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Realizacja Polskiego Bonu Turystycznego możliwa jest 
podczas płatności za kolonię/obóz młodzieżowy:

1. WŁADYSŁAWOWO

2. MRZEŻYNO

3. BIESZCZADY

4. ZAKOPANE 

5. MUSZYNA

Szczegółowych informacji o płatności udzielamy osobiście w biurze 
lub pod numerem telefonu 17 852 89 31 lub 603  302 550.
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POLSKA–WŁADYSŁAWOWO
 KOLONIA/OBÓZ MŁODZIEŻOWY 10-17 lat

w programie: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Hel, Aqua Park, Wąwóz Chłapowski

TERMIN: CENA: 

21.07-31.07.2021 1 620,00 zł

WŁADYSŁAWOWO -  nadmorska  miejscowość
położona  u  nasady  Półwyspu  Helskiego.  Kurort  ten
oferuje  piaszczystą  plażę,  czystą  wodę  i  powietrze
nasycone  intensywnym  zapachem  jodu.  Bliskość
Trójmiasta i Półwyspu Helskiego pozwala na realizację
atrakcyjnego programu wypoczynku. 

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek  Wypoczynkowy
„Patryk”  we  Władysławowie  położony  jest  na
ogrodzonym  terenie,  15  minut  pieszo  od  centrum
Władysławowa  i  około  10  minut  od  plaży.  Przytulne
pokoje  4,5,6–osobowe  (  możliwe  łóżka  piętrowe)  z
łazienkami, telewizorem, większość z balkonem. Obiekt
posiada stołówkę, świetlicę, mini plac zabaw, miejsce na
grilla  i  ognisko,  boisko  wielofunkcyjne  (koszykówka,
siatkówka, badminton, piłka nożna), stół do ping-ponga. 

WYŻYWIENIE: śniadania, obiady z podwieczorkiem, 
kolacje  oraz suchy prowiant na drogę powrotną. 

DODATKOWO  PŁATNE:  Dodatkowe  ubezpieczenie  od
kosztów rezygnacji: 4,7 % (choroby przewlekłe + zachorowanie na
Covid-19) lub 5,5% (choroby przewlekłe + zachorowanie na Covid-
19+kwarantanna)

CENA ZAWIERA:
 Transport autokarem turystycznym,
 Zakwaterowanie: 10 noclegów w ośrodku 

wypoczynkowym,
 Wyżywienie według programu,
 Ubezpieczenie NNW (10.000 PLN) w Signal Iduna,
 Opiekę: kierownika, wychowawców, miejscowego 

ratownika oraz miejscową opiekę medyczną,
 Program z biletami wstępu,
 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 

zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł, składka
bezzwrotna)

 Podatek VAT.

WAŻNE INFORMACJE: 
 wskazane  jest  zabranie  kremów  z  filtrami  UV,

nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych, maści
na  oparzenia  słoneczne,  obuwia  sportowego,
klapek, nieprzemakalnej i ciepłej odzieży, ręcznika,
dresu,  plecaka  na  wycieczki,  stroju  kąpielowego,
czepka kąpielowego,  legitymacji szkolnej wraz z
numerem PESEL

 sugerowane  kieszonkowe  na  prywatne  wydatki:
150 zł,

 cena nie zawiera  świadczeń nie wymienionych w
ofercie.
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PROGRAM IMPREZY:

1.  Dzień:  Wyjazd według rozkładu jazdy.  Przyjazd  do
Władysławowa w  godzinach  wieczornych.
Zakwaterowanie,   kolacja,  spotkanie  organizacyjne,
nocleg.
2.-10. Dzień: Realizacja programu:

 wycieczka  z  przewodnikiem  do:  Trójmiasta –
Gdynia:  spacer  Skwerem  Kościuszki  z „ORP
Błyskawicą”  i  „Darem  Pomorza”,  Sopot  –
najdłuższe molo nad Morzem Bałtyckim, spacer
po starówce Gdańska,

 wycieczka  na Hel  -   spacer  na  kraniec  Polski,
zwiedzanie  ekspozycji  zewnętrznej  Muzeum
Obrony Wybrzeża,

 latarnia morska na Przylądku Rozewie,

 zabawa na maksa w Aqua Parku w Redzie (do 3
godzin),

 spacer  Wąwozem  Chłapowskim,  wizyta  w
pracowni bursztynu,

 spotkanie z zespołem kaszubskim,
 1  wejście  na  kryty  basen (60  minut) w

Cetniewie, Aleja Gwiazd Sportu,
 gry  i  zabawy,  dyskoteki  na  terenie  obiektu,

Neptunalia,
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 plażowanie,  kąpiele  w  morzu  pod  opieką

ratownika.
11.  Dzień: Wykwaterowanie,  śniadanie,  pobranie
suchego prowiantu. Wyjazd z obiektu w drogę powrotną.
Powrót według rozkładu jazdy.

ROZKŁAD JAZDY

       WYJAZD ZBIÓRKA   POWRÓT

02:45
DĘBICA

Nagawczyna 245 c, Mc Donald's (DK 94)
20:15

05:30
KIELCE 

ul. Ściegiennego, SUZUKI Arena
17:30

09:00
ŁÓDŹ 

Dworzec PKP Łódź Kaliska, al. Włókniarzy 
14:00

07:30
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  

Al. Sikorskiego / ul. Kostromska, parking Lidl 
15:30

02:00
RZESZÓW

Plac Dworcowy, PKP  Rzeszów Główny
21:00

03:30
TARNÓW

Al. Jana Pawła II, Stacja Grossar
19:30
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POLSKA – MRZEŻYNO   

KOLONIA/OBÓZ MŁODZIEŻOWY 10-17 lat

  w programie: Woliński Park Narodowy, Świnoujście, Międzyzdroje, Trzęsacz,
Kołobrzeg, warsztaty ECO

TERMIN: CENA: 

19.07-28.07.2021 1 699,00 zł

MRZEŻYNO - urocza miejscowość nadmorska położona na
Pobrzeżu Szczecińskim, nad Morzem Bałtyckim u ujścia rzeki
Regi. Największym walorem miejscowości są szerokie, czyste
i piaszczyste plaże, pas wydm, bór sosnowy oraz Port Rybacki

ZAKWATEROWANIE:  Ośrodek  Wypoczynkowy
„Malinowe  Miejsce”  Położony  jest  w  centrum
miejscowości, ok 300 m od szerokiej, piaszczystej plaży.
Ośrodek położony w otoczeniu zieleni, jest ogrodzony i
monitorowany,  posiada  2  pawilony  oraz  domki.  Do
dyspozycji:  jadalnia,  świetlica,  miejsce  na ognisko lub
grilla,  plac  zabaw,  duży  zielony  teren,  boisko  do
siatkówki,  koszykówki.  Pokoje  w  pawilonie  3,  4,  5-
osobowe typu studio, wyposażone w łazienki z pełnym
węzłem sanitarnym, TV i balkony. 

WYŻYWIENIE:  śniadania,  obiady  z  podwieczorkiem,
kolacje  oraz  suchy  prowiant  na  drogę  powrotną.
Śniadania i kolacje w formie bufetu.

