Posiłek w formie bufetu – wczasowicze wybie-
rają posiłek indywidualnie.
Posiłek serwowany – wczasowicz ma wybór  
z menu (posiłki zamawiane dzień wcześniej)

5) Klimatyzacja
We wszystkich naszych hotelach dostępna jest 
bezpłatna klimatyzacja. Należy jednak pamię-
tać, iż w ciągu dnia może działać tylko w wyzna-
czonych przez obsługę godzinach.

6) Dokumenty
Obywatele Polski mogą podróżować do krajów 
Unii Europejskiej na podstawie dowodu osobiste-
go, bądź paszportu. Jeśli przekraczana jest grani-
ca do kraju, który nie należy do Unii Europejskiej 
muszą posiadać paszport, bądź dowód (zależy od 
kraju) ważny 6 miesięcy od daty powrotu. Każ-
dy obcokrajowiec korzystający z naszej oferty 
zamieszkujący na terenie RP może przekraczać 
granice na podstawie paszportu i wizy, jeżeli jest 
wymagana. Trzeba pamiętać, że straż graniczna 
może przeprowadzić kontrolę dokumentów w 
każdym miejscu wspólnoty. Za brak takowych do-
kumentów podczas kontroli grożą konsekwencje 
związane z karą pieniężną lub deportacją do kraju.

7) Ubezpieczenie
Każdy uczestnik imprezy turystycznej organizo-
wanej przez Biuro Podróży Selva Tour zgodnie 
z postanowieniami umowy generalnej ubezpie-
czenia nr 201176, objęta jest ubezpieczeniem 
Signal Iduna Bezpieczne Podróże Warunki ubez-
pieczenia podróżnego dostępne są w biurze Po-
dróży Selva Tour i w biurach sprzedających oraz 
na stronie internetowej www.selvatour.pl
Pakiet ubezpieczeniowy B.P. Selva Tour obej-
muje: zakres standard KL 10.000 EUR, NNW 
15.000 PLN, bagaż 800 PLN. Ubezpieczenie 
posiada pakiet chorób przewlekłych w cenie. 
W przypadku pokrycia kosztów leczenia przez 
uczestnika po wcześniejszym zgłoszeniu w Si-
gnal Iduna, każdy wydatek powinien być udo-
kumentowany w formie oryginału rachunku lub 
faktury i tylko na tej podstawie będzie możliwy 
zwrot kosztów. Wszystkie procedury związane 
z wypłacaniem poniesionych kosztów i odszko-
dowań winne być załatwiane bezpośrednio  
z Signal Iduna Polska TU S.A. Każdemu uczest-
nikowi zalecamy przed podróżą wyrobienie 
karty EKUZ która obowiązuje na terenie UE.

3. Podróż Autokarem

1) Autokar
Miejsca w autokarze przydzielane są zgodnie  
z kolejnością zgłoszeń i wskazywane są przez 
pilota. Każdemu uczestnikowi przysługuje 
jedno miejsce. Istnieje możliwość wykupienia 
dodatkowego miejsca w autokarze (jeśli są do-
stępne) informacje na temat kosztów dostępne 
są w Biurze Podróży Selva Tour. 

2) Bagaż
Ilość bagażu na osobę ograniczona jest do jed-
nej walizki lub torby podróżnej maksymalni do 
20 kg. oraz niedużego bagażu podręcznego. 
W autokarze nie ma możliwości dopłacić za 
nadbagaż, w takim przypadku obsługa odmówi 
zabrania dodatkowej walizki bądź torby. Bagaże 
oddawane do luku bagażowego w autokarach 
powinny być podpisane oraz oznaczone w spo-
sób umożliwiający ich identyfikację właścicielo-
wi w celu zapobiegania pomyłką.

3) Transport
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
opóźnienia w trakcie przejazdu z przyczyn nie-
zależnych od biura. Na trasach dojazdowych 
przejazd odbywa się różnymi środkami trans-
portu, samochodem osobowym, mikrobusem, 
autokarem turystycznym. Z możliwością kilku 
przesiadek. Na trasie przejazdu z Polski do miej-
sca docelowego za granicą postoje są wyzna-
czane przez obsługę autokaru co 3-4 godziny 
(jeśli autokar w danym czasie nie będzie mógł 
się zatrzymać czas może się wydłużyć).

