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OBOZY  to:

AK T Y WNOŚĆ

Na obozach ATAS nie ma mowy o nudnych wakacjach. Uczestnikom naszych wyjazdów 

proponujemy zajęcia, które budzą ciekawość, emocjonują i wiążą się z aktywnością. 

Przekonaliśmy się, że człowiek najlepiej uczy się nowych rzeczy, gdy poznawanie = pasja.

TOWAR Z YS T WO

Stawiamy na budowanie relacji w grupie, z możliwością zdobywania i rozwijania 

indywidualnych umiejętności. Podczas gier terenowych, realizowanych 

w grupach, nowe informacje same wchodzą do głowy! A przy okazji nawiązują 

się znajomości, które zazwyczaj nie kończą się po powrocie do domu.

AU T E N T YC Z N E  S Y T UAC J E

Na każdym kroku korzystamy z faktu przebywania w nowym środowisku, motywując 

naszych uczestników do poznawania i doświadczania nowych zwyczajów i kultur.

SU PE R  Z ABAWA

Czym byłby dobry wyjazd młodzieżowy bez zabawy? 

Na naszych wyjazdach czeka Was spora dawka humoru i okazji do zabawy.

www.atas.pl

Telefon alarmowy (+48) 606 121 732 

W terminie od 24.06 do 31.08.2017 pracownicy ATAS Sp. z o.o. 

służą pomocą w sytuacjach awaryjnych oraz związanych 

z wyjazdami i powrotami naszych klientów.

Pod tym telefonem nie udziela się informacji o ofercie oraz reali-

zacji programu. 

W celu uzyskania informacji o ofercie prosimy o telefon do biur 

ATAS Sp. z o.o. w godzinach 09.00–17.00.



www.atas.pl

Obozy i kolonie – 2017
symbol miejsce – rodzaj obozu  wiek ilość dni rodzaj transportu strona

OBOZY JĘZYKOWE

JPJ JASTRZĘBIA GÓRA – obóz językowy 8–12, 13–16 12 7

JA5 BRIGHTON – LONDYN – obóz językowy 10–14 9 8

JM1 MALTA – obóz językowy 12–18 8 9

JA3 LONDYN I MIASTA UNIWERSYTECKIE – obóz językowy 13–18 9 10

JA1 LONDYN – obóz językowy 13–18 9 11

JA4 LONDYN Z NATIVE SPEAKERAMI – obóz językowy 13–18 9 12

JA2 LONDYN I MIASTA ANGLII – obóz językowy 11–16, 13–18 8/9
 

13

JAL LONDYN Z KLASĄ – kurs językowy standardowy 13–18 14/16
 

14, 15

JAL-G LONDYN – kurs językowy – egzamin gimnazjalny 14–15 14/16
 

14, 15

JAL-MR LONDYN – kurs językowy – matura 16–19 14/16
 

14, 15

Rozkład jazdy na obozy: JA1, JA2, JA3, JA4, JA5 16, 17

PON-AK BERLIN – kurs języka niemieckiego
12–18, 13–16, 15–18, 

19–25 
14 18

OBOZY ZAGRANICZNE Z CIEKAWYM PROGRAMEM 

OG1 GRECJA Smaki Grecji – obóz turystyczno-wypoczynkowy 12–18 11 21

OH1 HISZPANIA – obóz turystyczno-wypoczynkowy 12–18 11 22

OW2 WŁOCHY północ–południe – obóz turystyczno-wypoczynkowy 12–18 11 23

POK-C CHORWACJA – WŁOCHY – obóz wypoczynkowy 13–18 12 24

OBOZY ZAGRANICZNE WYPOCZYNKOWE 

POG-CT GRECJA – Leptokaria – obóz wypoczynkowy 12–18 12 26

POG-S GRECJA – Peloponez – obóz wypoczynkowy 14–18 10 27

POB-JB BUŁGARIA –  Złote Piaski – obóz wypoczynkowy 12–15, 16–19 11 28

POB-JBN BUŁGARIA – Nesseber – obóz wypoczynkowy 12–15, 16–19 12 29 

POB BUŁGARIA – Złote Piaski – obóz wypoczynkowy 16–18, 18+ 12
 

30

POB-SP BUŁGARIA – Złote Piaski – studencki obóz wypoczynkowy 18–30 12
 

31

POK-PD CHORWACJA – Drvenik – obóz wypoczynkowy 13–18 11 32

POW-OK WŁOCHY – Rimini – obóz wypoczynkowy 13–16, 16–18, 18+ 11 33

POH-S HISZPANIA – Lloret do Mar – obóz wypoczynkowy 14–18 10 34
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Obozy i kolonie – lato 2016
symbol miejsce – rodzaj obozu  wiek ilość dni rodzaj transportu strona

OBOZY KRAJOWE: TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 

POP-PGK POGORZELICA – obóz turystyczno-wypoczynkowy 7–14, 14–18 13 36

POP-BHN NIECHORZE – kolonie/obóz poszukiwacze skarbów 6–12,13–15 12, 11 37

POP-BPK/
BPD

SZKLARSKA PORĘBA – kolonia/obóz programowy zawrót głowy 7–14, 14–18 12, 15 38

POP-OKD DĄBKI – kolonia/obóz tematyczne: luz blues 10–13, 14–18 11 47

OBOZY KRAJOWE: PRZYGODA

POP-KPM JASTRZĘBIA GÓRA – moja pierwsza kolonia nad morzem 5–9 12
 

40

POP-KPG JURA – moja pierwsza kolonia 5–9 12
 

41

POP-CŁ ŁEBA – kolonia: FANTAZJOLANDIA 7–9, 10–12 12 42

POP-DC DARŁÓWKO – obóz poszukiwacze przygód, 100 atrakcji 7–9, 10–12, 13–15, 15–18 12 43

POP-KNJ JURA – przygoda dla najmłodszych 7–12 12 44

POP-KWK KASZUBY – wodny obóz przygody 7–12 12 45

POP-KPP JURA – kolonia piłkarsko-przygodowa 7–12 12 46

POP-OKD DĄBKI – kolonia tematyczna: 10 przygód 7–10 11 47

POP-CR RABKA ZDRÓJ – kolonia/obóz survivalowa frajda 8–16 14 48

POP-RWP WĘGORZEWO – kolonia/obóz 7 przygód 10–14, 13–18 14
 

49

POP-KMP JURA – obóz maksymalna dawka przygody 14–18 12 50

OBOZY KRAJOWE – SPORT

POP-CŁ ŁEBA – kolonia/obóz rekreacyjno-sportowy, moc atrakcji, Łeba aktywnie 6–13, 13–15, 16–18 12 42

POP-KPP JURA – kolonia piłkarsko-przygodowa 7–12 12
 

46

POP-OKD DĄBKI – kolonia/obóz tematyczny: rekreacja i sport, bez nudy, mali sportowcy 7–10, 10–13, 14–18 11
 

47

POP-RWK WĘGORZEWO – kolonia żeglarska 8–12 14
 

52

POP-K NOWĘCIN – obóz windsurfi ngowy, tenisowy, rekreacyjny 11–18 13
 

53

POP-OWW PISZ – obóz windsurfi ngowy 10–18 14
 

54

POP-OŻ PISZ – obóz żeglarski 12–18 14
 

55

POP-KTS WĘGIERSKA GÓRKA – obóz tenisowy 12–16 12 56 

POP-KS WĘGIERSKA GÓRKA – obóz crossfi t i przygoda 14–18 12 57

POP-RCM WĘGORZEWO – rejs przez całe Mazury 13–19 14
 

58

OBOZY KRAJOWE – HOBBY

POP-CZP
ZAKOPANE – kolonia świat robotów, indiana i zakopiańska wyprawa, 
dziewczyny rulez, transformers i superbahaterowie

7–13 12 60

POP-IRK OLSZTYN – interkamp junior gry, roboty i komputery 7–12 12 61

POP-KJT OLSZTYN – inrerkamp teatr, taniec i muzyka 7–12 12 62

POP-K NOWĘCIN – obóz konny 11–18 13
 

53

POP-KB OLSZTYN – interkamp obóz VLOGera 13–19 12 63

POP-OO ZIELENIEC – otaku camp 12–20, 19–26 13 64
12–15, 16–18
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Obozy Obozy 
językowe językowe 

#angielski #obozyatas#malta#anglia#londyn

Wielka BrytaniaWielka Brytania
PolskaPolska

NiemcyNiemcy

MaltaMalta



#jastrzebia#kierownik #londyn #obozyatas #lato

Nasza Kadra ObozowaNasza Kadra Obozowa

Cześć,
nazywam się Krzysztof Owczarek i mam przyjemność prowadzić obozy językowe 
Atasu, w Polsce, w nadmorskiej Jastrzębiej Górze i w Londynie (symbol 
imprezy JA4). W obu przypadkach współpracuję z native speakerami.

Na naszych obozach, wakacyjna aktywność, poza nowymi znajomościami, zdrową 
opalenizną czy wspaniałymi wspomnieniami, owocuje zupełnie innym otwarciem 
na świat, zmianą podejścia do siebie i innych, rozwojem językowym. 

Wyobraźcie sobie, że każdego dnia od rana do wieczora możecie żyć, bawić się, 
uczyć, uprawiać sport i rozmawiać na każdy temat z ludźmi z różnych części 
świata! Oni - native speakerzy, bo ich mam na myśli - nie znają polskiego. 
Przerażeni? Zaufajcie mi, po kilku minutach przerażenie ustępuje fascynacji, 
radości i chęci by czerpać całymi garściami „jeszcze, jeszcze i jeszcze”.

Na naszych obozach najpierw bowiem się integrujemy, później szukamy w sobie 
talentów a na koniec, staramy się nimi dzielić z innymi. I dotyczy to nie tylko Was, 
ale również mnie i Waszych nauczycieli. Tych ostatnich zobaczycie w codziennych 
sytuacjach, pełnych pasji i emocji, gotowych do dzielenia się tym wszystkim z Wami.

Ktoś kiedyś powiedział, że „nieuczciwe jest zostawianie tylko dla siebie tego, co mamy 
w sobie najlepszego”. Chciałbym, żebyście mogli pokazać te swoje „najlepsze” strony, 
ale też żebyście mogli te nasze „najlepsze” wykorzystać do stania się lepszymi, 
silniejszymi i mądrzejszymi. Staram się w życiu kierować następującym motto: „staraj się 
realizować swoje marzenia, a jak możliwości pozwolą pomagaj w realizacji marzeń innym”. 

Obiecuję Wam, że zrobię wszystko żebyście mogli choć część z nich zrealizować 
z nami. Więcej, chciałbym żebyście w Jastrzębiej Górze czy Londynie 
odkryli kolejne, piękne marzenia. To z kolei moje ogromne marzenie!

Do zobaczenia w wakacje :-) Krzysztof Owczarek
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Wakacje nie muszą kojarzyć się tylko z lenistwem! Jeśli nie lubisz się nudzić – jedź z nami 
do Jastrzębiej Góry. Podobnie jak w poprzednich latach zajęcia będą prowadzone przez 
native speakerów. To niesamowita okazja, aby w praktyce sprawdzić swoje umiejętności 
językowe, a nie ma na to lepszego sposobu niż spotkanie oko w oko z obcokrajowcem. 
Nauka to jednak nie wszystko – czeka na Was wiele atrakcji. Każdy uczestnik obozu 
otrzyma na pamiątkę koszulkę obozową.

PROGRAM JĘZYKOWY 
Program językowy obozu w Jastrzębiej Górze składa się z dwóch elementów – łącznie 
50 lekcji:
20 lekcji teoretycznych, każda lekcja trwa 45 minut
30 godz. zajęć w terenie
ZAJĘCIA JĘZYKOWE KLASOWE
W czasie obozu native speakerzy poprowadzą 20 lekcji (każda po 45 minut). Lekcje 
prowadzone będą z naciskiem na konwersacje, ale nie zabraknie także doskonalenia 
gramatyki, słownictwa i pisowni. Podział na grupy nastąpi na podstawie testu kwali-
fi kacyjnego. Zajęcia językowe odbywają się w dwóch blokach – rano i po południu 
(2 x 1,5 h). 
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE
Praktyczne ćwiczenia (łącznie 30 godzin na obozie) prowadzone są przez native speake-
rów. Proponujemy quizy i zabawy, ale też angażujemy młodych ludzi w przygotowanie 
i realizowanie gimnastyki, gier miejskich i innych aktywności przy wykorzystaniu ich 
indywidualnych zdolności. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności po angiel-
sku jest dla nastolatków wielkim przeżyciem. Dzięki warsztatom językowym w terenie 
młodzież zyska większą płynność mówienia i rozumienia angielskiego w zakresie różnej 
tematyki. 