DODATKOWO  PŁATNE:  Dodatkowe  ubezpieczenie  od
kosztów rezygnacji: 4,7 % (choroby przewlekłe + zachorowanie na
Covid-19) lub 5,5% (choroby przewlekłe + zachorowanie na Covid-
19+kwarantanna)

PROGRAM IMPREZY:
1.  Dzień:  Wyjazd  według  rozkładu  jazdy. Przyjazd  do
Mrzeżyna  w  godzinach  popołudniowych.  Zakwaterowanie,
spotkanie  organizacyjne.  Kolacja,  przywitanie  z  morzem,
nocleg.
2.-9. Dzień:  Realizacja programu:

 całodzienna wycieczka: Woliński Park Narodowy
(Jezioro  Turkusowe),  Świnoujście (przeprawa
promem),  filmowa  stolica  Polski  Międzyzdroje
(Aleja  Gwiazd,  molo), Pustkowo  (Krzyż
Milenijny), Trzęsacz (ruiny kościoła)

 całodzienna  wycieczka:  Kołobrzeg  (pomnik
Zaślubin  Polski  z  Morzem,  Latarnia  Morska  z
Muzeum Minerałów, katedra, ratusz), 

 warsztaty  ECO  związane  z  wypiekaniem  chleba,
babeczek z maliną oraz robieniem masła; 

 gry  i  zabawy,  dyskoteki  na  terenie  obiektu,
Neptunalia,

 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 plażowanie,  kąpiele  w  morzu  pod  opieką

ratownika.
10. Dzień:  Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego
prowiantu.  Wyjazd  z  obiektu  w  drogę  powrotną.  Powrót
według rozkładu jazdy.
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CENA ZAWIERA:
 Transport autokarem turystycznym,
 Zakwaterowanie:  9  noclegów  w  ośrodku

wypoczynkowym,
 Wyżywienie według programu,
 Ubezpieczenie  NNW  (10.000  PLN)  w  Signal

Iduna,
 Opiekę:  kierownika,  wychowawców,

miejscowego  ratownika  oraz  miejscową  opiekę
medyczną na wezwanie,

 Program imprezy z biletami wstępu,
 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2

zł)  i  Turystyczny  Fundusz  Pomocowy (2  zł
składka bezzwrotna),

 Podatek VAT.

WAŻNE INFORMACJE: 
 wskazane  jest  zabranie  kremów  z  filtrami  UV,

nakryć  głowy,  okularów  przeciwsłonecznych,
maści  na  oparzenia  słoneczne,  obuwia
sportowego,  klapek,  nieprzemakalnej  i  ciepłej
odzieży,  ręcznika,  dresu,  plecaka  na  wycieczki,
stroju kąpielowego, legitymacji  szkolnej wraz z
numerem PESEL

 sugerowane kieszonkowe na  prywatne  wydatki:
150 zł,

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w
ofercie.

                                                                             ROZKŁAD JAZDY  

       WYJAZD ZBIÓRKA   POWRÓT

02:45
DĘBICA

Nagawczyna 245 c, Mc Donald's (DK 94) 
22:15

06:00
KATOWICE  

Mc Donald stacja BP - ul. Ofiar Katynia 5 (wyjazd) 
Mc Donald stacja BP - ul. Górnośląska 40A (powrót) 

19:00

04:45
KRAKÓW  

stacja Shell ul. Stojałowskiego/Herberta 
20:00

07:30
OPOLE  

Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja
17:30

02:00
RZESZÓW

Plac Dworcowy, PKP Rzeszów Główny 
23:00

03:30
TARNÓW

Al. Jana Pawła II, Stacja Grossar 
21:30

09:00
WROCŁAW  

CH Bielany, Mc Donald's 
16:00
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POLSKA – BIESZCZADY
KOLONIA/OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-17 lat  

w programie: górskie wędrówki, pontony, rowery, park linowy

TERMINY: CENA: 

07.07-16.07.2021 1 899,00 zł

22.07-31.07.2021 1 899,00 zł

BIESZCZADY to  wciąż  jeden  z  najbardziej
dziewiczych i mało poznanych zakątków Polski. To góry
wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju, które zachęcają do
przyjazdu, zwłaszcza swoją interesującą rzeźbą obszaru,
różnorodnością roślinności, jak i występowaniem dużej
liczby zwierząt. 

ZAKWATEROWANIE:  Centrum  Wypoczynku
„BYSTRE” - położone jest w samym sercu Bieszczad na
terenie  gminy  Baligród,  w  odległości  15  km  od
miejscowości Cisna na szlaku prowadzącym do Wetliny i
Połoniny  Wetlińskiej  oraz  ok.  25  km  od  Zalewu
Solińskiego.  Zakwaterowanie  w  pokojach  2  i  3  –
osobowych z łazienkami i TV. Do dyspozycji gości: boisko
do gry w piłkę nożną, boisko do siatkówki, kort tenisowy,
sala z tenisem stołowym, miejsce do gry w bilard oraz sala
do  ćwiczeń.  Wi-Fi  na  terenie  obiektu. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki  dziennie serwowane – turnus  rozpoczyna się
kolacją w dniu przyjazdu i  kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną.

DODATKOWO  PŁATNE:  Dodatkowe  ubezpieczenie  od
kosztów rezygnacji: 4,7 % (choroby przewlekłe + zachorowanie na
Covid-19) lub 5,5% (choroby przewlekłe + zachorowanie na Covid-
19+kwarantanna).

CENA ZAWIERA:
 Transport autokarem turystycznym lub busem,
 Zakwaterowanie:  9  noclegów  w  ośrodku

wypoczynkowym,
 Wyżywienie według programu,
 Ubezpieczenie NNW (10.000 PLN) w AXA,
 Opiekę:  kierownika,  wychowawców,  miejscowego

ratownika  podczas  spływu  oraz  miejscową  opiekę
medyczną na wezwanie,

 Program imprezy z biletami wstępu,
 składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i

na Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł, skladka 
bezzwrotna);

 Podatek VAT.

WAŻNE INFORMACJE: 
 wskazane jest zabranie kremów z filtrami UV, nakryć

głowy,  okularów  przeciwsłonecznych,  maści  na
oparzenia  słoneczne,  obuwia  sportowego,  klapek,
nieprzemakalnej  i  ciepłej  odzieży,  ręcznika,  dresu,
plecaka  na  wycieczki,  stroju  kąpielowego,
legitymacji szkolnej wraz z numerem PESEL

 sugerowane kieszonkowe na prywatne wydatki:  150
zł,

 cena  nie  zawiera  świadczeń  nie  wymienionych  w
ofercie.
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PROGRAM IMPREZY:
1.  Dzień:  Wyjazd  według  rozkładu  jazdy. Przyjazd  do
Bystrego  w  godzinach  popołudniowych.  Zakwaterowanie,
spotkanie organizacyjne. Kolacja,  nocleg.
2.-9. Dzień:  Realizacja programu:

 spływ pontonowy rzeką San - bezpieczna około 
2 godzinna atrakcja pod nadzorem instruktora 
oraz ratownika wodnego, która łączy zdobywanie
wiedzy ze wspaniałą przygodą