4) Zbiórka
Prosimy o bezwzględne przybycie na miejsce 
zbiórki 15 minut przed planowanym odjazdem 

autokaru. Godziny podawane w rozkładach 
jazdy są godzinami odjazdu autokaru z miejsca 
podstawienia. Biuro zastrzega sobie możliwość 
zmiany godzin oraz miejsca wyjazdu.

5) Bezpieczeństwo podczas podróży
w autokarze obowiązuje zakaz palenia wybo-
rów tytoniowych, papierosów elektrycznych 
oraz spożywania alkoholu, bądź innych środ-
ków odurzających, obsługa autokaru może od-
mówić zabrania na pokład osoby nietrzeźwej, 
w każdym z środków transportu prosimy o bez-
względne zapinanie pasów bezpieczeństwa.

4. Podróż samolotem

1) Przelot
Wszystkie przeloty czarterowe z Biurem Po-
dróży Selva Tour są lotami bezpośrednimi.
Po znalezieniu się w strefie tranzytowej należy 
na tablicy odlotów odszukać numer rejsu do kra-
ju docelowego. Prosimy o przybycie na lotnisko 
każdorazowo najpóźniej na 2-3 godziny przed 
odlotem. Ponieważ dni przyjazdu i odjazdu są 
dniami podróży, prosimy mieć na uwadze, że 
może dojść do zmiany godzin ze strony linii lot-
niczych. W najniekorzystniejszych przypadkach 
odlot może nastąpić w nocy, a przylot wcze-
śnie rano. Opóźnienia zdarzają się szczególnie 
w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, 
bądź wynikają z warunków atmosferycznych lub 
innych zakłóceń, na które Biuro Podróży Selva 
Tour nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie 
techniczne, przejściowe przeciążenia międzyna-
rodowych korytarzy powietrznych lokalne prze-
pisy dotyczące startów/lądowań samolotów, 
obostrzenia przepisów bezpieczeństwa itp.). 
Przeloty odbywają się bez usług cateringowych. 
Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunka-
mi Przewozu Pasażerów i Bagażu, dostępnymi 
biurze podróży. W przypadku podróży z dziec-
kiem, bez jednego z rodziców lub prawnego 
opiekuna, należy posiadać notarialną zgodę na 
wyjazd dziecka od nieobecnego rodzica/opie-
kuna. W przypadku dziadków podróżujących  
z wnukiem, muszą posiadać notarialną zgodę na 
wyjazd od obojga rodziców.

2) Bagaż
Klient może ze sobą zabrać bagaż podręczny 
do 5 kg. o wymiarach 55x20x40 i jedną sztukę 
bagażu głównego tzw. rejestrowanego o wadzę 
20 kg. Każdy nadbagaż podlega opłacie dodat-
kowej zgodnie z taryfą, dostępną u sprzedawcy. 
Prosimy zwrócić uwagę na to, by nie przewozić 
ważnych leków, dokumentów i rzeczy warto-
ściowych w bagażu rejestrowanym. Należy 
wyraźnie oznaczyć wszystkie sztuki bagażu na-
zwiskiem i adresem.

3) Bagaż podręczny
Bagaż podręczny: do przedmiotów, których nie 
wolno pakować do bagażu podręcznego – ze 
względu na możliwość spowodowania zagro-
żenia – zaliczane są płyny pow. 100 ml, przed-
mioty ostre i szpiczaste, jak np. noże, nożyce, 
śrubokręty, narzędzia udarowe, broń wszelkie-
go rodzaju, a także jej modele i atrapy. Osoby, 
które ze względów zdrowotnych muszą zabrać 
ze sobą na pokład płynne lekarstwa, urządze-
nia do mierzenia poziomu cukru, kule etc. muszą 
mieć ze sobą przy odprawie ważne zaświadcze-
nie lekarskie w języku angielskim.