STAWIAMY NA AKTYWNY WYPOCZYNEK
W części pozalekcyjnej uczestnicy będą mogli korzystać z uroków pobytu nad Morzem 
Bałtyckim. Planujemy plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki siatkówki i inne zajęcia 
sportowe. Dla chętnych nasi instruktorzy przeprowadzą zajęcia dziennikarstwa, przy-
rodnicze, survivalowe oraz z podstaw fotografi i. Będzie również BUBBLE FOOTBALL 
(odmiana piłki nożnej, w której zawodnicy grają w specjalnych kulach wypełnionych 
powietrzem) i LASER TAG. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Feniks położony jest niecałe 400 m od morza, z dala od ru-
chliwych ulic, na terenie z dużą ilością zieleni obejmującym prawie 1,5 ha. Na terenie 
ośrodka znajdują się: boisko do badmintona, boisko do siatkówki, wydzielone miejsce 
na ogniska oraz plac zabaw dla dzieci. Za ogrodzeniem zlokalizowane jest boisko do 
piłki nożnej. Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych (maks. 4–5 osób) z pełnym 
węzłem sanitarnym i balkonami. Dodatkowo sala TV, sala komputerowa z dostępem do 
internetu, sale sportowe do gry w ping-ponga i piłkarzyki.
Wyżywienie: 3 razy dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja) + suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym Feniks
• wyżywienie 3 razy dziennie 
• bubble football i laser tag 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• profesjonalnie zaaranżowane dyskoteki
• opieka ratownika, kadry oraz opieka medyczna – pielęgniarka i lekarz
• ubezpieczenie NNW AXA (5000 PLN)
• 20 godz. lekcyjnych nauki języka angielskiego prowadzonej przez native speakerów 

w formie zajęć w salach (każda lekcja trwa 45 minut) 
• 30 godz. zajęć w terenie
• materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego
• dyplomy potwierdzające udział w Letniej Szkole Języka Angielskiego ATAS

FAKULTATYWNIE 
• warsztaty tenisa ziemnego –  9 godzin zajęć z  instruktorem 

Szkoły Tenisa KAMSPORT (każda po 60 minut) obejmujących: do-
skonalenie gry w tenisa ziemnego na korcie (korty oddalone są od ośrodka o ok. 100 m), 
zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia teoretyczne. Uczestnicy powinni posiadać 
własne rakiety (istnieje możliwość wypożyczenia rakiety na miejscu: 20 PLN/turnus). 

 Do nabycia: daszek tenisisty: 30 PLN; daszek + koszulka: 60 PLN). 
  Zajęcia są realizowane w ciągu 3 do 7 dni pobytu, w zależności od warunków pogo-

dowych. Warsztaty realizowane przy minimum 10 osobach. Cena: 300 PLN.
• warsztaty taneczne –  10 godzin zajęć tanecznych z  instruktorem (każda po 

45 minut), doskonalenie technik tańca. Cena: 100 PLN.
• wycieczka do Aquaparku w Sopocie – 2 godzinny pobyt w Aquaparku oraz spacer 

po najciekawszej części miasta – (przy zgłoszeniu się minimum 20 osób). Cena: 65 PLN.
Zajęcia fakultatywne nie są realizowane kosztem zajęć językowych.

DODATKOWE UBEZPIECZENIE
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 55 PLN (deklarowane w ciągu 

3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)

TURNUSY I CENY

JPJ-1 25.06–06.07.2017 1650 PLN

JPJ-2 07.07–18.07.2017 1650 PLN

JPJ-3 19.07–30.07.2017 1640 PLN

JPJ-4 31.07–11.08.2017 1640 PLN

DODATKOWE INFORMACJE
• Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważ-

nione w dniu zakończenia obozu do godziny 11:00.
• Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie do ośrodka około godziny 

15:00 Adres ośrodka: Ośrodek Kolonijno-Wczasowy Feniks, ul.  Wypoczynkowa 2, 
84-104 Jastrzębia Góra

TRANSPORT
Przejazd autokarem na trasie Warszawa – Łódź – Toruń – Bydgoszcz – Jastrzębia Góra. 
W przypadku mniejszej ilości osób trasa południowa i zachodnia może być realizowana 
innymi środkami transportu (PKP, autokar, bus, inni przewoźnicy). Trasa zachodnia reali-
zowana będzie przy minimum 5 osobach. Szczegóły przejazdu do potwierdzenia 7 dni 
przed wyjazdem. 
Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Na zbiórkę zaprasza-
my 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

Trasa południowa – środek transportu do potwierdzenia 7 dni przed wyjazdem

Kraków Informacje na www.atas.pl na 7 dni przed wyjazdem 220 PLN

Katowice Informacje na www.atas.pl na 7 dni przed wyjazdem 220 PLN

Częstochowa Informacje na www.atas.pl na 7 dni przed wyjazdem 200 PLN

Trasa centralna – przejazd autokarowy

Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 10 06.00 19.45 180 PLN

Łódź Dw. Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 08.00 17.45 180 PLN

Toruń Dworzec PKS ul. Dąbrowskiego 8/24 st 12 11.00 14.45 150 PLN

Bydgoszcz Parking pod Halą Łuczniczka, ul. Toruńska 59 12.00 13.45 120 PLN

Trasa zachodnia – środek transportu do potwierdzenia 7 dni przed wyjazdem

Wrocław Informacje na www.atas.pl na 7 dni przed wyjazdem 220 PLN

Poznań Informacje na www.atas.pl na 7 dni przed wyjazdem 220 PLN

Gniezno Informacje na www.atas.pl na 7 dni przed wyjazdem 200 PLN

Jastrzębia 
Góra

letnia szkoła języka angielskiego 
z native speakerami

8–12 i 13–16 lat

12 dni

NATIVE SPEAKERS

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017
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Obóz Językowy Brighton – Londyn to propozycja dla dzieci ze starszych klas szkoły 
podstawowej i pomysł na aktywne spędzenie wakacji. W programie znajduje się wiele 
atrakcji, takich jak Madame Tussaud’s, Harry Potter Studio, czy park rozrywki Ches-
sington World of Adventures, szczególnie polecanych młodszej młodzieży. Wspólna 
zabawa, uzupełniona została zajęciami językowymi, które same wchodzą do głowy. 
Zaletą tego wyjazdu jest zakwaterowanie w hostelu, co daje szansę na integrację wśród 
rówieśników i doglądanie ich przez naszą kadrę. Do dyspozycji grupy na miejscu pozo-
staje nasz autokar.

PROGRAM JĘZYKOWY 
Podczas obozu JA5 zostaną przeprowadzone zajęcia językowe w postaci gier i zabaw 
w terenie. Ze względu na wiek uczestników ćwiczenia językowe przeprowadzone będą 
w formie zabawy. Specjalny zestaw gier i zabaw został opracowany przez pedagogów. 
Realizując je będziemy starali się przełamać barierę mówienia, rozszerzyć słownictwo 
i poprawić płynność mówienia. Nasz główny cel to zachęcenie młodzieży do nauki 
języka angielskiego poprzez kontakt z  żywym językiem, w  naturalnych sytuacjach. 
Zwykły zakup pamiątek w Brighton to dla dzieci ogromne przeżycie.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa, Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. DOVER – prze-
jazd obok Zamku w  Dover BRIGHTON –  zakwaterowanie, spotkanie zapoznawcze, 
wspólny spacer wzdłuż plaży, molo. 
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. BRIGHTON – zwiedzanie Pawilonu 
Królewskiego, spacer do centrum miasta, wjazd na Platformę Widokową British Airways 
i360, następnie zabawy i gry na plaży.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. WARNER BROS. STUDIO – studio, 
w którym powstawały fi lmy o przygodach Harry’ego Pottera LONDYN – Muzeum Hi-
storii Naturalnej. 
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. HASTINGS – zabawa w Smugglers 
Adventure, poczujemy się jak mali przemytnicy, poznając przy tym historię Wielkiej Bry-
tanii, odpoczynek na plaży, gra miejska. 
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. CHESSINGTON WORLD OF ADVEN-
TURES – całodniowy pobyt w parku rozrywki – w bogatej ofercie parku znajdziemy 
27 atrakcji w 9 krainach tematycznych. Obiekt jest połączeniem wesołego miasteczka, 
parku botanicznego, akwarium morskiego oraz ogrodu zoologicznego! Idealne miejsce 
na przygodę w grupie znajomych obozowiczów, gdzie wszyscy będziemy zaangażowa-
ni w grę terenową.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – zwiedzanie Muzeum 
Figur Woskowych Madame Tussaud’s, spacer obok Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 
Opactwa Westminster, spacer przez Park św. Jakuba do Pałacu Buckingham, Plac Trafal-
gar, przejście obok Tower of London, Doki św. Katarzyny, przejście przez Tower Bridge, 
spacer południowym brzegiem Tamizy, obok teatru The Shakespeare’s Globe, Most Mi-
lenijny, widok na Katedrę Św. Pawła.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – podsumowanie obozu, 
rozdanie nagród, wyjazd do Canterbury. CANTERBURY –  przejście malowniczymi 
uliczkami o gotyckim charakterze, aż pod katedrę w Canterbury wyjazd z Canterbury 
ok. godz 16:00. Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ – Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem 
jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są w hostelu Smart Brighton Beach. Hostel znajduje się 
w dogodnej lokalizacji w centrum miasta. Zakwaterowanie w pokojach wieloosobo-
wych (łóżka piętrowe) z łazienką.
Hostel w Londynie Via Hostel Lewisham to obiekt, który został otwarty w 2016 roku. 
Pokoje 6-osobowe z łazienkami, urządzone w sposób prosty, bardzo czyste i schludne. 
Podczas obozu uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania – płatki na 
mleku, tosty z  dżemem, sok, herbata; lunch; obiadokolacje –  jednodaniowy ciepły 
posiłek, napój.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 5 noclegów w hostelu w Brighton, 1 nocleg w hostelu w Londynie
• wyżywienie: 3 razy dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji) – świadcze-

nia rozpoczynają się obiadokolacją 2. dnia (niedziela), kończą się ciepłym lunchem 
przed wyjazdem z Anglii 8. dnia (sobota)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie 
• opieka pilota i wychowawców
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – AXA
• bogaty program zwiedzania
• materiały dydaktyczne

DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Brighton):
 115 GBP
• dopłata za wyjazd z wybranych miast Polski –  rozkład jazdy str. 16–17

DODATKOWE UBEZPIECZENIE 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 67 PLN (deklarowane w ciągu 

3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut; dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

TURNUSY I CENY 
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA5-2 08.07–16.07.2017 1850 PLN

JA5-4 22.07–30.07.2017 1850 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 GBP = 5,4 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 400 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty
* Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w niedzielę (drugiego dnia) w Brighton (miejsce 
spotkania z  grupą do potwierdzenia z  kierownikiem obozu) o  godzinie 14.00 i  musi zostać odebrany w  sobotę 
(ósmego dnia) z hostelu (ok. godziny 09.00) lub z Canterbury (ok. godziny 14.00) przez rodzica/prawnego opiekuna 
lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną. 