 wycieczka do Soliny – spacer po koronie 
najwyższej w Polsce zapory wodnej  (wysokość 
82 m)

 wyprawa na Połoninę Wetlińską – całodzienna 
wycieczka autokarowo-piesza z przewodnikiem 
w wysokie Bieszczady

 całodzienna wycieczka rowerowa 
 gra terenowa – to doskonały sposób na poznanie

Bieszczad połączony z zabawą i rywalizacją. 
Kluczem do sukcesu będzie spryt, zaradność, 
wiedza, szybkość i pomysłowość, by nie dać się 
przechytrzyć ani przeciwnikom ani zadaniom

 park linowy - to świetna zabawa zapewniająca 
niezapomniane wrażenia. Szybkie przeszkolenie 
pozwoli każdemu skorzystać z urozmaiconych 
tras linowych i pokonać szereg przeszkód. Każdy
z uczestników wpięty jest do specjalnej liny 
asekuracyjnej gwarantującej uniknięcie upadku

 paintball - to jedna z najlepszych rozrywek  
praktycznie dla każdej grupy wiekowej. Emocje, 
adrenalina, ruch a przede wszystkim komunikacja
w zespole

 całodzienna wyprawa z przewodnikiem na 
Tarnicę (1346 m n.p.m.) - najwyższy szczyt 
polskiej części Bieszczad, ale nie najwyższy w 
całych Bieszczadach. Na pierwszym miejscu jest 
bowiem Pikuj (1408 m n.p.m.), znajdujący się po 
ukraińskiej stronie gór

 nocna gra terenowa – przejście linii wroga – 
trening strategii

 rozgrywki sportowe: piłka nożna, siatkówka, 
badminton, dwa ognie

 akcja integracja – gry i zabawy integrujące grupę:
kalambury, karaoke, gry planszowe, wieczorki 
artystyczne (przygotowanie scenki teatralnej, 
układu tanecznego)

 dyskoteki
 ognisko z pieczeniem kiełbasek.

10.  Dzień:  Śniadanie,  wykwaterowanie,  pobranie
suchego prowiantu. Wyjazd z obiektu w drogę powrotną.
Powrót według rozkładu jazdy.

PROGRAM FAKULTATYWNY (przy minimum 25   
osobach): przejazd drezynami rowerowymi – ok. 150 
zł/drezyna/4 os.

ROZKŁAD JAZDY  

       WYJAZD ZBIÓRKA   POWRÓT

Do potwierdzenia
LUBLIN 

Hala Mosir, Al. Zygmuntowskie (obok stacji Orlen)
Do potwierdzenia

Do potwierdzenia
KRAŚNIK 

miejsce do potwierdzenia
Do potwierdzenia

Do potwierdzenia
RZESZÓW

hipermarket LECLERC parking od strony Al. Armii Krajowej
Do potwierdzenia

Do potwierdzenia
PUŁAWY 

miejsce do potwierdzenia
Do potwierdzenia

Do potwierdzenia
RADOM

Mc Donald/stacja Circle, ul. S. Czarneckiego (wyjazd)  
        Mc Donald/Stacja Amic/Lukoil,  ul. Wernera (powrót) 

Do potwierdzenia

Do potwierdzenia
KRAKÓW 

Mc Donald (Makro) ul. Jasnogórska 2
Do potwierdzenia

Dojazd własny Zniżka 100 zł/os

UWAGA!
1. W przypadku dojazdu własnego przekazanie dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy o 

bieżący kontakt w dniu przyjazdu w związku z możliwymi opóźnieniami autokaru na trasie. Godziny 
wyjazdów będą potwierdzane ok. 7 dni przed wyjazdem.

2. Wyjazdy z poszczególnych miejscowości (z wyjątkiem Lublina, Kraśnika i Rzeszowa) realizowane są przy 
zgłoszeniu minimum 8 uczestników. Dojazdy antenowe mogą być zorganizowane pociągiem, busem, 
FlixBusem lub samochodem osobowym. W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych biuro 
może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem.

3. W przypadku przejazdu PKP uczestnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną. W przypadku jej 
braku uczestnik dopłaca do 100% wartości biletu - zgodnie z taryfą obowiązującą w PKP Intercity.
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BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
 OBÓZ MŁODZIEŻOWY 14-18 lat

             

TERMINY: CENA: 

01.07-12.07.2021 1 799,00 zł

10.07-21.07.2021 1 799,00 zł

19.07-30.07.2021 1 799,00 zł

28.07-08.08.2021 1 799,00 zł
Osoby powyżej 18 lat: dopłata 150 zł/osoba/turnus.    

ZŁOTE PIASKI  to  perła  Bułgarskiej  Riwiery.  Ciepłe
morze i piaszczysta plaża niemalże stykają się z lasem.
Liczne  dyskoteki,  sklepiki  z  pamiątkami,  restauracje  z
kuchnią regionalną urozmaicają pobyt w tym miejscu.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel  ZDRAVETS  **** położony w centrum Złotych
Piasków, około 250 metrów od plaży. Pokoje 4-osobowe
oraz  dwa  6-osobowe  apartamenty  z  łazienkami,
klimatyzacją, TV i chłodziarką. Większość pokoi posiada
balkon.  Do  dyspozycji  gości:  basen  z  leżakami  i
parasolami  (ilość  ograniczona),  bar  przy  basenie,
restauracja,  lobby  bar,  recepcja,  sejf  w  recepcji
(dodatkowo płatny), kantor, Wi-Fi przy recepcji.

WYŻYWIENIE: 
śniadania,  obiady  i  kolacje  w  formie  bufetu.  Lekka
popołudniowa przekąska. Lokalne napoje bezalkoholowe
do  posiłków  w  restauracji,  suchy  prowiant  na  drogę
powrotną.

PROGRAM IMPREZY: 
1. dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd przez
Słowację, Węgry i Rumunię
2.  dzień:  Przyjazd  do  Złotych  Piasków  w  godzinach
przedpołudniowych, złożenie bagaży w hotelu, spacer po
okolicy,  zakwaterowanie  od  godziny  14:00, spotkanie
organizacyjne, kolacja, nocleg.
3-10. dzień: Plażowanie, kąpiele morskie i w hotelowym
basenie,  dyskoteki,  rozgrywki  sportowe,  konkursy  z
nagrodami. Dodatkowo  możliwość  skorzystania  z
atrakcyjnych wycieczek fakultatywnych.
11.  dzień: Wykwaterowanie  po  śniadaniu,  złożenie
bagaży  w  hotelu,  czas  na  zakup  pamiątek,  obiad,
pobranie suchego prowiantu, wyjazd w drogę powrotną
do Polski. Przejazd przez Rumunię, Węgry. 
12  dzień: Przejazd  przez  Słowację.  Przyjazd  według
rozkładu jazdy.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Warna,  delfinarium  (20  EUR);  Neseber (20  EUR);
Aquapark w Złotych Piaskach – (20 EUR);  Rejs Pod
żaglami (20  EUR);   Bałczik  –  Kaliakra  (25  EUR);
Jeep safari  (15 EUR);  Istambuł 1 dzień – (70 EUR+
wiza jeśli będzie wymagana; obowiązkowy paszport).

