
Komunikat wyjazdowy: Kolonia i obóz wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie POP-
BPK/ POP-BPD

Termin wyjazdu: 08.08 - 19.08.2018
Organizator: Harctur Warszawa

Przypominamy o zabraniu ze sobą wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę i przekazanie opiekunowi.

Transport:
Komunikat wyjazdowy – Warszawa

Zbiórka 08.08.2018 (środa) – 06:40

Dworzec PKP WARSZAWA WSCHODNIA od ul. LUBELSKIEJ, w holu dworcowym. Opiekun będzie z kartką, z 
napisem KOLONIA/ OBÓZ SZKLARSKA PORĘBA. Opiekunem będzie P.  Jolanta tel. 660 985 740  (telefon czynny
w dniu wyjazdu). 

Wyjazd pociągiem nr IC 1613 o godzinie 07:14

Powrót 19.08.2018 (niedziela) – o godzinie 20:48

Dworzec PKP WARSZAWA CETRALNA – pociąg IC 6112

Kontakt:
Kierownik obozu: P.  Jolanta tel. 660 985 740 
Telefon alarmowy ATAS: +48 606 121 732

Przez całą dobę nasi pracownicy służą pomocą w sytuacjach awaryjnych związanych z wyjazdami naszych 
klientów na obozy wakacyjne. Osoba obsługująca telefon nie udziela informacji o ofercie oraz realizacji 
programu. Po informacje o ofercie należy dzwonić do biur ATAS na numery stacjonarne podane na stronie. 

Dodatkowe informacje:
Dopłaty:

 900 CZK opłata za koszty wstępów i realizacji programu
 25 PLN kaucja za ośrodek Wypoczynkowy

Dokumenty:
 przypominamy o zabraniu ze sobą wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę i przekazanie 

opiekunowi

 każdy uczestnik powinien posiadać aktualną legitymację szkolną, w przypadku jej braku uczestnik 
dopłaca do 100% wartości biletu – zgodnie z taryfą obowiązującą w PKP Intercity.

 przypominamy o obowiązkowym posiadaniu paszportu lub dowodu osobistego w przypadku opcji z 
wycieczkami lub fakultetami zagranicznymi.

Inne informacje:
 opłaty na realizację programu w walucie obcej uczestnicy przekazują kierownikowi

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl



 prosimy dzień przed wyjazdem o sprawdzenie na www.pkp.pl czy godzina odjazdu pociągu nie uległa 
zmianie

 dla chętnych możliwość wykupienie atrakcji fakultatywnych na miejscu: 

- wycieczka do Karpacza: 100 PLN, korzystanie z atrakcyjnego Parku Wodnego Tropikana w hotelu 
„Gołębiewski”, wstęp do Retro Muzeum Konsol Gier Video w Karpaczu.

- wycieczka autokarowa do Czech – „Ścieżka Koronami Drzew”: 75 PLN + 180 koron, spacer drewnianym 
chodnikiem o długości 1300 metrów i wznoszącym się na wysokość 45 metrów wśród starego, karkonoskiego
lasu, możliwość szalonego zjazdu toboganami z wysokości 40 metrów.

- Wycieczka do Drezna: 100 PLN + ok. 13 euro na opłatę wstępów. W programie zwiedzanie: Zwinger – 
Zamek Drezdeński, Galeria Starych Mistrzów, Skarbiec (wycieczka jest realizowana w godz. 7.00-21.00).

- CZESKI RAJ 75 PLN + ok. 260 koron czeskich, kraina skał, zamków, jaskiń i Rozbójnika Rumcajsa, zwiedzanie 
Jaskiń Dolomitowych w Bożkowie, Zamku Hruba Skała, Zamku Troski, Prachowskich Skał.

- Wizyta Parku Linowym „Trollandia”: 20 PLN, pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp., to
system przeszkód linowych i  platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny 
(szczegóły: www.trollandia.pl).

http://www.trollandia.pl/
http://www.pkp.pl/
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