DODATKOWE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• prosimy o  zabranie jednego, średniej wielkości (do 15  kg), bagażu głównego oraz 

jednej sztuki bagażu podręcznego
• rozkład jazdy str. 16–17

Brighton
– Londyn

obóz językowy 

10–14 lat

9 dni

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017
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Malta z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem turystów z całego 
świata. Przyciąga pięknymi widokami, ciepłym klimatem oraz krystalicznie czystą wodą. 
Angielski jest na Malcie jednym z  dwóch języków urzędowych, dzięki czemu jest to 
idealne miejsce na doskonalenie swoich umiejętności językowych. Zapraszamy serdecz-
nie na obóz, podczas którego łączymy naukę w renomowanej szkole z wypoczynkiem 
na najpiękniejszych maltańskich plażach oraz zwiedzaniem najciekawszych miejsc na 
maltańskich wyspach. Dzięki zakwaterowaniu u  sprawdzonych maltańskich rodzin, 
uczestnicy mają szansę poznać życie codziennie Maltańczyków i sprawdzić swoje umie-
jętności językowe w praktyce. Poznaj z nami Maltę! 

PROGRAM JĘZYKOWY 
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH:
Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej szkole językowej Link School of 
English, w grupach międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną 
kadrę lektorską. Szkoła posiada akredytację FELTOM (Federation of English Language 
Teaching Organisations Malta). Ośrodek nauczania znajduje się w miejscowości Swieqi.
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE:
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie, co 
daje im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, ale przede wszystkim 
przeżycia niezapomnianej przygody. Ćwiczenia rozwijają umiejętności komunikacyjne 
uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo na dwóch wybranych wy-
cieczkach oferujemy zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem.

PROGRAM „A”
1 DZIEŃ Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin goszczących, zakwaterowanie
2 DZIEŃ PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks na jednej z najładniejszych mal-
tańskich plaż. Uwaga: koszt wypożyczenia leżaka i parasola – ok 10 EUR. Po powrocie 
spacer zapoznawczy po okolicy.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa „treasure hunt”. Ćwiczenia językowe 
– projekcja fi lmu w języku angielskim i dyskusja. Wieczorem: dyskoteka.
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. VALLETTA 
– zwiedzanie stolicy Malty z lokalnym przewodnikiem w języku angielskim. Dla chętnych 
wejście do Katedry św. Jana (płatne dodatkowo ok. 8 EUR). Wieczór integracyjny.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. SLIEMA – jeden z głównych nadmorskich kuror-
tów Malty, centrum handlowe i rozrywkowe wyspy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w  klasach. Warsztaty językowe –  dodatkowe zajęcia na 
wybrany temat. Zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym przewodnikiem oraz ćwi-
czenia językowe podczas zwiedzania. MDINA – malownicze, średniowieczne miasto, 
dawna stolica Malty, współcześnie plan zdjęciowy wielu fi lmów. RABAT – zwiedzanie 
Kościoła Św. Pawła Wieczorem: gry i zabawy.
7 DZIEŃ COMINO – wycieczka na trzecią co do wielkości wyspę położoną pomiędzy 
Maltą i Gozo. Plażowanie na „Błękitnej Lagunie”. Uwaga: Koszt wypożyczenia leżaka 
i parasola – ok. 10 EUR.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg rozkładu.

PROGRAM „B”
1 DZIEŃ Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin goszczących, zakwaterowanie. 
2 DZIEŃ PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks na jednej z najładniejszych mal-
tańskich plaż. Uwaga: koszt wypożyczenia leżaka i parasola – ok 10 EUR. Po powrocie 
spacer zapoznawczy po okolicy.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa „treasure hunt”. Ćwiczenia językowe 
– projekcja fi lmu w języku angielskim i dyskusja. Wieczorem: dyskoteka.
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w  klasach. Warsztaty językowe –  dodatkowe zajęcia na 
wybrany temat. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Po południu – plażowanie. 
MDINA – wieczorny wyjazd do dawnej stolicy Malty.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. SLIEMA 
–  jeden z głównych nadmorskich kurortów Malty, centrum handlowe i  rozrywkowe 
wyspy. VALLETTA – spacer po stolicy Malty. Wieczorem: gry i zabawy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. TRZY 

MIASTA: Vittoriosa, Cospicua i Senglea, zwiedzanie z  języku angielskim z  lokalnym 
przewodnikiem. Wieczorem: integracja na plaży.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. GOZO – zwiedzanie w języku an-
gielskim z lokalnym przewodnikiem: Dwejra – widok na malownicze Azure Window, 
zwiedzanie Victorii – stolicy Gozo, relaks w Xlendi Bay. Wieczorem: spacer i plażowanie.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg rozkładu.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, głównie w miejscowościach Swieqi 
i Pembroke, w odległości 5–20 minut pieszo od szkoły językowej. Rodziny goszczące są 
sprawdzone i starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby 
z grupy obozowej, może także gościć młodzież z innych krajów. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania 
– płatki z mlekiem, tosty z dżemem, herbata lub kawa; lunch – kanapka, owoc, woda 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu); obiadokolacja– jednodaniowy 
ciepły posiłek, deser, woda.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE OBOZU:
• zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów
• wyżywienie: 3 razy dziennie (śniadanie, suchy prowiant, obiadokolacja)
• ćwiczenia językowe w terenie
• opieka pedagogiczna
• ubezpieczenie AXA NNW, KL i bagaż 

DODATKOWA, OBOWIĄZKOWA OPŁATA 190 EUR ZAWIERA:
• 16 lekcji języka angielskiego, każda lekcja trwa 45 minut
• test kwalifi kacyjny
• materiały do nauki
• certyfi kat ukończenia kursu
• transfer z lotniska na Malcie (w dniu przylotu i wylotu)
• koszt wstępów i realizacji programu zwiedzania

DODATKOWE UBEZPIECZENIE 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 62  PLN (deklarowane w  ciągu 

3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 

dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut: dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

TURNUSY I CENY 
Program „A” (bez opłaty za transport) Program „B” (bez opłaty za transport)

JM1-1 24.06–01.07.2017 1040 PLN JM1-2 01.07–08.07.2017 1090 PLN

JM1-3 08.07–15.07.2017 1090 PLN JM1-4 15.07–22.07.2017 1090 PLN

JM1-5 22.07–29.07.2017 1090 PLN JM1-6 29.07–05.08.2017 1090 PLN

JM1-7 05.08–12.08.2017 1090 PLN JM1-8 12.08–19.08.2017 1090 PLN

JM1-9 19.08–26.08.2017 1040 PLN

JM1-10 26.08–02.09.2017 990 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR = 4,4 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

SAMOLOT 1100 PLN 

DODATKOWE INFORMACJE
• uwaga: dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegetariańska, bezglutenowa i  inne 

– informacja u sprzedawcy) – 120 PLN
• więcej szczegółowych informacji na www.atas.pl

Malta 

obóz językowy 

12–18 lat

8 dni
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Dla wszystkich miłośników programu Obozu Językowego w Londynie przygotowaliśmy 
analogiczny obóz rozszerzony o najciekawsze miasta Anglii. Jest to jedyna okazja do zo-
baczenia dwóch najstarszych uniwersytetów anglojęzycznych w Oxfordzie i Cambridge 
oraz poznania zasad studiowania na tych uczelniach. Do dyspozycji grupy na miejscu 
pozostaje nasz autokar. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Podczas obozu JA3 przeprowadzane są zajęcia językowe w  postaci gier i  zabaw 
w terenie. Dodatkowo uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie 
„project in English”, zdobywając informacje podczas odwiedzania obiektów oraz na 
podstawie przeprowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim z osobami 
zatrudnionymi w muzeach. Poprzez zaproponowane ćwiczenia uczestnicy mają moż-
liwość nauki konwersacji. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania
DOVER – białe wapienne klify, przejazd obok Zamku Dover. LONDYN/GREENWICH 
–  Królewski Park, przez który przebiega Południk „0”, widok Londynu ze wzgórza 
Greenwich.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. BRIGHTON – miejscowość nad-
morska z siedzibą Księcia Regenta (późniejszego Jerzego IV), zwiedzanie z angielskim 
audioprzewodnikiem Pawilonu Królewskiego, słynne Lanes – małe wąskie uliczki, akwa-
rium, spacer po wybrzeżu, molo, powrót do Londynu.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – spacer obok Opactwa 
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku św. Jakuba, Pałacu Buckingham, 
Plac Piccadilly, Soho, Regent Street, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, 
opcjonalne wyjście do TEATRU; dla osób niezainteresowanych spektaklem zwiedzanie 
Narodowej Galerii Portretu.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. CANTERBURY – spacer po jednym 
z najstarszych miast Anglii, spacer obok Katedry Canterbury – najważniejszej świąty-
ni kościoła anglikańskiego, High Street – spacer wąskimi średniowiecznymi uliczkami, 
Muzeum Opowieści Kanterberyjskich (intrygujące historie pielgrzymów opowiedziane 
w języku angielskim), powrót do Londynu. 
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. CAMBRIDGE – spacer po miasteczku 
uniwersyteckim z przewodnikiem anglojęzycznym, przejście przez Silver Street z wido-
kiem na Most Matematyczny, King’s Parade obok King’s College, Senate House – miejsca 
wręczania dyplomów, Trinity College, St. John’s College i Round Church, wejście do 
jednego z college’ów, punting po rzece Cam. Poznanie zasad studiowania w Cambridge 
i możliwości podjęcia tam nauki, powrót do Londynu. 
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. OXFORD – spacer po mieście z prze-
wodnikiem anglojęzycznym, przejście przez High Street, obok Christ Church College, 
St. Aldates Street, St. John’s College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, 
biblioteki Bodleian, teatru Sheldonian – miejsca wręczania dyplomów, Trinity College, 
wejście do jednego z college’ów, powrót do Londynu. 
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – rejs statkiem po Tamizie, 
przepłynięcie przez Wielką Tamę obok Areny O2, pod Emirates Flyover i Tower Bridge, 
Covent Garden, Muzeum Transportu Londynu – interaktywne spotkanie z najstarszym 
metrem i  innymi formami transportu londyńskiego. Przejazd metrem do Tower of 
London, ciepły lunch przed odjazdem, przejazd kolejką naziemną do Woolwich Arsenal, 
wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem 
jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wiel-
kiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i  starannie dobrane przez naszego partnera 
z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin 
z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest 
w pokojach 2–4-osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania – płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch – 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu); obiadokolacje – jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie
• wyżywienie: 3 razy dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji)-świadczenia 

rozpoczynają się obiadokolacją 2. dnia (środa), kończą się ciepłym lunchem przed 
wyjazdem z Londynu 8. dnia (wtorek)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie,
• opieka pilota i wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW, KL, bagaż
• bogaty program zwiedzania
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 

wg roczników):
 90 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2001
 100 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2001 i wcześniej
• dopłata 25 GBP dla osób zainteresowanych wyjściem do teatru 
• dopłata za wyjazd z wybranych miast Polski –  rozkład jazdy str. 16–17

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 67  PLN z  pakietem autokarowym 

(deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 

dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut: dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

TURNUSY I CENY 
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA3-2 04.07–12.07.2017 1820 PLN

JA3-3 11.07–19.07.2017 1820 PLN

JA3-6 01.08–09.08.2017 1770 PLN

JA3-7 08.08–16.08.2017 1770 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 GBP = 5,4 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 400 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty
* Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w środę (drugiego dnia) w Greenwich (miejsce 
spotkania z grupą do potwierdzenia z kierownikiem obozu) o godzinie 14.00 i musi zostać odebrany we wtorek 
(ósmego dnia) ze stacji Woolwich Arsenal (ok. godziny 15.00) przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią 
osobę przez niego wskazaną.