Biuro Podróży Guliver, 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 4/2, www.krainawakacji.pl, biuro@guliver.rzeszow.pl, 17-852-89-31, 603-302-550
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CENA ZAWIERA: 
 Transport autokarem: klimatyzacja, wideo, WC;
 Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelu,
 Wyżywienie według programu,
 Opiekę: pilota, kierownika obozu, 

wychowawców, miejscowego ratownika i 
miejscową opiekę medyczną,

 Ubezpieczenie z uwzględnieniem chorób 
przewlekłych Sars Cov-1 i Sars Cov-2: KL (30 
000 EUR), NNW (15 000 PLN), Bagaż (1000 
PLN) w Signal Iduna; 

 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
(10 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (10 zł, 
składka bezzwrotna);

 Podatek VAT.

DODATKOWO  PŁATNE:  Obowiązkowa  opłata
klimatyczno-administracyjna  20  EUR/osoba/pobyt;
kaucja  zwrotna  20  EUR;  wycieczki  fakultatywne
(realizowane  przy  odpowiedniej  ilości  uczestników);
wstęp na dyskoteki od 5 EUR;  Dodatkowe ubezpieczenie
od  kosztów  rezygnacji:  4,7  %  (choroby  przewlekłe  +
zachorowanie na Covid-19) lub 5,5% (choroby przewlekłe +
zachorowanie na Covid-19+kwarantanna)

WAŻNE INFORMACJE: 
 Należy  zabrać  ważny  paszport/dowód  osobisty,

zalecana karta EKUZ.
 Sugerowane kieszonkowe na prywatne wydatki:

100 EUR, 10 EUR na posiłki tranzytowe.
 Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w

ofercie.

ROZKŁAD JAZDY 

       WYJAZD ZBIÓRKA   POWRÓT

07:15
DĘBICA

ul. Kościuszki, parking Tesco/stacja Orlen 
17:45

05:30
KRAKÓW

zatoczka MPK obok estakady, przy klasztorze
Karmelitów, ul. Wita Stwosza/Rakowicka 

19:30

09:30
MIEJSCE PIASTOWE
Przyst. PKS, kier. Dukla 

15:30

08:00
RZESZÓW

Plac Dworcowy PKP 
17:00

06:30
TARNÓW

Al. Jana Pawła II, Stacja Grossar 
18:30

Dojazdy antenowe: Katowice (+50 zł); Kielce (+100 zł); Łódź (+160 zł); Radom (+120 zł); Warszawa (+160 zł); 
Wrocław (+160 zł) pod opieką konwojenta, będą realizowane autobusem liniowym, pociągiem za dopłatą przy 
minimum 6 uczestnikach. 
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 HISZPANIA – LLORET DE MAR
OBÓZ MŁODZIEŻOWY 14-18 lat

w programie: Barcelona, Blanes, Tossa De Mar
TERMINY CENA

08.07 - 17.07.2021 2 150,00 zł

15.07 - 24.07.2021 2 150,00 zł

22.07 - 31.07.2021 2 150,00 zł

29.07 - 07.08.2021 2 150,00 zł

LLORET DE MAR  to najsłynniejszy kurort na Costa
Brava.  Miasteczko  słynie  z  ładnej  piaszczystej  plaży
wzdłuż, której ciągnie się otoczona palmami promenada
oraz  licznych  kafejek,  barów,  sklepików  i  tętniących
nocnym życiem dyskotek.

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

CENA ZAWIERA: 
 Transport autokarem: klimatyzacja, wideo, WC;
 Zakwaterowanie:  7 noclegów w hotelu;
 Wyżywienie według programu,
 Opiekę:  pilota,  kierownika  obozu,

wychowawców,  miejscowego  ratownika  i
miejscową opiekę medyczną,

 Ubezpieczenie obejmujące choroby przewlekłe i
Sars-Cov  1  i  Sars-Cov  2:  KL (20  000  EUR),
NNW (3000 EUR), Bagaż (250 EUR) w AXA; 

 Wycieczkę  do  Barcelony,  Blanes  i Tossy  de
Mar,

 Składkę  na  Turystyczny  Fundusz  Gwarancyjny
(10 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (10 zł,
skladka bezzwrotna),

 Podatek VAT

WAŻNE INFORMACJE:
 Należy  zabrać  ważny  dowód  tożsamości

paszport/dowód osobisty, zalecana karta EKUZ
 Sugerowane  kieszonkowe na  prywatne  wydatki

uczestników  -  100  EUR,  20  EUR  na  posiłki
tranzytowe.

 Cena nie  zawiera świadczeń nie  wymienionych
w ofercie.

Biuro Podróży Guliver, 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 4/2, www.krainawakacji.pl, biuro@guliver.rzeszow.pl, 17-852-89-31, 603-302-550
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PROGRAM:
Dzień  1:  Wyjazd  z  Polski  według  rozkładu  jazdy.
Przejazd przez Polskę. Nocny przejazd przez Niemcy.

Dzień 2:  Przejazd przez Francję. Przyjazd do Hiszpanii
do Lloret de Mar w godz. popołudniowo-wieczornych.
Zakwaterowanie  w  hotelu.  Obiadokolacja.  Spacer  po
kurorcie, zapoznanie z miejscowością. Nocleg.

Dzień 3 – 8: Pobyt na Costa Brava w Lloret de Mar, w
trakcie pobytu w programie:

-  całodzienna  wycieczka  autokarowa  do  Barcelony-
zwiedzanie: katedra Sagrada Familia (tylko z zewnątrz),
La Rambla, port, dzielnica gotycka z katedrą Św. Eulalii,
wzgórze Montjuic, Stadion FC Barcelona (bilet płatny z
wydatków  programowych),  Park  Guella  (bilet  wstępu
płatny z wydatków programowych), wieczorem pokazy
grających fontann.

- popołudniowa wycieczka autokarowa do Blanes: skały 
Sao Palomera, promenada, port.

- rejs statkiem do Tossa de Mar ze zwiedzaniem zamku i
miasteczka + plażowanie.

- plażowanie, konkurs wiedzy Viva Espana, gry i zabawy
integracyjne, rozgrywki sportowe

Fakultatywnie (dla chętnych): miasteczko wodne - ok. 30
Є
Dzień 9: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Pobranie
suchego  prowiantu  na  drogę  powrotną.  Wyjazd  z
Hiszpanii  w  godzinach  porannych.  Przejazd  przez
Francję. Nocny przejazd przez Niemcy.

Dzień 10:  Przejazd przez  Niemcy.  Przyjazd do Polski
według rozkładu jazdy.

DODATKOWO PŁATNE:
Obowiązkowo: opłata klimatyczna 5 EUR/osoba/pobyt
(od 16  lat),  opłata  70  EUR  (na  bilety  wstępu  i
przewodnika w Barcelonie oraz bilety na rejs statkiem
do Tossa de Mar), kaucja zwrotna 20 EUR. 