4) Transfer do Hotelu
Transfer odbywa się klimatyzowanym autoka-
rem, busem lub samochodem osobowym do 
hotelu. W większości przypadków autobus bę-
dzie obsługiwać kolejno hotele, które znajdują 
się na trasie transferu.
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I. ZASADY OGÓLNE:
1.Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Biuro Podróży SELVA 
TOUR Marcin Wzorek zwanym dalej Organi-
zatorem określają udział w nich klientów i sta-
nowią integralną część umowy o świadczenie 
usług turystycznych.
2.Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez 
Zamawiającego i Organizatora oraz opłaceniu 
zaliczki zgodnie z postanowieniami pkt III Wa-
runków Uczestnictwa
3.Zamawiającym (Uczestnikiem imprezy) jest 
osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby 
objęte Umową.
4.Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej 
wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
5.Organizator przed zawarciem umowy udziela 
Zamawiającemu standardowych informacji:
1) dotyczących głównych właściwości usług 
turystycznych:
a) miejsca pobytu, trasę i czas trwania imprezy, 
oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie im-
prezy turystycznej
b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka 
transportu, a także informacje dotyczące prze-
jazdów, w szczególności czas i miejsce wyjaz-
dów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie 
został jeszcze określony – o przybliżonym cza-
sie wyjazdu i powrotu
c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwate-
rowania, według przepisów kraju pobytu
d) liczbę i rodzaj posiłków
e) szczegółowy program zwiedzania, wycieczki 
lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy 
turystycznej
f) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świad-
czone w grupie, oraz – jeśli to możliwe – o przybli-
żonej liczebności grupy
g) informację o wymaganiach językowych,  
a w przypadku gdy skorzystanie przez podróż-
nego z niektórych usług turystycznych będzie 
zależało od skutecznej komunikacji ustnej
h) informację o dostępności usług turystycznych 
dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,  
a także, na wniosek podróżnego, dokładne infor-
macje na temat możliwości ich dostosowania do 
jego potrzeb
2) kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie 
imprezy turystycznej i termin jej wniesienia oraz 
termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania 
zapłaty oraz wskazanie, jeśli wpłata jest przyjmowa-
na na turystyczny rachunek powierniczy,
3) cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami 
oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi 
opłatami i innymi kosztami lub – jeśli nie można za-
sadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone 
przed zawarciem umowy – informację o rodzaju 
dodatkowych kosztów, którymi Zamawiający 
może zostać obciążony,
4) minimalną liczbę osób wymaganych, aby impre-
za turystyczna się odbyła,
5) termin powiadomienia Zamawiającego na 
piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy tu-
rystycznej z powodu niewystarczającej liczby 
zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od 
liczny zgłoszeń
6) informację o prawie do rozwiązania przez Za-
mawiającego umowy w każdym momencie przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną 
opłatą oraz jej wysokości
7) ogólne informacje o obowiązujących przepisach 
paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o 
wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału 
w imprezie turystycznej
8) nazwę handlową i adres organizatora turystyki 
lub agenta turystycznego, a także ich numery te-