DODATKOWE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• pakiet autokarowy: prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg) bagażu 

głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• rozkład jazdy str. 16–17

Londyn i miasta 
Uniwersyteckie

obóz językowy 

13–18 lat

9 dni

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017
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Obóz Językowy w  Londynie to doskonałe połączenie nauki języka angielskiego 
w praktyce z wyjazdem z bogatym programem zwiedzania. ATAS jest pomysłodawcą 
koncepcji obozu językowego i realizuje go z powodzeniem od 16 lat. Długie doświad-
czenie pozwoliło przygotować nam kompleksową ofertę, która na obecnym rynku 
wyjazdów językowych utrzymuje się na pierwszych miejscach zainteresowania wśród 
klientów. Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Podczas obozu JA1 przeprowadzane są zajęcia językowe w  postaci gier i  zabaw 
w terenie.
Dodatkowo uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w  formie „project in 
English”, zdobywając informacje podczas odwiedzania obiektów oraz na podstawie 
przeprowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim z osobami zatrudniony-
mi w muzeach. Poprzez zaproponowane ćwiczenia uczestnicy mają możliwość nauki 
konwersacji. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
DOVER –  białe wapienne klify, przejazd obok Zamku Dover. LONDYN/GREENWICH 
– Królewski Park, przez który przebiega Południk „0”, widok Londynu ze wzgórza Green-
wich.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN/WESTMINSTER – spacer 
obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu 
Buckingham, London Eye (panorama Londynu z wysokości 135 metrów), Muzeum Hi-
storii Naturalnej.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN –  Muzeum Brytyjskie, 
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford Street, Hyde Park, Speaker’s 
Corner, Łuk Marmurowy.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Plac Trafalgar i kolumna 
Horacego Nelsona, Galeria Narodowa, Kościół Św. Marcina, Plac Leicester, Covent 
Garden, Soho, Regent Street, Plac Piccadilly, opcjonalne wyjście do TEATRU; dla osób 
niezainteresowanych spektaklem zwiedzanie Narodowej Galerii Portretu.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – ekskluzywne dzielnice 
Knightsbridge i South Kensington, Pomnik Księcia Alberta, Royal Albert Hall, Muzeum 
Nauki, Muzeum Victorii i Alberta, przejazd obok Harrods’a – najsłynniejszego londyń-
skiego domu towarowego, Katedra Św. Pawła.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. ZAMEK LEEDS – zwiedzanie „naj-
bardziej uroczego zamku świata”, ogrodów, labiryntu, ptaszarni, powrót do Londynu.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – rejs statkiem po Tamizie, 
przepłynięcie przez Wielką Tamę obok Areny O2, pod Emirates Flyover i Tower Bridge, 
zwiedzanie z przewodnikiem Teatru Shakespeare’a (The Globe), Galeria Tate Modern, 
Milenijny Most Pieszy, przejście obok Tower of London, ciepły lunch przed odjazdem, 
przejazd kolejką naziemną do Woolwich Arsenal, wyjazd do Polski w godzinach popołu-
dniowych. Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem 
jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wiel-
kiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i  starannie dobrane przez naszego partnera 
z  Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u  rodzin 
z  klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i  etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest 
w pokojach 2–4-osobowych.

W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania – płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch – 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w  formie suchego prowiantu); obiadokolacje –  jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie
• wyżywienie: 3 razy dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji)
• świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2. dnia (środa), kończą się ciepłym 

lunchem przed wyjazdem z Londynu 8. dnia (wtorek)
• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie
• opieka pilota i wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW, KL, bagaż
• bogaty program zwiedzania
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim

DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 

wg roczników):
 90 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2001
 105 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2001 i wcześniej
• dopłata 25 GBP dla osób zainteresowanych wyjściem do teatru
• dopłata za wyjazd z wybranych miast Polski –  rozkład jazdy str. 16–17

DODATKOWE UBEZPIECZENIE 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 62  PLN (deklarowane w  ciągu 

3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 

dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut: dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy) 

TURNUSY I CENY 
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA1-1 27.06–05.07.2017 1650 PLN JA1-6 01.08–09.08.2017 1710 PLN

JA1-2 04.07–12.07.2017 1760 PLN JA1-7 08.08–16.08.2017 1710 PLN

JA1-3 11.07–19.07.2017 1760 PLN JA1-8 15.08–23.08.2017 1650 PLN

JA1-4 18.07–26.07.2017 1760 PLN JA1-9 22.08–30.08.2017 1550 PLN

JA1-5 25.07–02.08.2017 1710 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 GBP = 5,4 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 400 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty
* Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w środę (drugiego dnia) w Greenwich (miejsce 
spotkania z grupą do potwierdzenia z kierownikiem obozu) o godzinie 14.00 i musi zostać odebrany we wtorek 
(ósmego dnia) ze stacji Woolwich Arsenal (ok. godziny 15.00) przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią 
osobę przez niego wskazaną.

DODATKOWE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• prosimy o  zabranie jednego, średniej wielkości (do 15  kg), bagażu głównego oraz 

jednej sztuki bagażu podręcznego
• rozkład jazdy str. 16–17

Londyn
obóz językowy 

13–18 lat

9 dni

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017
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Zrealizuj swoje marzenia! Sprawdź najnowsze trendy w modzie. Zagraj w fi lmie. Stwórz 
fotostory. Naucz się grać w krykieta. Zobacz gdzie i jak mieszkają celebryci. Wszystko 
pod opieką międzynarodowej kadry native speakerów. Nie w klasach – wszędzie tam, 
gdzie toczy się londyńskie życie! Podczas obozu autokar jest do dyspozycji grupy. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Realizując program zwiedzania native speakerzy prowadzą warsztaty i praktyczne ćwi-
czenia językowe w formie gier i zabaw w terenie, co daje uczestnikom możliwość nie 
tylko szlifowania umiejętności językowych, ale przede wszystkim przeżycia niezapo-
mnianej przygody. Uliczne wywiady, kręcenie fi lmu w stylu Jamesa Bonda, rozmowy 
z rodziną goszczącą, czy osobami zatrudnionymi w muzeach rozwijają umiejętności 
komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas 
zwiedzania, Hello London –  przejście obok Tower of London, Tower Bridge, doki 
Św.  Katarzyny, Borough Market, City of London, przejazd komunikacją miejską do dziel-
nicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z native speakerami podczas zwiedzania, Fashion day 
– Design Museum, spacer po najmodniejszych i najbardziej designerskich dzielnicach 
Londynu Soho i Covent Garden, warsztaty modowe – what & how to wear, Camden 
Town – what is hot and what is not in fashion.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, Movie day 
– zwiedzanie Teatru Shakespeare`a (The Globe), warsztaty aktorskie, James Bond & 
Sherlock Holmes walk – spacer po miejscach związanych z kultowymi seriami agenta 
007 i słynnego detektywa. Kręcenie fi lmu w stylu James̀ a Bonda.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, Fame day 
– Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud`s, celebrity walk – śladami sławnych lon-
dyńczyków, spacer po miejscach związanych z Harrym Potterem, wyjście na MUSICAL.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z native speakerami podczas zwiedzania, Sport & Relax 
day – spacer po dzielnicy South Kensington, Albert Memorial, Royal Albert Hall, ogrody 
pałacowe Kensington Gardens, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Victorii i Alberta, 
Hyde Park, nauka gry w krykieta – najbardziej popularnej brytyjskiej gry, zakupy na 
Oxford Street.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, Paparazzi 
day – spacer obok Gmachów Parlamentu, Big Ben`a, Parliament Square, Victoria Tower 
Gardens, Westminster Abbey, park Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, warsztaty dzienni-
karskie i fotografi czne.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z native speakerami podczas zwiedzania, przejazd do 
Londynu komunikacją miejską, Goodbye London –  London Eye, rejs statkiem po 
Tamizie, przejazd kolejką linową Emirates Air Line.
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wiel-
kiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i  starannie dobrane przez naszego partnera 
z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin 
z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest 
w pokojach 2–4-osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania – płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch – 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu); obiadokolacje – jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie – 6 noclegów w Londynie 
• wyżywienie 3 razy dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji – świadczenia 

rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia w niedzielę, kończą ciepłym lunchem przed 
wyjazdem z Londynu 8 dnia w sobotę) 

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie prowa-
dzone przez native speakerów

• opieka i  prowadzenie programu przez kierownika-pilota, wychowawców –  native 
speakerów

• ubezpieczenie AXA: NNW i KL i bagaż
• bogaty program zwiedzania
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim

DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 

wg roczników):
 125 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2001
 155 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2001 i wcześniej

DODATKOWE UBEZPIECZENIA 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 67  PLN (deklarowane w  ciągu 

3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 

dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut: dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

TURNUSY I CENY 
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA4-1 29.07–06.08.2017 1800 PLN

JA4-2 05.08–13.08.2017 1800 PLN

JA4-3 12.07–20.08.2017 1800 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 GBP = 5,4 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 400 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty
* miejsce spotkania z grupą ustalane jest indywidualnie.

DODATKOWE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• prosimy o  zabranie jednego, średniej wielkości (do 15  kg) bagażu głównego oraz 

jednej sztuki bagażu podręcznego
• rozkład jazdy str. 16–17

Londyn z native 
speakerami

obóz językowy 

13–18 lat

9 dni

NATIVE SPEAKERS

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017
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Wyjazd daje możliwość poznania nie tylko wspaniałej stolicy Wielkiej Brytanii oraz 
Oxfordu, ale również przeżycia niezapomnianej przygody w  parku safari czy studiu 
Harrego Pottera. Podczas obozu autokar jest do dyspozycji grupy. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie, co 
daje im możliwość nie tylko szlifowania swoich umiejętności językowych, ale przede 
wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Uliczne wywiady, rozmowy z rodziną 
goszczącą czy osobami zatrudnionymi w muzeach rozwijają umiejętności komunikacyj-
ne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.

PROGRAM
1 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Zbiórka, wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny przez 
Niemcy, Holandię, Belgię do Francji. Pakiet lotniczy: Zbiórka na lotnisku Chopina 
w  Warszawie, przelot z  opiekunem do Londynu Heathrow, przejazd komunikacją 
miejską pod opieką wychowawcy do rodzin goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. Pakiet 
lotniczy: Przejazd komunikacją miejską z opiekunem do centrum Londynu, spotkanie 
z grupą autokarową.
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONDYN – przejście obok Tower of London, 
przez Tower Bridge, doki Św. Katarzyny, spacer południowym brzegiem Tamizy, obok 
teatru The Shakespeares Globe, Most Milenijny, widok na Katedrę Św. Pawła. Przejazd 
komunikacją miejską do dzielnicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, OXFORD – zwiedzanie najsłynniej-
szego miasta uniwersyteckiego świata z  przewodnikiem anglojęzycznym: przejście 
przez High Street, obok Christ Church College, ogrodów, Bodleian Library, Scheldonian 
Theatre, St. John’s College, punting. Powrót do Londynu.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONDYN –  Gabinet Figur Wosko-
wych Madame Tussaud’s, Oxford Street z  Primarkiem, Hyde Park, Muzeum Historii 
Naturalnej.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONGLEAT SAFARI PARK – najpo-
pularniejszy Park Safari w UK. Powrót do Londynu.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, LONDYN – London Eye, Akwarium 
Sea Life, spacer po Soho, Covent Garden, Muzeum Transportu.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, wycieczka do WARNER BROS. 
STUDIO, w którym powstawały fi lmy o przygodach HARRY’EGO POTTERA, powrót do 
LONDYNU – British Museum. 
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, przejazd do Londynu komunikacją 
miejską, LONDYN –  spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big 
Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. 
Pakiet lotniczy: Przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy na lotnisko 
Heathrow, przelot z opiekunem na lotnisko Chopina w Warszawie. Pakiet autokarowy: 
Wyjazd do Polski, przeprawa promowa. 
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wiel-
kiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i  starannie dobrane przez naszego partnera 
z  Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u  rodzin 
z  klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i  etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest 
w pokojach 2–4-osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania – płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch – 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w  formie suchego prowiantu); obiadokolacje –  jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie – pakiet autokarowy 6 noclegów w Londynie / pakiet lotniczy 7 noc-

legów w Londynie
• wyżywienie 3 razy dziennie (pakiet autokarowy 6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obia-

dokolacji – świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia w niedzielę, kończą 
się lunchem przed wyjazdem z Londynu 8 dnia w sobotę / pakiet lotniczy 7 śniadań, 
7 packed lunch, 7 obiadokolacji – świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 1 dnia 
w sobotę, kończą się lunchem przed wyjazdem z Londynu 8 dnia w sobotę) 

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie
• opieka i prowadzenie programu przez kierownika-pilota, wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW i KL i bagaż 
• bogaty program zwiedzania
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim

DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 

wg roczników):
 120 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2001
 140 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2001 i wcześniej
• dopłata 10 GBP na pokrycie transferu komunikacją miejską z/na lotnisko Heathrow 

pod opieką wychowawcy (pakiet lotniczy)

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 67 PLN z pakietem autokarowym, 

96 PLN z pakietem lotniczym (deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu 
rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)

• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 
dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)

• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut: dopłata 
80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

TURNUSY I CENY 
CENA OBOZU (bez opłaty za transport) 11–16 lat 13–18 lat

JA2-1 01.07–09.07.2017 1800 PLN —

JA2-2 08.07–16.07.2017 — 1800 PLN

JA2-3 15.07–23.07.2017 1800 PLN —

JA2-4 22.07–30.07.2017 — 1800 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 GBP = 5,4 PLN

Uwaga: przy wyborze pakietu samolotowego dopłata wysokości 100 PLN/os do ceny 
obozu (za dodatkowy nocleg z wyżywieniem full board oraz ubezpieczenie).