Opcjonalnie: Wycieczki fakultatywne (realizowane przy
odpowiedniej ilości uczestników); Dopłata dla chętnych
za gwarantowany pokój 2-osobowy (cena za 1 osobę):
250.00  PLN.  Przy  rezerwacji  należy  podać  nazwisko
drugiej osoby z którą będzie uczestnik zakwaterowany.
Dodatkowe  ubezpieczenie  od  kosztów  rezygnacji:  4,7  %
(choroby przewlekłe + zachorowanie na Covid-19) lub 5,5%
(choroby  przewlekłe  +  zachorowanie  na  Covid-
19+kwarantanna). Karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia -
dla  osób  od  16  lat)  cena  30-50  EUR   (zależy  od
dyskoteki), pojedyncze wejście 10-15 EUR.

ROZKŁAD JAZDY
WYJAZD

ZBIÓRKA
POWRÓT DOPŁATA

04.00
LUBLIN

Hala Mosir  Al. Zygmuntowskie (obok stacji Orlen)
ok. 22.00 bez dopłaty

10.00
KRAKÓW

Mc Donald (Makro) ul. Jasnogórska 2
ok.16.00 100,00 zł

12.00
KATOWICE 

Mc Donald/stacja Circle, ul. S. Czarneckiego (wyjazd)  
        Mc Donald/Stacja Amic/Lukoil,  ul. Wernera (powrót) 

ok. 14.00 100,00 zł

15.00
WROCŁAW 

Auchan Bielany ul. Francuska 6 ok. 11.00 bez dopłaty

07.00
RZESZÓW

Centrum Handlowe Nowy Świat ul. Krakowska 20 ok.14.30 120,00 zł

Dojazdy antenowe: Gliwice (+120 zł); Kielce (+100 zł); Łódź (+160 zł); Radom (+100 zł); Warszawa (+160 zł);  

Biuro  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  bez  żadnych  konsekwencji  transportu  z  danej  miejscowości  w
przypadku  zbyt  małej  liczby  uczestników  (minimum  8  osób).  Przejazdy  pod  opieką  konwojenta.  Na  trasach
krajowych  istnieje  możliwość  przejazdu  autokarem  o  niższym  standardzie  lub  mikrobusem  oraz  możliwość
ewentualnych  przesiadek  z  tym  związanych.  Zbiórka  uczestników  15  minut  przed  godziną  odjazdu.  Godziny
odjazdów  i  powrotów  są  uzależnione  od  warunków  drogowych  i  kolejek  na  przejściach  granicznych.  Istnieje
możliwość wyjazdów z innych miejscowości – szczegółowe informacje w biurze.  Potwierdzenie miejsc wyjazdów
najpóźniej na 5 dni przed wyjazdem.
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GRECJA – TOLO
OBÓZ MŁODZIEŻOWY 14 - 18 lat 

                           w programie: Meteory, Nafplio, Ateny, Saloniki

TERMINY: CENY:

09.07-19.07.2021 2 299,00 zł

23.07-02.08.2021 2 299,00 zł

TOLO -  turystyczna miejscowość na malowniczym 
Półwyspie Peloponez, ok. 180 km na południe od Aten. 
Położona w samym centrum Zatoki Argolidzkiej, 
charakteryzuje się spokojnym, bardzo ciepłym morzem.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel  RITSAS ***,  położony  ok 100  m  od  pięknej,
piaszczystej plaży (główna plaża). Do dyspozycji gości
recepcja,  restauracja,  kawiarnia,  basen  z  leżakami.
Pokoje 3 i  4  -osobowe (w  pokojach  4  osobowych
możliwe  łóżko  piętrowe).  Wszystkie  pokoje  z
łazienkami,  WC  oraz  klimatyzacją.  Internet  wi-fi  w
lobby bezpłatnie. 

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

WAŻNE INFORMACJE:
 Należy  zabrać  ważny  dowód  tożsamości

paszport/dowód osobisty, zalecana karta EKUZ
 Sugerowane  kieszonkowe  na  wydatki

uczestników - 100 EUR,
 Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w

ofercie.

CENA ZAWIERA: 
 Transport autokarem : klimatyzacja, wideo, WC;
 Wyżywienie według programu,
 Zakwaterowanie: 8  noclegów  w  hotelach  (6

noclegów w Tolo hotel ***, 2 noclegi tranzytowe
hotel **/***);

 Opiekę:  pilota,  kierownika  obozu,
wychowawców,  miejscową opiekę medyczną,

 Ubezpieczenie  obejmujące  choroby  przewlekłe:
KL  (20000  EUR),  NNW  (3000  EUR),  Bagaż
(250 EUR) w AXA; 

 Program: Meteora, Nafplio, Ateny, Saloniki,
 Składkę  na  Turystyczny  Fundusz  Gwarancyjny

(10 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (10 zł,
skladka bezzwrotna),

 Podatek VAT

DODATKOWO PŁATNE:
Obowiązkowa opłata  40 EUR: na realizację  programu,
bilety  wstępu,  lokalnych  przewodników,  taksę
klimatyczną (zbierana  w  autokarze),  wycieczki
fakultatywne  (realizowane przy minimum 25 osobach);
wstęp na dyskoteki od 3-5 EUR; Gwarancja pokoju 2-
osobowego – dopłata 190 zł/os; Dodatkowe ubezpieczenie
od  kosztów  rezygnacji:  4,7  %  (choroby  przewlekłe  +
zachorowanie na Covid-19) lub 5,5% (choroby przewlekłe +
zachorowanie na Covid-19+kwarantanna).

Biuro Podróży Guliver, 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 4/2, www.krainawakacji.pl, biuro@guliver.rzeszow.pl, 17-852-89-31, 603-302-550
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PROGRAM:
Dzień 1:  Wyjazd  zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd
przez  Słowację i Węgry. Nocny przejazd przez Serbię i
Macedonię. 

Dzień  2:  Przyjazd  do  Grecji,  w  godzinach
popołudniowo-wieczornych,  zakwaterowanie w  hotelu
tranzytowym  na  Riwierze  Olimpijskiej  (pokoje  3,4
osobowe z łazienkami), kolacja, nocleg.

Dzień 3:  Śniadanie. Przejazd do wiszących  klasztorów
Meteora  – zwiedzanie jednego lub dwóch  monastyrów
(bilety  dodatkowo  płatne).  Przejazd  do  miejscowości
Tolo, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień  4-8:  Pobyt  na  Peloponezie.  W trakcie  pobytu:
wycieczka autokarowa do  Nafplionu (bilety wstępu do
twierdzy Palamidi dla osób powyżej  18 lat  – 8 EUR),
punkt widokowy Asini.  Podczas pobytu w Tolo kąpiele
na  plaży  oraz  w  hotelowym  basenie,  gry  i  zabawy
sportowe, konkurs wiedzy o Grecji.

Dodatkowo  możliwość  skorzystania  z  atrakcyjnych
wycieczek fakultatywnych.

Dzień 9:  Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd na zwiedzanie Aten (bilety wstępu na Akropol
dla osób powyżej 18 lat - 20 EUR). Przejazd na Riwierę
Olimpijską,  zakwaterowanie w  hotelu  tranzytowym
(pokoje 3,4 osobowe z łazienkami), kolacja, nocleg.

Dzień  10:  Po śniadaniu wykwaterowanie.  Przejazd  do
Salonik spacer po mieście: łuk Cesarza Galeriusza, Biała
Wieża,  posąg  Aleksandra  Wielkiego.  Przejazd  nocny
przez Macedonię i Serbię.