lefonów lub adresy poczty elektronicznej w przy-
padku zagranicznych kontrahentów lub pilotów
9) informację o ubezpieczeniach obowiązkowych 
lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie 
kosztów rozwiązania przez Zamawiającego umo-
wy na organizację imprez turystycznych lub kosz-
tów świadczenia pomocy w tym kosztów powrotu 
do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci
6.Umowa na organizację imprez turystycznych lub 
potwierdzenie zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę i dane kontaktowe 
(adres, numer telefonu, adres poczty elektronicz-
nej osoby reprezentującej Organizatora turystyki
2) nazwę podmiotu zapewniającego ochronę na 
wypadek niewypłacalności, jego dane kontaktowe, 
w tym adres;
3) informacje dotyczące prawa do przeniesienia 
przez Zamawiającego uprawnień i przejęcia obo-
wiązków, o których mowa w załączniku nr 1 sta-
nowiącym integralną cześć umowy, a dotyczącym 
zgody o przetwarzanie danych osobowych
4) wymagania specjalne, o których Uczestnik po-
wiadomił organizatora turystyki i na które strony 
umowy zlecenie na organizację imprez turystycz-
nych wyraziły zgodę;
5) informacje na temat dostępnych wewnętrznych 
procedur rozpatrywania skarg oraz metod poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 
zgodnie z ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasą-
dowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 
oraz na temat platformy internetowego systemu 
rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
524/2013 z 23.05.203
6) informację o tym, że Uczestnik ma obowiązek 
niezwłocznie poinformować o wszelkich niedo-
godnościach stwierdzonych w trakcie realizacji 
imprezy turystycznej;
7) informacje umożliwiające bezpośredni kontakt 
z osobą w wieku poniżej 18 lat lub z osobą odpo-
wiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu, je-
żeli na podstawie umowy o udział w imprezie tury-
stycznej obejmującej zakwaterowanie podróżują 
osoby w wieku poniżej 18 lat, którym nie towarzy-
szy rodzic ani inna upoważniona osoba.
8) informacje o tym, że Organizator turystyki jest:
a) odpowiedzialny za należyte wykonanie 
wszystkich usług turystycznych objętych umo-
wą-zlecenie
b) obowiązany do udzielenia pomocy, która pole-
ga w szczególności na udzieleniu odpowiednich 
informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, 
władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, pomo-
cy w skorzystaniu ze środków porozumiewania 
się na odległość, w tym ze środków komunikacji 
elektronicznej. Organizator może żądać opłaty  
z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja 
powstała z wyłącznej winy umyślnej Zamawiają-
cego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa

II. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
1.W przypadku koniecznym Organizator za-
strzega sobie prawo zmiany warunków Umowy 
zawarte z Zamawiającym, zwłaszcza w przy-
padku: wzrostu kosztu transportu, podatków, 
opłat urzędowych (np. opłaty lotniskowych, 
startowych i lądowania), zmiany przepisów cel-
no-wizowych, zmiany kursu walut stanowiącej 
podstawę obliczenia ceny.
2.Organizator ma prawo, w przypadku wystąpie-
nia czynników opisanych w pkt II pp. 1 do podwyż-
szenia ceny imprezy, z zastrzeżeniem, że nie może 
ona być podwyższona w okresie 20 dni przed datą 
rozpoczęcia imprezy, w przypadku wzrostu ceny 
imprezy powyżej 8% Uczestnik ma prawo do od-
stąpienia od umowy. Za odstąpienie uważa się tak-
że brak wpłaty dopłaty ceny imprezy w terminie 

wskazanym przez Organizatora. W przeciwnym 
wypadku zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3.W braku minimalnej ilości Uczestników do 
odbycia imprezy, która wynosi 35 osób, chyba, 
ze Organizator inaczej powiadomił klienta. Or-
ganizator ma prawo odwołać imprezę i dokonać 
Zamawiającemu pełnego zwrotu wpłat, bez od-
szkodowania czy zadośćuczynienia, pod warun-
kiem, iż powiadomił Zamawiającego o rozwiąza-
niu umowy nie później niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycz-
nej trwającej ponad 6 dni;
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 
2-6dni
c) 48h przed rozpoczęciem imprezy trwającej kró-
cej niż dwa dni.
Organizator każdorazowo będzie informował 
klientów o minimalnej liczbie osób wymaganej do 
odbycia imprezy. Organizator może w każdym 
czasie rozwiązać umowę w przypadku, gdy Orga-
nizator nie może zrealizować umowy z powodu 
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności  
i niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy po-
wiadomił Zamawiającego o rozwiązaniu umowy.
4.W przypadku zaistnienia powyższych okoliczno-
ści Organizator ma obowiązek powiadomić o nich 
Zamawiającego ustnie lub pisemnie, w przypadku 
rezygnacji Zamawiającego z powodu zmiany wa-
runków umowy, jest on obowiązany powiadomić 
o tym fakcie Organizatora w ciągu 2 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia.
5.Organizator zastrzega sobie prawo, by przed 
rozpoczęciem imprezy dokonać jednostronnie 
zmiany warunków umowy, gdy zmiana jest nie-
znaczna, warunkiem zmiany jest poinformowanie 
Zamawiającego o zmianie na trwałym nośniku 
tj. np. pisemnie. Organizator może jednocześnie 
zaoferować Zamawiającemu zastępcza imprezę 
turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub 
wyższej jakości, w powiadomieniu Organizator 
informuje Zamawiającego o:
a) zmianach warunków umowy i ewentualnym 
wpływie na cenę
b) terminie 2 dni, w którym Zamawiający powiado-
mi Organizatora o swojej decyzji
c) odstąpieniu od umowy za zwrotem wniesionych 
opłat w przypadku braku odpowiedzi Zamawiają-
cego w terminie 2 dni
d) zastępczej imprezie turystycznej i jej cenie, jeśli 
jest oferowana