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 400 PLN 

SAMOLOT (powrót dzień wcześniej) 1290 PLN

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty
* miejsce spotkania z grupą ustalane jest indywidualnie.

DODATKOWE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• pakiet autokarowy: prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg) bagażu 

głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• pakiet lotniczy: bagaż główny 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg
• rozkład jazdy str. 16–17

Londyn 
i miasta Anglii

obóz językowy 

11–18 lat

8/9 dni

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017
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Kurs przygotowany jest dla osób, które chcą skosztować nie tylko zajęć w  klasach 
z native speakerami, ale także sprawdzić się w praktycznych ćwiczeniach językowych, 
a  przy okazji poznać Londyn, Oxford, Brighton i  przeżyć niezapomnianą przygodę 
w Parku Safari oraz Studiu Harrego Pottera. Podczas całego kursu autokar jest do dys-
pozycji grupy.

KURS STANDARDOWY 
JAL (13–18 LAT)

Kurs językowy w Londynie prowadzony jest wg innowacyjnego programu nauczania 
języka – w klasach oraz podczas interesującego zwiedzania poprzez praktyczne ćwicze-
nia językowe. Wszystko pod stałą opieką wychowawców. Lekcje w klasach prowadzone 
są przez native speaker`ów. Nauczanie odbywa się na różnych poziomach zaawanso-
wania od lower-intermediate do upper-intermediate plus. Kurs koncentruje się wokół 
konwersacji i rozumienia języka potocznego. Zwracamy szczególną uwagę na umiejęt-
ność komunikowania się. Uczestnicy dzieleni są na grupy językowe na podstawie testów 
kwalifi kacyjnych. 
W niektórych terminach spodziewany jest udział uczestników z zagranicy.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY 
DO ZDAWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

JAL-G (14–15 LAT)
Założeniem kursu jest przygotowanie uczestników do pisemnego egzaminu gim-
nazjalnego (egzamin w trzeciej klasie gimnazjum). Kurs jest wzbogacony o wybrane 
zagadnienia gramatyczne. Prowadzony jest w oparciu o repetytorium, które będzie 
wykorzystane częściowo. Dodatkowo zadaniem native speaker`ów jest doskonalenie 
umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Program zwiedzania realizowa-
ny jest wspólnie z kursem standardowym (13–18 lat).

KURS PRZYGOTOWUJĄCY 
DO ZDAWANIA EGZAMINU MATURALNEGO 

JAL-MR (16–19 LAT)
Założeniem kursu jest przygotowanie uczestników do matury na poziomie rozsze-
rzonym do części ustnej, jak również pisemnej w zakresie pisania tekstów. Kurs jest 
wzbogacony o wybrane zagadnienia gramatyczne. Prowadzony jest w oparciu o re-
petytorium, które będzie wykorzystane częściowo. Zadaniem native speaker`ów jest 
doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Program zwiedza-
nia realizowany jest wspólnie z kursem standardowym (13–18 lat).

PROGRAM JĘZYKOWY 
Kurs JAL to program, który składa się z dwóch elementów – łącznie 25 lekcji/tydz.:
• 15 lekcji/tydz. w klasach, każda lekcja trwa 45 minut
• 10 godz./tydz. zajęć w terenie
Zajęcia w klasach: Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze 3 godzin 
lekcyjnych dziennie. Grupy językowe maks. 16-osobowe. Zajęcia prowadzone są 
w jednym z trzech ośrodków: Stanley Park High, Strawberry Lodge lub Trinity Center. 
Wszystkie znajdują się w dzielnicy Wallington w odległości do 10 minut autokarem od 
miejsca zbiórki.
Zajęcia w terenie: uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier 
i zabaw w terenie, co daje im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, 
ale przede wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Uliczne wywiady, rozmowy 
z rodziną goszczącą czy osobami zatrudnionymi w muzeach rozwijają umiejętności ko-
munikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd przez Niemcy, Ho-
landię, Belgię do Francji w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa, przyjazd do Londynu. Rozkwaterowanie uczestników 
u rodzin. Pakiet lotniczy: Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, przelot z opieku-
nem do Londynu Heathrow, przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy do 
rodzin goszczących, zakwaterowanie.
3 DZIEŃ LONDYN: przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big 
Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham.
4 DZIEŃ LONDYN: Tower of London, Tower Bridge, rejs statkiem po Tamizie.
5 DZIEŃ LONDYN: Zakupy w Centrum Handlowym Westfi led Stradford.
6 DZIEŃ LONDYN: London Eye, wyjście na MUSICAL.
7 DZIEŃ LONDYN: Galeria Narodowa (zwiedzanie z przewodnikiem anglojęzycznym), 
Plac Trafalgar, Leicester Square, Chinatown.
8 DZIEŃ LONGLEAT SAFARI PARK: najpopularniejszy park safari w UK.
9 DZIEŃ OXFORD: przejście przez High Street, obok Christ Church College, ogrodów, 
Bodleian Library, Teatr Scheldonian, St. John’s College (zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem anglojęzycznym).
10 DZIEŃ LONDYN: zwiedzanie Harry Potter Studio – studio fi lmowe Warner Bros., 
w którym powstawały fi lmy o przygodach Harrego Pottera.
11 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s.
12 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Brytyjskie, Covent Garden.
13 DZIEŃ BRIGHTON: spacer po mieście, molo, przejście obok Royal Pawilion, powrót 
do Londynu.
14 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Historii Naturalnej, Harrods.
15 DZIEŃ Pakiet lotniczy: Przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy na 
lotnisko Heathrow, przelot z opiekunem na lotnisko Chopina w Warszawie. Pakiet au-
tokarowy: Wyjazd do Polski, przeprawa promowa.
16 DZIEŃ Przyjazd do Polski wg rozkładu. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.
Program zwiedzania prowadzony jest częściowo w języku angielskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wiel-
kiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i  starannie dobrane przez naszego partnera 
z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin 
z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest 
w pokojach 2–4-osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania – płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch – 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu); obiadokolacje – jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 50 lekcji: 30 zajęć w klasach, 20 zajęć w terenie
• materiały dydaktyczne
• zakwaterowanie – 13 noclegów
• wyżywienie 3 razy dziennie (13 x śniadanie, 13 x packed lunch, 13 x obiadokolacja) 

– świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia (niedziela), kończą śniadaniem 
i pakowanym lunchem 15 dnia (sobota)

• opieka i prowadzenie programu przez kierownika-pilota, wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW i KL i bagaż 
• bogaty program zwiedzania

Impreza organizowana przez ATAS
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DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 

wg roczników):
 140 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2001
 160 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2001 i wcześniej
• dopłata 10 GBP na pokrycie transferu komunikacją miejską z/na lotnisko Heathrow 

pod opieką wychowawcy (pakiet lotniczy)

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 128  PLN z  dojazdem własnym, 

147  PLN z  pakietem autokarowym, 166  PLN z  pakietem lotniczym (deklarowane 
w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)

• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 
dopłata 175 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)

• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut: dopłata 
120 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

TURNUSY I CENY 
CENA OBOZU (bez opłaty za transport) PROGRAM 

JAL-1 08.07–23.07.2017 4500 PLN KURS STANDARDOWY

JAL-2 22.07–06.08.2017 4500 PLN KURS STANDARDOWY

JAL-G 22.07–06.08.2017 4550 PLN KURS DLA GIMNAZJALISTÓW

JAL-3 05.08–20.08.2017 4500 PLN KURS STANDARDOWY

JAL-MR 05.08–20.08.2017 4550 PLN KURS DLA MATURZYSTÓW
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 GBP = 5,4 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 400 PLN 

SAMOLOT (wylot dzień później, powrót dzień wcześniej) 1290 PLN

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty
* miejsce spotkania z grupą ustalane jest indywidualnie.

DODATKOWE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• pakiet autokarowy: prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg) bagażu 

głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• pakiet lotniczy: bagaż główny 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg

ROZKŁAD LOTÓW
• przelot samolotem rejsowym PLL LOT Warszawa – Londyn Heathrow – Warszawa
• nadzór opiekuna ATAS podczas lotu Warszawa – Heathrow – Warszawa
• odprawa na lotnisku Okęcie w  Warszawie z  pracownikiem ATAS, 2  godz. przed 

wylotem, terminal A, przy informacji
• monitorowanie podczas lotu oraz w hali przylotów na lotnisku Heathrow (terminal 1)
• opłaty lotniskowe w cenie
• bagaż 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA – LONDYN HEATHROW, nr LO 279 
wyloty w NIEDZIELE 09.07, 23.07, 06.08 

Wylot – 15:30 Przylot – 17:20

LONDYN HEATHROW – WARSZAWA, nr LO 280
wyloty w SOBOTY 22.07, 05.08, 19.08

Wylot – 18:10 Przylot – 21:40

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW 
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację, 
barek oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Przed granicą przewidujemy 
postój przeznaczony na posiłek oraz ewentualne przesiadki pasażerów. Przy niewielkiej 
liczbie uczestników z danego miasta istnieje możliwość dowózki busem. Sugerujemy 
zabranie ok. 5 EUR (bilon) na toalety w Niemczech. Prosimy o zabranie jednego, średniej 
wielkości (do 15 kg), bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.

Miejscowość
Miejsce zbiórki

Uwaga: Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu
Godzina 
odjazdu

Orientacyjna 
godzina 
powrotu

TRASA PÓŁNOCNA (wyjazd wyłącznie na kursy: JAL-2, JAL-G, JAL-3, JAL-MR)
Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. Wyjazd realizowany 

będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 7 dni przed wyjazdem. 

Gdańsk
Parking przy ulicy Długie Ogrody 

(naprzeciwko Kościoła Św. Barbary)
10:30 18:15

Tczew Parking przy McDonald's, ul. Braci Grimm 1A 11:15 17:30

Grudziądz 
– okolice

Stacja Statoil, Stare Marzy koło Grudziądza 
przy drodze nr 91 

12:30 16:15

Toruń Dworzec PKS ul. Dąbrowskiego 8/24 st 12 13:30 15:15

Bydgoszcz Parking przy hali „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 14:30 14:15

Gniezno Stacja Lotos, ul. Żwirki i Wigury 32 16:00 12:45

TRASA CENTRALNA (dotyczy wszystkich terminów)
Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. Wyjazd realizowany 

będzie przy minimum 5 osobach – informacja na 7 dni przed wyjazdem.

Warszawa Dworzec Zachodni PKS, st. 10 12:00 16:30

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 14:00 14:30

Konin 
– okolice

Parking przy McDonald's, ul. Ogrodowa 31, 
Stare Miasto koło Konina

15:45 12:45

Poznań
Dworzec Autobusowy PKS przy CH Poznań City Center 

ul. S. Matyi 2
17:15 11:30

Torzym Zajazd „Złota Grota”, ul. Saperska 10 21:00 09:30

TRASA POŁUDNIOWA (dotyczy wszystkich terminów)
Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. Wyjazd realizowany 

będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 7 dni przed wyjazdem. 