Dzień  11:  Przejazd  przez  Węgry  i  Słowację. Powrót
zgodnie z rozkładem jazdy.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
 -  wycieczka  „Argolida”  - zwiedzanie  „skarbów”
Półwyspu  Peloponeskiego:  Mykeny (słynne  mury
cyklopie,  Lwia  Brama,  twierdza  Mykeńska,  groby
szybowe i  kopułowe,  Grób  Agamemnona).  Epidauros
(najlepiej zachowany antyczny teatr grecki z niezwykłą
akustyką) – cena  35€ dla osób do 18 roku życia   (55 €
dla  osób  pełnoletnich),  wycieczka  realizowana  przy
grupie minimum 25 osób.
- rejsy statkiem - 8-10 €

ROZKŁAD JAZDY
WYJAZD ZBIÓRKA POWRÓT

08:00
LUBLIN

Hala Mosir, Al. Zygmuntowskie (obok stacji Orlen) Do potwierdzenia

11:00
RZESZÓW

hipermarket LECLERC parking od strony Al. Armii
Krajowej 

Do potwierdzenia

Dojazdy antenowe: Gliwice (+120 zł); Katowice (+100 zł); Kielce (+100 zł); Kraków (+100 zł); Łódź (+160 zł);
Radom (+100 zł); Warszawa (+160 zł);  

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej liczby

uczestników (minimum 8 osób).  Przejazdy pod opieką  konwojenta.  Na  trasach  krajowych  istnieje  możliwość  przejazdu autokarem o

niższym standardzie lub mikrobusem oraz możliwość ewentualnych przesiadek z tym związanych. Zbiórka uczestników 15 minut przed

godziną odjazdu. Godziny odjazdów i powrotów są uzależnione od warunków drogowych i kolejek na przejściach granicznych. Istnieje

możliwość wyjazdów z innych miejscowości – szczegółowe informacje w biurze. Potwierdzenie miejsc wyjazdów najpóźniej na 5 dni przed

wyjazdem.

Biuro Podróży Guliver, 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 4/2, www.krainawakacji.pl, biuro@guliver.rzeszow.pl, 17-852-89-31, 603-302-550
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BAŁKANY
SERBIA + CZARNOGÓRA + ALBANIA

 OBÓZ MŁODZIEŻOWY 14-18 lat  
w programie: Belgrad, Kotor, Budva, Tirana, Kruje, Bar

 
TERMINY: CENA:

02.07-11.07.2021 2 099,00 zł

16.07-25.07.2021 2 099,00 zł

ALBANIA -  położona  w  sercu  basenu  Morza
Śródziemnego  staje  się  coraz  atrakcyjniejszym  celem
wyjazdów turystycznych.  Wspaniały klimat,  niezwykłe
zabytki  oraz  pyszna  kuchnia  to  główne  atuty  Albanii.
Kraj  ten  słynie  ze  swego  dziedzictwa  naturalnego  -
pięknej  linii  brzegowej,  dziewiczych  plaż  oraz  flory  i
fauny terenów górskich.

CZARNOGÓRA  -  zwana  jest  nie  przez  przypadek
"Perłą  Morza Śródziemnego",  to  doskonałe miejsce na
wypoczynek  pod  żaglami.  Malowniczy  port  Kotor,
najważniejszy  port  jachtowy  Czarnogóry  z  pięknym
starym  miastem  wpisanym  na  listę  dziedzictwa
kulturalnego UNESCO, Boka Kotorska tworząca jeden z
najpiękniejszych  fiordów  w  Europie,  stare  miasto  w
Budvie oraz wyspa Świętego Stefana, miasto Bar.

SERBIA - jest niewątpliwie wartą odkrycia ciekawostką na
szlakach turystycznych. W większości górzyste, poprzetykane
kanionami i wodospadami terytorium Serbii ukrywa w swych
lasach  i  dolinach  wielowiekowe  twierdze  i  monastyry.
Najstarsza  stolica  w  Europie  -   Belgrad  -  urzeka  swą
wielokulturową, kosmopolityczną atmosferą.

ZAKWATEROWANIE:  Czarnogóra  -  Hotel  Montenegro
***  będący  częścią  kompleksu  hotelowego  Montenegro  w
miejscowości  Canj,  składającego  się  z  budynku  głównego
oraz  3  budynków bocznych.  Hotel  usytuowany jest  bardzo
blisko prywatnej,  piaszczysto-żwirkowej plaży (ok.  100 m),
będącej jedną z najładniejszych plaż na tutejszym wybrzeżu.
Zakwaterowanie  w  pokojach  3,4-osobowych  z  łazienkami.
Serbia  –  hotele  tranzytowe  **/***  pokoje  3,4-os.  z
łazienkami.
WYŻYWIENIE: Czarnogóra: 3 posiłki dziennie (śniadania,
lunch i obiadokolacja). W trakcie przejazdu 2 posiłki dziennie
(śniadania,  obiadokolacje).  Pierwszym  posiłkiem  jest
obiadokolacja  w  Belgradzie,  ostatnim  śniadanie  w  dniu
wyjazdu z Belgradu + suchy prowiant na drogę powrotną. W
trakcie  przejazdu  wyżywienie  wg  programu.  Napoje
dodatkowo płatne. 
DODATKOWO PŁATNE:
Obowiązkowa  opłata  klimatyczna  1,5  EUR/osoba/dzień;
Obowiązkowa  opłata  na  bilety  wstępu  i  lokalnych
przewodników  ok  60  EUR/os;  wycieczki  fakultatywne
(realizowane  przy  odpowiedniej  ilości  uczestników);
Dodatkowe  ubezpieczenie  od  kosztów  rezygnacji:  4,7  %
(choroby przewlekłe + zachorowanie na Covid-19) lub 5,5%
(choroby  przewlekłe  +  zachorowanie  na  Covid-
19+kwarantanna).
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WAŻNE INFORMACJE: 
 Należy  zabrać  ważny  paszport/dowód  osobisty,

zalecana karta EKUZ.
 Sugerowane kieszonkowe na prywatne wydatki:

100 EUR, 10 EUR (na posiłki tranzytowe).
 Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w

ofercie.

PROGRAM IMPREZY: 
1 dzień:  Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry do Serbii. 
Wieczorny spacer i zwiedzanie Belgradu - twierdza i 
park na Kalemegdanie, cerkiew Ruzica, kaplica św. 
Petki, cerkiew św. Sawy – największa prawosławna 
świątynia na świecie. Spacer po urokliwej ulicy Kniazia 
Michała. Obiadokolacja, nocleg w okolicach Belgradu.
2 dzień: Śniadanie. Wyjazd w kierunku Czarnogóry. Po 
drodze przejazd do Moraczy – zwiedzanie niezwykłego 
kompleksu klasztornego, położonego nad malowniczym 
kanionem Moraczy. Przyjazd do Czarnogóry. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg
3-8 dzień: Wypoczynek w Czarnogórze, w trakcie 
pobytu w programie:
- wycieczka autokarowa do Kotoru - historyczne 
centrum miasta wpisane jest na listę UNESCO, 
zwiedzanie:  Brama Morska,  wieża zegarowa z XVI w., 
kościół św. Michała, cerkiew św. Łukasza, kościół św. 
Mikołaja, spacer wzdłuż murów miejskich na Samotne 
Wzgórze (260 m n.p.m.) z twierdzą św. Jana, po drodze 
cerkiew Matki Boskiej od Zdrowia, Katedra św. Trifona 
oraz pałace i domy mieszczańskie. Przejazd do Budvy: 
cytadela, spacer wąskimi uliczkami Starego Miasta, z 
murami obronnymi z XV w.