III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Przy podpisaniu Umowy Zamawiający wpłaca 
na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości nie 
mniejszej niż 30% ustalonej ceny imprezy, a jeże-
li zgłoszenie następuje na 30 dni i mniej od daty 
rozpoczęcia imprezy klient zobowiązany jest do 
zapłaty całości ceny imprezy
2.Pozostała część ceny winna być wpłacona nie 
później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
3.Miejscem płatności jest biuro Organizatora , biu-
ro pośredniczące w sprzedaży imprezy Organiza-
tora lub wskazany rachunek bankowy.
4.W przypadku wpłat dokonywanych na rachu-
nek bankowy Organizatora, datą płatności jest 
data stempla banku, w którym zostało złożone 
zlecenie płatnicze.
5.Wszystkie ceny są cenami umownymi.
6.Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyska-
nia paszportu, wizy, ewentualnych szczepień 
ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp.,  
a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa 
na Zamawiającym imprezę. Cena specjalnych 
atrakcji hotelowych, takich jak wstęp na korty 
tenisowe, pole do gry w mini-golfa itp., zwykle 
nie są objęte ceną imprezy ponadto niektóre 
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hotele pobierają dodatkowe opłaty za wynajem 
leżaków, parasoli i tym podobne usługi.

IV. REZYGNACJE I ZWROTY
1.Rezygnacja Zamawiającego z imprezy może 
nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę 
jej złożenia w biurze Organizatora lub biurze 
pośrednika sprzedającego imprezy na rzecz Or-
ganizatora. Przy rezygnacji w formie listu, listu 
poleconego lub fax-u, za datę rezygnacji uznaje 
się dzień odbioru listu, listu poleconego przez 
Organizatora
2.W przypadku rezygnacji Zamawiającego  
z imprezy, związanej z zaistnieniem przyczyn 
wymienionych w pkt II pp.2,3 Regulaminu - Or-
ganizator zwraca całość wpłat uiszczonych na 
poczet imprezy.
3.Jeżeli Zamawiający rezygnuje z imprezy z innych 
przyczyn przed rozpoczęciem imprezy, Organiza-
tor ma prawo żądać od klienta opłaty za odstąpie-
nie od umowy w wysokości nie mniejszej niż wyno-
szą koszty poniesione przez Organizatora.
Opłata za odstąpienie od umowy jest ustalona  
w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło 
do odstąpienia od umowy.
Opłata podlega potrąceniu z wypłaty dokonanej 
przez podróżnego i wynosi 20% w przypadku 
rezygnacji na co najmniej 60 dni przed rozpoczę-
ciem imprezy, 30% w przypadku rezygnacji na co 
najmniej 45 dni przed rozpoczęciem imprezy, 50% 
w przypadku rezygnacji na 30 dni przed rozpoczę-
ciem imprezy, 70% w przypadku rezygnacji w 20 
dniu, 95 % w przypadku rezygnacji na 7 dni lub 
krócej przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli opłata 
za odstąpienie nie pokrywa faktycznych kosztów 
poniesionych przez Organizatora, ma on prawo 
dochodzić wyższych kwot – zgodnych z faktycznie 
poniesionymi przez Organizatora kosztami.
4.Zamawiający może odstąpić od umowy przed 
rozpoczęciem wyjazdu , bez ponoszenia opłat za 
odstąpienie w przypadku wystąpienia nieunik-
nionych i nadzwyczajnych okoliczności występu-
jących w miejscu docelowym lub jego najbliższym 

sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na re-
alizację imprezy turystycznej lub przewód po-
dróżnych do miejsca docelowego . Zamawiający 
może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych  
z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowa-
nia lub zadośćuczynienia w tym zakresie
5.W przypadku odstąpienia Zamawiającego od 
umowy lub jednego z Uczestników z jednocze-
snym wskazaniem osób spełniających wszelkie 
warunki udziału w imprezie i wyrażających na to 
zgodę jednakże nie później niż 7 dni przed ter-
minem wyjazdu, Organizator zrezygnuje z do-
chodzenia kosztów imprezy poniesionych przez 
siebie z tytułu rezygnacji klienta z umowy,
6.Zwrotu odpowiednich kwot dokonuje Organi-
zator do 14 dni od daty odstąpienia Uczestnika 
od umowy, a od zwracanych kwot odsetki nie 
przysługują,

V. REKLAMACJE
1.Reklamacje dotyczące realizacji przez Organi-
zatora imprezy turystycznej należy bezwzględ-
nie zgłaszać w formie pisemnej przedstawicie-
lowi Organizatora w trakcie trwania imprezy 
celem umożliwienia Organizatorowi niezwłocz-
nego usunięcia niezgodności, chyba ze usunię-
cie niezgodności jest niemożliwe lub związane 
z kosztami, które są niewspółmierne wysokie 
w stosunku do zakresu niezgodności i wartości 
usług turystycznych, których one dotyczą,
2. Organizator, który nie wykonuje przewidzia-
nych w umowie usług stanowiących istotną część 
imprezy, jest obowiązany, bez obciążenia Za-
mawiającego dodatkowymi kosztami wykonać  
w ramach imprezy odpowiednie świadczenie za-
stępcze, również w przypadku gdy uzgodniony  
w umowie powrót podróżnego do miejsca roz-
poczęcia Zamawiający nie został zapewniony. 
Zamawiający może odrzucić zaproponowane 
świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są 
one porównywalne z tym co zostało uzgodnione  
w umowie,
3.Zamawiającemu nie przysługuje zwrot warto-
ści świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie 

imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Or-
ganizatora lub w przypadku niestawienia się na 
wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu. Zamawiają-
cemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadość-
uczynienie za niezgodność, gdy:
a) winę za niezgodność ponosi podróżny lub oso-
ba 3-cia, niezwiązana z wykonywaniem usług tu-
rystycznych objętych umową, a niezgodności nie 
dało się przewidzieć lub uniknąć
b)niezgodność została spowodowana nieunik-
nionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami
4.Organizator zastrzega sobie okres minimum 
30 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 
odpowiedzi.

VI. UBEZPIECZENIE
1.Zamawiający imprezę turystyczna ubezpie-
czony jest przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
Wszyscy klienci objęci są ochroną ubezpiecze-
niową KL na kwotę 10 000 EUR po za granicą 
Państwa, NNW do 15 000 PLN, ubezpieczenie 
bagażu Zamawiającego do 800 PLN.
Ubezpieczenie zawiera ryzyko następstw chorób 
przewlekłych i nowotworowych, warunki ubez-
pieczenia dostępne są w biurze Organizatora i nas 
stronie: www.selvatour.pl
2.Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarze-
nia wywołane na skute zażywania alkoholu, narko-
tyków lub innych środków o zbliżonym działaniu.
3.Zamawiający po otrzymaniu od Organizatora 
informacji o warunkach klimatycznych, szczegóło-
wych zagrożeń dla życia i zdrowia występujących 
w miejscu gdzie odbywać się będzie impreza de-
klaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na Uczest-
nictwo w imprezie, także sportowej. Polisa nie 
pokrywa kosztów leczenia dotyczących wad wro-
dzonych i chorób przewlekłych oraz gdy istniały 
wyraźne przeciwwskazania lekarskie co do wyjaz-
du i uprawiania sportu.
4.Zamawiający deklaruje zwolnienie lekarzy  
w kraju i poza jego granicami z obowiązku za-
chowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na 
udostępnienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
dokumentacji ze swojego leczenia.
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