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 11:00 18:00

Katowice Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1 12:30 16:30

Opole 
– okolice

Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 Rogów Opolski 
(zjazd z autostrady A4 na drogę krajową nr 45)

14:15 14:45

Wrocław
Parking przy ul. Ślężnej 

(róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa)
15:45 13:15

Lublin Stacje Orlen przy drodze nr 36, zgodnie z kierunkiem podróży 17:15 11:45

Zielona Góra Stacja Orlen, ul. Sulechowska 18:30 10:30
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Dojazd 
na obozy 
językowe

JA1 Londyn

JA2 Londyn i miasta Anglii

JA3 Londyn i miasta 
uniwersyteckie

JA4 Londyn z native speakerami

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW 
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w  uchylne fotele, WC, klima-
tyzację, barek oraz DVD. Miejsca w  autokarach są nienumerowane. Przed granicą 
przewidujemy postój przeznaczony na posiłek oraz ewentualne przesiadki pasaże-
rów. Przy niewielkiej liczbie uczestników z danego miasta istnieje możliwość dowózki 
busem. Sugerujemy zabranie ok. 5 EUR (bilon) na toalety w Niemczech. Prosimy o za-
branie jednego, średniej wielkości (do 15 kg), bagażu głównego oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego.

Miejscowość Miejsce zbiórki
Godzina 
odjazdu

Godzina 
powrotu

Londyn JA1 Londyn i Miasta Anglii JA2

JA1-1 JA1-2 JA1-3 JA1-4 JA1-5 JA1-6 JA1-7 JA1-8 JA1-9 JA2-1 JA2-2 JA2-3 JA2-4

Białystok
* Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek 

transportu – na 2 tyg. przed wyjazdem
x* x* x x 100 PLN x x x x x x x x x x

Bydgoszcz Parking przy hali „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 14:30 14:15 x 0 PLN x 0 PLN x 0 PLN x 0 PLN x x x x 0 PLN

Gdańsk
Parking przy ulicy Długie Ogrody 

(naprzeciwko Kościoła Św. Barbary)
10:30 18:15 x 0 PLN x 0 PLN x 0 PLN x 0 PLN x x x x 0 PLN

Gniezno Stacja Lotos, ul. Żwirki I Wigury 32 16:00 12:45 x x x x x x x x x x x x 0 PLN

Gorzów 
Wlkp.

Stacja Orlen, ul. Myśliborska 45 19:30 10:30 x x 50 PLN x x x 50 PLN x x x x x x

Grudziądz 
–  okolice

Stacja Statoil, Stare Marzy koło Grudziądza 
przy drodze nr 91 

12:30 16:15 x 0 PLN x 0 PLN x 0 PLN x 0 PLN x x x x 0 PLN

Katowice Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1 12:30 16:30 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Konin 
– okolice

Parking przy McDonald's, 
ul. Ogrodowa 31, Stare Miasto k. Konina

15:45 12:45 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 11:00 18:00 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Lubin
Stacje Orlen przy drodze nr 36, 
zgodnie z kierunkiem podróży

17:15 11:45 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Lublin Parking przy Motelu PZM-ot, ul. B. Prusa 8 08:30 19:30 x 100 PLN x x 100 PLN x 100 PLN x x x x x x

Łódź
Dworzec Autobusowy Północny, 

ul. Smugowa 30/32 
14:00 14:30 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Opole 
– okolice

Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 Rogów Opolski 
(zjazd z autostrady A4 na drogę krajową nr 45)

14:15 14:45 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Poznań
Dworzec Autobusowy PKS 

przy CH Poznań City Center ul. S. Matyi 2
17:15 11:30 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Szczecin
Parking Pod Trasą Zamkową, 

obok Baszty Siedmiu Płaszczy
18:00 12:00 x x 100 PLN x x x 100 PLN x x x x x x

Tczew Parking przy McDonald's, ul. Braci Grimm 1A 11:15 17:30 x 0 PLN x 0 PLN x 0 PLN x 0 PLN x x x x 0 PLN

Toruń Dworzec PKS ul. Dąbrowskiego 8/24 st. 12 13:30 15:15 x 0 PLN x 0 PLN x 0 PLN x 0 PLN x x x x 0 PLN

Torzym Zajazd "Złota Grota”, Saperska 10 21:00 09:30 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Warszawa Dworzec Zachodni PKS, st. 10 12:00 16:30 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Wrocław
Parking przy ul. Ślężnej 

(róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa)
15:45 13:15 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Zielona 
Góra

Stacja Orlen, ul. Sulechowska 18:30 10:30 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

X  – brak przystanku w danym turnusie 

50 PLN/ 100 PLN – dopłata za wyjazd z wybranych miast 

0 PLN – brak dopłaty
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PRZELOT SAMOLOTEM NA OBÓZ JĘZYKOWY JA2
• przelot samolotem rejsowym PLL LOT Warszawa – Londyn Heathrow – Warszawa
• nadzór opiekuna ATAS podczas lotu Warszawa – Heathrow – Warszawa
• odprawa na lotnisku Okęcie w  Warszawie z  pracownikiem ATAS, 2  godz. przed 

wylotem, terminal A, przy informacji
• monitorowanie podczas lotu oraz w hali przylotów na lotnisku Heathrow (terminal 1)
• opłaty lotniskowe w cenie
• bagaż 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA – LONDYN HEATHROW, nr LO 279 
wyloty w SOBOTY 08.07, 22.07 

Wylot – 15:30 Przylot – 17:20

LONDYN HEATHROW – WARSZAWA, nr LO 280
wyloty w SOBOTY 15.07, 29.07

Wylot – 18:10 Przylot – 21:40

 

Nazwaa
opis

Londyn i miasta uniwersyteckie JA3 Londyn z native speakerami JA4 Brighton JA5
Miejscowość

JA3-2 JA3-3 JA3-6 JA3-7 JA4-1 JA4-2 JA4-3 JA5-2 JA5-4

x 100 PLN x x x x x x x Białystok

0 PLN x 0 PLN x 0 PLN 0 PLN 0 PLN x 0 PLN Bydgoszcz

0 PLN x 0 PLN x 0 PLN 0 PLN 0 PLN x 0 PLN Gdańsk

x x x x 0 PLN 0 PLN 0 PLN x 0 PLN Gniezno

x 50 PLN x 50 PLN x x x x x
Gorzów 

Wlkp.

0 PLN x 0 PLN x 0 PLN 0 PLN 0 PLN x 0 PLN
Grudziądz 
–  okolice

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Katowice

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Konin 

– okolice

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Kraków

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Lubin

100 PLN x x 100 PLN x x x x x Lublin

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Łódź

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Opole 

– okolice

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Poznań

x 100 PLN x 100 PLN x x x x x Szczecin

0 PLN x 0 PLN x 0 PLN 0 PLN 0 PLN x 0 PLN Tczew

0 PLN x 0 PLN x 0 PLN 0 PLN 0 PLN x 0 PLN Toruń

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Torzym

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Warszawa

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Wrocław

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Zielona 

Góra
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Zagraniczne 
obozy 

z ciekawym 
programem

#s
Impreza organizowana przez ALMATUR OPOLE

Berlin – najdynamiczniej rozwijające się miasto Europy, oferujące wiele atrakcji licznie 
odwiedzającym je młodym ludziom z całego świata. 
Kurs języka niemieckiego organizowany po raz siedemnasty pod patronatem Niemie-
ckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu, przy udziale Instytutu Dydaktyki Języka 
Niemieckiego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. 

PROGRAM 
Kurs standardowy –  Standard Deutsch in Berlin (12–18 lat) 
35 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin lekcyjnych w ramach projektów językowych). 
Standardowy kurs języka niemieckiego dla początkujących. W czasie kursu szczegól-
ną uwagę zwraca się na praktyczne zastosowanie języka w codziennych sytuacjach 
życiowych. Zajęcia prowadzą doświadczeni polscy lektorzy przy wsparciu niemieckich 
studentów Uniwersytetu Humboldta, którzy prowadzą zajęcia konwersacyjne. Liczeb-
ność grup 10–15 osób. 
Kurs intensywny –  Intensiv Deutsch in Berlin: kurs młodzieżowy (12–18 lat), kurs 
studencki (19–25 lat) 
40 godzin lekcyjnych na różnych poziomach zaawansowania (w tym 10 godzin lekcyj-
nych w ramach projektów językowych). Podczas zajęć z polskim lektorem i niemieckim 
native speakerem uczestnicy kursu biorą udział w projektach językowych, które mają 
pomóc wyćwiczyć zdobyte umiejętności językowe, a szczególnie mówienie i reagowa-
nie w prostych sytuacjach codziennych. Studenci uczestniczą w tych samych zajęciach 
językowych, co uczestnicy obozu młodzieżowego (nie gwarantujemy oddzielnych grup 
studenckich); dodatkowo spotkania z niemieckim fi lmem i muzyką młodzieżową. Na za-
kończenie kursu istnieje możliwość zdania egzaminów ZERTIFIKAT DEUTSCH GOETHE 
INSTITUT poziom B1 lub poziom B2 oraz egzaminu TESTDaF, który jest honorowany 
przy ubieganiu się o miejsce na studiach przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. 
Przed przystąpieniem do egzaminów bezpłatny test sprawdzający. Egzamin zostanie 
przeprowadzony pod warunkiem zgłoszenia się minimum 10 osób na dany poziom. Cał-
kowity koszt egzaminu wynosi 120 EUR (płatne na miejscu w Berlinie) i obejmuje część 
pisemną i ustną oraz wydanie certyfi katu Goethe Institut. 
Kurs maturalny – Abitur Deutsch ohne Stress in Berlin (15–18 lat)
40 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin lekcyjnych w ramach projektów językowych). 
Zajęcia językowe (polscy nauczyciele i niemiecki native speaker) mają na celu rozwija-
nie kompetencji językowych w mowie, piśmie, słuchaniu oraz gramatyce niezbędnych 
podczas egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i  rozsze-
rzonym. W czasie kursu zostanie przeprowadzona symulacja egzaminu maturalnego 
– „próbna matura” pisemna i ustna. 
Kurs dla gimnazjalistów – Gimn-Deutsch (13–16 lat)
40 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin w ramach projektów językowych). Każdy uczest-
nik kursu otrzyma ćwiczenia zawierające różnego rodzaju zadania zamknięte i otwarte, 
które pozwolą zaznajomić się z formą gimnazjalnego egzaminu z języka niemieckiego. 
Tematy poszczególnych zajęć kursu są przygotowywane zgodnie z wymogami egzami-
nu dla gimnazjalistów, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. 
Niemiecki w praktyce – Praktisches Deutsch mit Berlinern
Uczestnicy wszystkich rodzajów kursów biorą udział w projektach językowych po-
legających na praktycznym zastosowaniu poznanych słówek i  prostych zwrotów 
językowych w komunikowaniu się z Niemcami. Zabawy językowe, gry miejskie i ćwicze-
nia w praktycznym zastosowaniu poznanych wyrażeń językowych pozwolą skutecznie 
porozumieć się po niemiecku w sklepie, na dworcu, banku czy lotnisku. 