- wycieczka autokarowa do Albanii: stolica Albanii - 
Tirana, zwiedzanie: Plac Skanderbega, Meczet Ethem 
Beja; Kruje - "albański Kraków", spacer po mieście: 
Zamek Skanderbega - bohatera narodowego, meczet, 
bazar.
- kąpiele na plaży oraz w hotelowym basenie,  gry i 
zabawy sportowe, konkurs wiedzy 
- FAKULTATYWNIE (przy minimum 25 osobach):  rejs 
statkiem wzdłuż wybrzeża - ok. 20 €/os.
9  dzień: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd
do Baru, miasta-brata włoskiego miasta Bari, spacer po 
ruinach miasta - Stary Bar, które zostało zniszczone w 
1979 r. przez trzęsienie ziemi, a obecnie jest wielkim 
stanowiskiem archeologicznym, zwiedzanie pozostałości
po średniowiecznej twierdzy. Przejazd przez Czarnogórę 
do Serbii, do hotelu w okolicy Belgradu. Obiadokolacja. 
Nocleg.
10 dzień: Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski, powrót 
w późnych godzinach nocnych.   

CENA ZAWIERA: 
 Transport autokarem: klimatyzacja, wideo, WC;
 Wyżywienie według programu;
 Zakwaterowanie: 9 noclegów (7 Czarnogóra, 2 

Serbia) w hotelach **/***, pokoje 3,4 osobowe z 
łazienkami)

 Opiekę: pilota, kierownika obozu, 
wychowawców, ratownika i miejscową opiekę 
medyczną;

 Ubezpieczenie KL 20000 EUR wraz z chorobami
przewlekłymi, NW 3000 EUR, bagaż 250 EUR w
AXA;

 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
(10 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (10 zł, 
składka bezzwrotna);

 Podatek VAT.

ROZKŁAD JAZDY   

       WYJAZD ZBIÓRKA   POWRÓT

03:00
LUBLIN 

Hala Mosir Al. Zygmuntowskie (obok stacji Orlen) 
Do potwierdzenia

06:00
RZESZÓW

hipermarket LECLERC parking od strony Al. Armii
Krajowej 

Do potwierdzenia

Dojazdy antenowe: Gliwice (+120 zł); Łódź (+160 zł), Kielce (+100 zł); Kraków (+100 zł); Katowice (+100 zł);
Radom (+100 zł); Warszawa (+160 zł).

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt
małej liczby uczestników (minimum 8 osób). Przejazdy pod opieką konwojenta. Na trasach krajowych istnieje możliwość
przejazdu autokarem o niższym standardzie lub mikrobusem oraz możliwość ewentualnych przesiadek z tym związanych.
Zbiórka uczestników 15 minut przed godziną odjazdu. Godziny odjazdów i powrotów są uzależnione od warunków drogowych
i kolejek na przejściach granicznych. Istnieje możliwość wyjazdów z innych miejscowości – szczegółowe informacje w biurze.
Potwierdzenie miejsc wyjazdów najpóźniej na 5 dni przed wyjazdem.
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POLSKA – ZAKOPANE
 KOLONIA/OBÓZ MŁODZIEŻOWY 8-18 lat

w programie: Zakopane, Gubałówka, Morskie Oko, Dolina Kościeliska,
baseny termalne, Energylandia

TERMIN: CENA: 

22.07-01.08.2021 1 450,00 zł

ZAKOPANE - uważane jest za zimową stolicę Polski. Miasto
otoczone  jest  pasmem Gubałówki  z  panoramą  na  Giewont.
Stanowi  doskonałe  miejsce  do  uprawia  turystyki  górskiej
zarówno latem jak i w zimie. Liczne atrakcje i piękne widoki
to gwarancja udanej zabawy.

ZAKWATEROWANIE: dom wczasowy HALNY położony
w  dzielnicy  Olcza,  ok.  3  km  od  centrum  Zakopanego.
Wybudowany w 2016 roku. Zakwaterowanie w pokojach 3 i
4-osobowych z łazienkami i TV. Pokoje wyposażone w szafy
oraz  stoliki  z  taboretami.  Do  dyspozycji:  jadalnia,  sala
dyskotekowa, stół do ping-ponga, bilard, piłkarzyki, parking.

WYŻYWIENIE:  3  posiłki  dziennie  (śniadania,  obiady,
kolacje lub zamiennie suchy prowiant w czasie całodniowych
wycieczek), suchy prowiant na drogę powrotną.

WAŻNE INFORMACJE: 
 wskazane jest zabranie kremów z filtrami UV, nakryć

głowy,  okularów  przeciwsłonecznych,  maści  na
oparzenia  słoneczne,  obuwia  sportowego,  klapek,
nieprzemakalnej  i  ciepłej  odzieży,  ręcznika,  dresu,
plecaka  na  wycieczki,  stroju  kąpielowego,
legitymacji szkolnej wraz z numerem PESEL

 sugerowane kieszonkowe 150 zł,
 cena  nie  zawiera  świadczeń  nie  wymienionych  w

ofercie.

PROGRAM IMPREZY:

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Zakopanego,
zakwaterowanie, obiadokolacja, wieczór integracyjny, nocleg.
2 – 10 dzień: Realizacja programu: 

 zwiedzanie  Zakopanego (Krupówki, Stary kościółek
i  cmentarz  na  Pęksowym  Brzyzku,  skocznie
narciarskie  pod  Wielką  Krokwią,  Muzeum
Tatrzańskie); 

 wycieczka nad Morskie Oko; 
 wycieczka do  Doliny Kościeliskiej –  wędrówka do

schroniska na Hali Ornak; 
 baseny termalne – 1 wejście; 
 wejście i zejście szlakiem na Gubałówkę;
 udział w imprezach kulturalnych w mieście; 
 zajęcia  sportowe  i  rekreacyjne,  dyskoteki,  bal

przebierańców, wybory Miss i Mistera, konkursy; 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek; 
 całodniowa  wycieczka  do  Parku  Rozrywki

ENERGYLANDIA (płatne dodatkowo obowiązkowo
150 zł);

11 dzień: Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu i wyjazd
w drogę powrotną. 
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CENA ZAWIERA:
 Transport autokarem turystycznym,
 Zakwaterowanie: 10 noclegów w ośrodku 

wypoczynkowym,
 Wyżywienie według programu,
 Ubezpieczenie NNW (10.000 PLN) w Signal Iduna,
 Opiekę: kierownika, wychowawców, miejscowego 

ratownika oraz miejscową opiekę medyczną,
 Program z biletami wstępu (oprócz biletu wstępu do 

Energylandii),
 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2

zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł, 
składka bezzwrotna)

 Podatek VAT.