PROGRAM TURYSTYCZNY
Poza nauką na wybranym kursie bogaty program kulturalny, zwiedzanie zabytków 
i atrakcji Berlina oraz Poczdamu. Wszyscy uczestnicy zobaczą między innymi: Bramę 
Brandenburską i Alexanderplatz, poznają zbiory słynnego Pergamonu oraz najnowszą 
architekturę niemiecką na Potsdamer Platz. Z wysokości kopuły Reichstagu zachwycać 
się będą wspaniałą panoramą miasta, odwiedzą Ogrody Świata, a o mrocznej przeszłości 
NRD dowiedzą się zwiedzając muzeum Gedenkstätte Hohenschönhausen mieszczące 
się w dawnym więzieniu Stasi. W trakcie całodziennej wycieczki do Poczdamu zwiedza-

nie m.in. wpisanego na listę Dziedzictwa Kultury UNESCO, zespołu parkowo-pałacowego 
Sanssouci. Cały program realizowany jest środkami komunikacji miejskiej. Dla klientów 
uczestniczących w kursie kolejny raz, alternatywny program zwiedzania Berlina. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel A&O Berlin Kolumbus dojazd tramwajem do serca Berlina – Alexanderplatz 
– zajmuje zaledwie 15 minut. W pobliżu: centrum handlowe, ogólnodostępne place 
zabaw, boiska sportowe i tereny zielone. Pokoje 4-osobowe z łazienkami, łóżka piętro-
we. W każdym pokoju telewizor z programami satelitarnymi. Ponadto bezpłatne WiFi. 
Uczestnicy muszą zabrać ze sobą ręczniki. 
Wyżywienie: całodzienne (3 razy dziennie; możliwa dieta wegetariańska – zgłaszane 
przy zapisie na kurs). Śniadania (w formie bufetu) oraz kolacje podawane są w hotelu. 
Lunch w stołówce sąsiadującej z hotelem. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni – obiad w dniu wyjazdu oraz kolacja w Polsce w drodze powrotnej.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 12 noclegów w hotelu, wyżywienie 3 razy dziennie
• ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. (KL 20 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 1000 PLN)
• opieka pedagogiczna
• zajęcia z języka niemieckiego z polskimi lektorami i niemieckimi native speakerami 
• pakiet powitalny: plan metra, mapa miasta, zestaw fi szek „Niemiecki w podróży” ma-

teriały dydaktyczne, informacje o atrakcjach miasta, zeszyt i długopis
• certyfi kat jego ukończenia

DODATKOWE OPŁATY
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy 
• opłata obowiązkowa 100 EUR (wpłata w Berlinie u kierownika obozu) obejmująca: 

komunikację miejską w Berlinie, bilety wstępu niezbędne do realizacji programu tu-
rystycznego i obowiązującą od 2014 r. opłatę miejską

• kaucja zwrotna 10 EUR

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3%

FAKULTATYWNIE 
• wycieczki: wodne szaleństwa na Tropikalnej Wyspie w Krausnick – wyjazd realizowa-

ny przy udziale minimum 10 osób, koszt około 40 EUR od osoby
• koszt egzaminu:120 EUR (płatne na miejscu w Berlinie)

TRANSPORT 
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wyjazdu z miast: Warszawa: 180 PLN, Łódź: 
150 PLN, Poznań: 80 PLN, Wrocław: 130 PLN, Katowice: 150 PLN, Kraków: 180 PLN, Byd-
goszcz: 200 PLN. 
Szczegółowy rozkład jazdy wraz z innymi miastami wyjazdowymi na www.atas.pl

TURNUSY I CENY

Kurs 
standardowy

Kurs intensywny
/maturalny / gimnazjalny

PON-AK-1 03.07–16.07.2017 2 999 PLN 3 199 PLN

PON-AK-2 15.07–28.07.2017 2 999 PLN 3 199 PLN

PON-AK-3 27.07–09.08.2017 2 999 PLN 3 199 PLN

DODATKOWE INFORMACJE
Zalecane kieszonkowe około 70 EUR (w tym pobierana przy zakwaterowaniu kaucja 
w wysokości 10 EUR, zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone szkody). 
Kwalifi kacja uczestników do poszczególnych grup zaawansowania odbywa się na pod-
stawie testu przeprowadzonego na początku kursu. 
Planowany przyjazd do ośrodka ok. godz. 17:00. Transport własny – wyjazd z ośrodka 
w przedostatnim dniu imprezy.

Berlin
wakacyjna akademia 
języka niemieckiego

12–25 lat 

14 dni

PROMOCJA: -200 PLN do 08.03.2017
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#zwiedzanie #obozyatas #italia #costabrava #smakigrecji 

ChorwacjaChorwacja
HiszpaniaHiszpania WłochyWłochy

GrecjaGrecja



#jastrzebia#kierownik #londyn #obozyatas #lato

Nasza Kadra ObozowaNasza Kadra Obozowa

Cześć, 
z młodzieżą pracuję całe swoje życie zawodowe.

Przez wiele lat jako nauczyciel i lektor, a od kilku lat wyłącznie jako pilot 
wycieczek. W związku z tym wyjazdy szkolne były zawsze obecne w mojej pracy. 

Mam uprawnienia kierownika wypoczynku i rekreacji co sprawia, że spędzam 
swój czas aktywnie z młodymi ludźmi, również w okresie wakacyjnym. 

Odrobina dobrze pojętego szaleństwa, otwartość na prośby i potrzeby, 
elastyczność i brak „sztywniactwa” stawiam sobie za cel każdego 
wyjazdu. Ważne jest również poczucie humoru, dobra zabawa. Oczywiście 
bezpieczeństwo uczestników jest zawsze sprawą nadrzędną.

Różnica pokoleń pomiędzy kadrą, a uczestnikami nie musi skutkować tym, 
że wyrasta między nami bariera. Zawsze staram się, aby czas wspólnie 
spędzony z młodymi ludźmi był dla wszystkich niezapomnianą przygodą. 

Zwiedzamy, bawimy się, organizujemy gry miejskie, konkursy w grupach, zawody, 
ale też trochę odpoczywamy – wyjazdy obfi tują w wiele różnorodnych atrakcji.

Uczestnicy jednego z obozów we Włoszech podsumowali wyjazd w formie haseł:

Wakacje z Atasem to wyścig z czasem lecz pani Anula wszystkich rozhula. 
Przepiękne miejsca i dobre jedzenie to wakacje jak marzenie.

Gdy ci smutno, gdy ci źle, na wyprawę wybierz się. 
Atas spoko biurem jest, z nimi zawsze jest the best!

Gdy na horyzoncie żółtą fl agę znać i ktoś z okrzykiem „hej kochani” gna, 
hej po Rzymie, po Pompejach, po Florencji może też wraz z Atasem górą, lasem, 
morzem rzeką, oceanem cały świat piękny zwiedzamy i się razem opalamy.

Do zobaczenia latem, zapraszam Anula Witkowska 
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„Smaki Grecji” to propozycja dla tych, którzy chcą poznać Grecję „od kuchni”. Zasmaku-
jemy nie tylko w tradycyjnych potrawach, ale również w kulturze i historii. Nie zabraknie 
ciekawych wycieczek krajoznawczych, dobrej zabawy w parku wodnym i na plaży, dy-
skotek oraz poznawania lokalnych przysmaków pod czujnym okiem greckiego szefa 
kuchni. Dodatkową atrakcją będzie wizyta w gaju oliwnym i cytrusowym.
Zapraszamy do Grecji!

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd non stop do Grecji.
2 DZIEŃ W godzinach wczesnowieczornych przyjazd do hotelu w okolicach SALONIK.
3 DZIEŃ Spacer po SALONIKACH. Wyjazd w  kierunku Loutraki, po drodze wizyta 
w TERMOPILACH. W godzinach popołudniowych przyjazd do LOUTRAKI. Zakwatero-
wanie. Wieczorny spacer zapoznawczy po miasteczku.
4 DZIEŃ Wyjazd do parku wodnego Water Fun (www.waterfun.gr), zabawy w wodzie. 
Powrót do hotelu, w drodze powrotnej postój nad Kanałem Korynckim. Plażowanie. 
Wieczorna dyskoteka w hotelu lub na plaży.
5 DZIEŃ Warsztaty kulinarne: przejście do greckiej tawerny na naukę gotowania 
potraw kuchni greckiej. Niesamowite przeżycie, możliwość poznawania ciekawostek 
związanych z kuchnią śródziemnomorską pod czujnym okiem greckiego Szefa Kuchni. 
Przygotowany wspólnie posiłek zostanie zjedzony przez grupę. Plażowanie. Wieczorny 
spacer po Loutraki.
6 DZIEŃ Wyjazd do ATEN, kolebki cywilizacji, fi lozofi i i sztuki. Zwiedzanie rozpocznie-
my od Partenonu wybudowanego na wzgórzu Akropolu, następnie wejdziemy na górę 
Pnyks, z której rozpościera się niesamowita panorama miasta, po czym skierujemy się 
do Nowego Muzeum Akropolu, które jest wielką dumą Greków. W muzeum zgro-
madzone są setki ciekawych, antycznych obiektów, m.in. słynne Kariatydy. Następnie 
udamy się do Kalimarmaro, antycznego stadionu, areny pierwszych nowożytnych 
igrzysk olimpijskich. Zobaczymy okazałe ruiny świątyni Zeusa Olimpijskiego, wido-
wiskową zmianę warty przy Grobie nieznanego Żołnierza na placu Syntagma oraz 
ateńską trylogię, czyli trzy najbardziej okazałe budynki XIX wieku – Akademię, Uniwer-
sytet i Bibliotekę Narodową. W między czasie odpoczniemy w Ogrodach Królewskich, 
na koniec nie zabraknie chwili na zakupy i spacer po wąskich uliczkach Plaki. Powrót do 
hotelu. Wieczorna dyskoteka. 
7 DZIEŃ Wyjazd na zwiedzanie ARGOLIDY: Epidauros –  zwiedzanie starożytnego 
teatru akustycznego, Mykeny i grób Agamemnona, Nafplio – pierwsza stolica Grecji, 
obecnie „miasto zakochanych”. Powrót do hotelu. Plażowanie. Wieczorny rejs po Kanale 
Korynckim.
8 DZIEŃ Plażowanie. Dla chętnych warsztaty kulinarne. Spacer po Loutraki, czas na 
zakup pamiątek. Wieczór grecki w hotelu (pokaz i nauka tańców greckich). 
9 DZIEŃ Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kalambaki, zwiedzanie METEORÓW, 
klasztorów zawieszonych malowniczo między niebem a ziemią. Toczy się w nich życie 
religijne, lecz mnisi udostępnili je zwiedzającym, my wejdziemy do dwóch z nich.
(Uwaga! W  czasie zwiedzania klasztorów wymagany jest odpowiedni strój: zakryte 
ramiona, mężczyźni – długie spodnie, kobiety – długie spódnice). Zwiedzanie pracowni 
pisania ikon. Przejazd do hotelu w okolicach SALONIK. 
10 DZIEŃ Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd non stop.
11 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Godzina powrotu uzależniona jest od miejsca wsiadania.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Loutraki – tętniąca życiem, nadmorska miejscowość, jedna z najbardziej lubianych na 
greckim wybrzeżu. Położona w północno-wschodniej części Peloponezu, nad brzegiem 
Zatoki Korynckiej. Już w starożytności znana była ze źródeł termalnych oraz naturalnej 
wody mineralnej. Pochwalić się może szeroką i malowniczą, kamienistą plażą oraz kry-
stalicznie czystą wodą, za co nieustannie od 1987 roku nagradzana jest „niebieską fl agą”. 
Wzdłuż brzegu morza ciągnie się deptak oraz aleja palmowa.
Hotel*** –  należący do grupy Mantas, położony w  sercu miejscowości Loutraki, 
w odległości do 100 metrów od morza. Pokoje 3–4-osobowe z  łazienką, suszarką, 

klimatyzacją, TV, lodówką, WI-FI, balkonem (bez dodatkowych opłat). Wyżywienie: 
śniadania, obiady i kolacje w formie otwartego bufetu. Między posiłkami dostęp-
ne są przekąski oraz napoje. Hotel tranzytowy – Kornilios Palace 4*, w okolicach 
Salonik, pokoje 3-osobowe z łazienkami. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd komfortowym autokarem
• 6 noclegów w Loutraki (śniadanie, obiad, kolacja)
• 2 noclegi tranzytowe (tam i z powrotem) w okolicy Salonik, z pełnym wyżywieniem 

(kolacja, śniadanie, pakowany lunch)
• wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja drugiego dnia imprezy, ostat-

nim pakowany lunch dziesiątego dnia imprezy
• opieka pedagogiczna
• opieka ratownika wodnego
• bogaty program turystyczny i wypoczynkowy
• ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż)

DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów, usługi przewodnickie i realizacja programu oraz obiady w Loutraki: 

90 EUR (płatne w autokarze)
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski: 50–150 PLN – patrz rozkład jazdy

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 65 PLN (deklarowane w ciągu 

3 dni roboczych od zrobienia rezerwacji i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 135 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

TURNUSY I CENY
OG1-1 06.07–16.07.2017 2090 PLN

OG1-2 20.07–30.07.2017 2090 PLN
* Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyza-
cję, barek oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed 
planowaną godziną odjazdu. Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 
15 kg) bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.
Autokar docelowy jedzie na trasie Katowice – Loutraki – Katowice.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 10 13:15 13:30 50 PLN

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 15:15 11:45 50 PLN

Piotrków Trybunalski McDonald's przy obwodnicy, stacja Orlen 16:15 10:45 50 PLN

Częstochowa ul. Drogowców 1, parking przy McDonald's 18:00 09:00 50 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 19:30 07:30 0 PLN