CENA NIE  ZAWIERA:  biletu  wstępu  do  Energylandii  –
koszt 150 zł

DODATKOWO  PŁATNE:  Dodatkowe  ubezpieczenie  od
kosztów  rezygnacji:  4,7  %  (choroby  przewlekłe  +
zachorowanie na Covid-19) lub 5,5% (choroby przewlekłe +
zachorowanie na Covid-19+kwarantanna).

                                                                    
ROZKŁAD JAZDY

       WYJAZD ZBIÓRKA   POWRÓT DOPŁATA

13:45
DĘBICA

MOP Paszczyna A4 (w kierunku jazdy)
13:45 120,00 zł

14:00
KATOWICE 

Aleja Górnośląska, McDonald's, stacja BP (w
kierunku Wrocławia) wyjazd i powrót

14:30

15:30
KRAKÓW

ul. Reymonta, Hala Wisły
12:00

11:00
KIELCE 

ul. Ściegiennego, SUZUKI Arena
16:30

13:00
RZESZÓW

Hala Podpromie, ul. Podpromie 10
14:30 120,00 zł

14:15
TARNÓW

ul. Błonie, parking REAL k. PSP
13:15 120,00 zł

DOJAZD WŁASNY Zniżka 100 zł/os

Biuro  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  bez  żadnych  konsekwencji  transportu  z  danej  miejscowości  w
przypadku  zbyt  małej  liczby  uczestników  (minimum  6  osób).  Przejazdy  pod  opieką  konwojenta.  Na  trasach
krajowych  istnieje  możliwość  przejazdu  autokarem  o  niższym  standardzie  lub  mikrobusem  oraz  możliwość
ewentualnych  przesiadek  z  tym  związanych.  Zbiórka  uczestników  15  minut  przed  godziną  odjazdu.  Godziny
odjazdów  i  powrotów  są  uzależnione  od  warunków  drogowych  i  kolejek  na  przejściach  granicznych.  Istnieje
możliwość wyjazdów z innych miejscowości – szczegółowe informacje w biurze. Potwierdzenie miejsc wyjazdów
najpóźniej na 5 dni przed wyjazdem. 
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POLSKA – MUSZYNA
 KOLONIA/OBÓZ MŁODZIEŻOWY 7-14 lat

W programie: Muszyna, Czorsztyn, Niedzica, Energylandia

TERMIN: CENA: 

27.07-06.08.2021 1 349,00 zł

MUSZYNA to uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim położone
na  terenie  Popradzkiego  Parku  Krajobrazowego,  niedaleko
Krynicy  Górskiej.  Dzięki  gęstemu  zalesieniu,  region
charakteryzuje  się  łagodnym  klimatem,  korzystnie
wpływającym  na  schorzenia  układu  oddechowego  i
odpornościowego.  Bogate  walory  turystyczne  miejscowości
sprzyjają wypoczynkowi i rekreacji oraz stanowią wspaniałą
bazę  do  organizacji  wycieczek,  zarówno  pieszych  jak  i
autokarowych.

ZAKWATEROWANIE: DOM  WCZASOWY
„KOLEJARZ” położony  w  Muszynie  -  Złockiem,
trzykondygnacyjny, oferujący 400 miejsc w pokojach 3,
4 i 5 osobowych oraz typu studio 2+3 i 3+3 z pełnym
węzłem  sanitarnym.  Teren  przyległy  do  ośrodka  jest
ogrodzony. Znajduje się na nim basen ze zjeżdżalniami –
MIASTECZKO WODNE, brodzik, ścieżka zdrowia. Do
dyspozycji uczestników: bar, kawiarnia, sala TV, bilard
(odpłatnie),  stoły  do  tenisa  oraz  profesjonalna  sala
dyskotekowa z nagłośnieniem i oświetleniem. Na terenie
ośrodka znajduje się  własne  ujęcie  wody mineralnej  o
właściwościach leczniczych. 

WYŻYWIENIE:  4  posiłki  dziennie  (śniadanie,  obiad,
podwieczorek, kolacja) + suchy prowiant na drogę powrotną

PROGRAM IMPREZY:

1.  Dzień: Wyjazd  według  rozkładu  jazdy.  Przyjazd  do
Muszyny  w  godzinach  popołudniowych.  Zakwaterowanie, 
kolacja, spotkanie organizacyjne, nocleg.
2.-10. Dzień: Realizacja programu:

• Całodzienna  wycieczka  w Pieniny (zapora  w
Czorsztynie,  ruiny zamku w Czorsztynie,  zamek w
Niedzicy) lub spacer Wąwozem Homole

• korzystanie  z Parku  Wodnego pod  opieką 
ratowników - codziennie 2h

• Spacer  doliną Szczawnika do centrum  Muszyny,
ruiny zamku

• Wycieczka do ENERGYLANDII – Parku Rozrywki
w Zatorze (bilet płatny dodatkowo 150 zł/os)

• Spacer do cerkwi w Szczawniku
• Wizyta w Parku Sensorycznym
• Olimpiada kolonijna,
• Zajęcia  sportowe,  zajęcia  plastyczne,  konkursy  z

nagrodami
• Dzień kolonisty
• Dyskoteki
• Biesiada przy ognisku

11.  Dzień: Wykwaterowanie,  śniadanie,  pobranie  suchego
prowiantu.  Wyjazd  z  obiektu  w  drogę  powrotną.  Powrót
według rozkładu jazdy.
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CENA ZAWIERA:
 Transport autokarem turystycznym,
 Zakwaterowanie: 10 noclegów w ośrodku 

wypoczynkowym,
 Wyżywienie według programu,
 Ubezpieczenie NNW (10.000 PLN) w Signal Iduna,
 Opiekę: kierownika, wychowawców, miejscowego 

ratownika oraz miejscową opiekę medyczną,
 Program z biletami wstępu (oprócz biletu wstępu do 

Energylandii),
 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2

zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł, 
składka bezzwrotna)

 Podatek VAT.

CENA NIE  ZAWIERA:  biletu  wstępu  do  Energylandii  –
koszt 150 zł

DODATKOWO  PŁATNE:  ubezpieczenie  od  kosztów
rezygnacji:  4,7  % (choroby przewlekłe  +  zachorowanie  na
Covid-19) lub 5,5% (choroby przewlekłe + zachorowanie na
Covid-19+kwarantanna).

WAŻNE INFORMACJE: 
 wskazane jest zabranie kremów z filtrami UV, nakryć

głowy,  okularów  przeciwsłonecznych,  maści  na
oparzenia  słoneczne,  obuwia  sportowego,  klapek,
nieprzemakalnej  i  ciepłej  odzieży,  ręcznika,  dresu,
plecaka  na  wycieczki,  stroju  kąpielowego,
legitymacji szkolnej wraz z numerem PESEL

 sugerowane kieszonkowe 150 zł,
 cena  nie  zawiera  świadczeń  nie  wymienionych  w

ofercie.

ROZKŁAD JAZDY

       WYJAZD ZBIÓRKA   POWRÓT

08:45
DĘBICA

16:15

08:00 RZESZÓW 17:00

09:30
TARNÓW

15:30
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