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 21:00 05:00 0 PLN

Gdańsk* *  Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane 
przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami transportu – PKS, 
PolskiBus, Plus Bus, PKP, bus – zawsze pod opieką konwojenta)

Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu podane 
zostaną na 1 tydz. przed wyjazdem na stronie internetowej oraz 
w komunikacie wyjazdowym wysłanym w mailu do klienta

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

150 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Białystok* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Kielce* 80 PLN

Wrocław* 50 PLN

Więcej szczegółowych informacji na www.atas.pl

Grecja
obóz turystyczno-wypoczynkowy

12–18 lat    

11 dni 

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez ATAS
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Obóz w Hiszpanii to propozycja dla tych, którzy chcą połączyć wypoczynek na słonecz-
nym Costa Brava ze zwiedzaniem perełek Europy takich jak: Wenecja, Mediolan czy 
Carcassonne. Podczas pobytu w Hiszpanii będziemy się relaksować na piaszczystych 
plażach, zwiedzimy Barcelonę, a w drodze powrotnej czeka nas szaleństwo w Parku 
Rozrywki Gardaland.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z  Polski, przejazd przez Czechy i  Austrię w  kierunku Włoch zgodnie 
z rozkładem jazdy. Postój na kolację przed granicą.
2 DZIEŃ W godzinach porannych przyjazd do WENECJI. Rejs na plac św. Marka. Zwie-
dzanie miasta z  przewodnikiem w  języku polskim. W  programie: zwiedzanie Bazyliki 
św. Marka, spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, obok Wieży 
Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła 
Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. Przejazd do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do MEDIOLANU. Zwiedzanie miasta z  przewodnikiem w  języku 
polskim. W programie: spacer obok Opery La Scala przez plac Katedralny wraz ze słynną 
Katedrą Narodzin św. Marii, na Stary Rynek, czas wolny w  Galerii Vittorio Emanuele. 
Spacer obok Ratusza, Zamku Sforzów. Obiad. Przejazd na nocleg we Francji.
4 DZIEŃ Przejazd do CARCASSONNE. Zwiedzanie średniowiecznego miasta, które 
stało się ważnym punktem strategicznym, gdy Rzymianie ufortyfi kowali wierzcho-
łek wzgórza około 100 p.n.e. Główna część północnych wałów obronnych pochodzi 
z tamtych czasów. Obiad. Przejazd do hotelu, nocleg.
5 DZIEŃ Przejazd do GIRONY. Spacer po jednej z najlepiej zachowanych starówek w Hi-
szpanii. Miasto zostało założone przez rzymskiego wodza Pompejusza w czasie wojny 
Rzymu z Sertoriuszem około roku 79 p.n.e. Osada wytyczona została na planie trójkąta, 
którego jeden bok opierał się na rzece Onyar, natomiast przeciwległy wierzchołek sta-
nowiła wieża Torre Gironella. Przejazd do hotelu na Costa Brava.
5–8 DZIEŃ Pobyt na Costa Brava. W  czasie pobytu program rekreacyjny, animacje 
w hotelu, gry i  zabawy na plaży, kąpiele w morzu pod opieką miejscowego ratowni-
ka, a także wycieczki: BARCELONA – Oceanarium, Bario Gotic, La Rambla z zewnątrz 
Sagrada Familia, Casa Mila, Casa Batlo, Park Guell, BLANES – Ogrody Mar y Mutra.
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku Włoch. Wieczorny 
spacer po Monte Carlo, dzielnica Monako znana m.in. z kasyn i plaży.
10 DZIEŃ Przejazd nad jezioro Garda. Całodzienna zabawa w Parku Rozrywki Garda-
land. Wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy. 
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel ESPLENDID 3* w Blanes (www.hotelesplendid.es). Hotel położony ok. 300 m od 
szerokiej, piaszczystej plaży i ok. 1 km od centrum miasta. Przy hotelu znajduje się 1 duży 
basen + 2 małe. Hotel ma zaplecze sportowe. Posiada korty tenisowe (koszt wynajmu 
1 kortu za godzinę to ok.  7  EUR), kryty basen klimatyzowany, fi tness club. Przez cały 
sezon w hotelu organizowane są animacje. W godzinach porannych jest to np. Aerobik 
przy basenie lub agua gym. Wieczorem np. Pokaz tańca fl amenco, karaoke lub wspólny 
taniec przy muzyce disco. Zakwaterowanie w pokojach 3 i 4-osobowych z klimatyza-
cją, TV i ręcznikami w cenie. Suszarki można wypożyczyć w recepcji za kaucją zwrotną. 
Każdy pokój z  balkonem (widok na basen lub na ulice). Posiłki w  hotelu (śniadanie, 
obiad, kolacja) podawane są w formie stołu szwedzkiego. Woda do obiadu i kolacji.
Hotele tranzytowe – hotele 2*/3*, pokoje 3–4-osobowe z łazienkami. W miejscu zakwa-
terowania wydawane są śniadania. Drugiego dnia obiadokolacja w  hotelu, trzeciego 
dnia w restauracji w Mediolanie (pizza), czwartego dnia w restauracji samoobsługowej 
typu fl unch (jednodaniowy posiłek).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi na Costa Brava z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja)
• 3 noclegi tranzytowe z wyżywieniem 2 razy dziennie (obiad, śniadanie)
• wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja drugiego dnia imprezy, ostat-

nim śniadanie dziewiątego dnia imprezy
• opieka pedagogiczna kierownika-pilota i  wychowawców przez cały okres trwania 

wyjazdu
• ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż)
• bogaty program turystyczny i wypoczynkowy

DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdy do miast, usługi przewodnickie, wody 

do posiłków i realizacja programu: 120 EUR – płatne w autokarze
• kaucja zwrotna w wysokości 10 EUR za hotel
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski: 50–150 PLN – patrz rozkład jazdy

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65  PLN (deklarowane w  ciągu 

3 dni roboczych od zrobienia rezerwacji i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 

dopłata 135 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut: dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

TURNUSY I CENY
OH1-1 06.07–16.07.2017 2090 PLN

OH1-2 13.07–23.07.2017 2090 PLN

OH1-3 20.07–30.07.2017 2090 PLN

OH1-4 27.07–06.08.2017 2090 PLN
* Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyza-
cję, barek oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed 
planowaną godziną odjazdu. Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 
15 kg) bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.
Autokar docelowy jedzie na trasie Katowice – Costa Brava – Katowice.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 10 13:15 17:15 50 PLN

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 15:15 15:15 50 PLN

Piotrków Trybunalski McDonald's przy obwodnicy, stacja Orlen 16:15 14:15 50 PLN

Częstochowa ul. Drogowców 1, parking przy McDonald's 18:00 12:30 50 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 19:30 11:30 0 PLN

Gdańsk* 
*  Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane 

przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami transportu 
– PKS, PolskiBus, Plus Bus, PKP, bus – zawsze pod opieką 
konwojenta)

Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu podane 
zostaną na 1 tydz. przed wyjazdem na stronie internetowej oraz 
w komunikacie wyjazdowym wysłanym w mailu do klienta

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

150 PLN

Olsztyn* 100 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Białystok* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Kielce* 80 PLN

Kraków* 50 PLN

Wrocław* 50 PLN

Hiszpania
obóz turystyczno-wypoczynkowy

12–18 lat

11 dni

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez ATAS
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Obóz „Od Wenecji do Capri” to połączenie zwiedzania najciekawszych włoskich miast 
oraz odpoczynku u stóp Wezuwiusza. 
Zwiedzimy takie miasta jak: Wenecja, Florencja, Rzym czy Monte Cassino. Dużą atrak-
cją będzie rejs na Wyspę Capri, która co roku przyciąga najsłynniejszych celebrytów 
Europy. W drodze powrotnej nie zabraknie szaleństwa w legendarnym Parku Rozryw-
ki Gardaland. 

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z  Polski, przejazd przez Czechy i  Austrię w  kierunku Włoch zgodnie 
z rozkładem jazdy. Postój na kolację przed granicą.
2 DZIEŃ W godzinach porannych przyjazd do WENECJI. Rejs na plac św. Marka. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim. 
W programie: zwiedzanie Bazyliki św. Marka, spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwon-
nicy św. Marka, Loggetty, obok Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby 
Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. Przejazd 
do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do FLORENCJI. Zwiedzanie miasta z  przewodnikiem w  języku 
polskim. 
W programie: zwiedzanie wnętrza kościoła Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo 
obok baptysterium z Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore. Konty-
nuacja spaceru obok wieży Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, do 
Ponte Vecchio – Mostu Złotników. Przejazd do hotelu.
4 DZIEŃ Przejazd do RZYMU. Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim. W pro-
gramie: spacer od Koloseum do Kapitolu: przejście obok Łuku Konstantyna, Forum 
Romanum, Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego z Ołtarzem Ojczyzny, następ-
nie zwiedzanie Panteonu, Plac Navona z  fontanną Czterech Rzek, Fontanna di Trevi 
następnie Schody Hiszpańskie. Przejazd do hotelu.
5 DZIEŃ Przejazd do Monte Cassino. 
W programie: zwiedzanie klasztoru św. Benedykta i cmentarza żołnierzy polskich. Prze-
jazd w okolice Neapolu, zakwaterowanie w hotelu.
5–8 DZIEŃ Pobyt w  pobliżu Neapolu. W  czasie pobytu program rekreacyjny, gry 
i  zabawy na plaży, kąpiele w  morzu pod opieką miejscowego ratownika, a  także 
wycieczki: POMPEJE, Rejs na wyspę CAPRI (wjazd kolejką, spacer po mieście i po ogro-
dach Augusta)
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku Werony. Zakwate-
rowanie w hotelu. Wieczorne zwiedzanie WERONY.
W programie: amfi teatr rzymski, z zewnątrz balkon i Dom Julii. Powrót do hotelu, nocleg.
10 DZIEŃ Przejazd nad jezioro Garda. Całodzienna zabawa w Parku Rozrywki Garda-
land. Wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy. 
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel La Costiera 4* http://www.lacostierahotel.it/ Hotel położony jest zaledwie 650 
metrów od plaży w miejscowości Giugliano in Campania (30 km na zachód od Neapolu). 
Obiekt oferuje komfortowe pokoje wyposażone w klimatyzację oraz telewizor z płaskim 
ekranem i dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz kanałów pay-per-view. WiFi 
i  klimatyzacja w  cenie. Podłogi w  pokojach wyłożone są kafelkami. Zakwaterowanie: 
pokoje 3 i  4-os. z  oddzielnymi łóżkami, łazienką z  kabiną prysznicową i  suszarką do 
włosów. 
Wyżywienie: śniadanie w  formie bufetu –  cornetti, ciastka, sucharki, dżem, nutella, 
chleb, wędlina, ser, kawa, mleko, soki i woda, obiad 2-daniowy + deser + woda w dzban-
kach i kolacja 1 daniowa + deser + woda w dzbankach. 
Hotele tranzytowe – hotele 3*, pokoje 2–4-osobowe z łazienkami. Wyżywienie: śnia-
dania wzmocnione i obiadokolacje. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w okolicach Neapolu z pełnym wyżywieniem (śniadanie, lunch, kolacja)
• 4 noclegi tranzytowe we Włoszech z wyżywieniem 2 razy dziennie (obiadokolacja, 

śniadanie)
• wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja drugiego dnia imprezy, ostat-

nim śniadanie dziesiątego dnia imprezy
• opieka pedagogiczna kierownika-pilota i  wychowawców przez cały okres trwania 

wyjazdu
• ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż)
• bogaty program turystyczny i wypoczynkowy

DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdy do miast, usługi przewodnickie, woda 

do posiłków i realizacja programu: 120 EUR (płatne w autokarze)
• kaucja zwrotna w wysokości 10 EUR w hotelu we Włoszech
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski: 50–150 PLN – patrz rozkład jazdy

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65  PLN (deklarowane w  ciągu 

3 dni roboczych od zrobienia rezerwacji i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 

dopłata 135 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut: dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

TURNUSY I CENY
OW2-1 06.07–16.07.2017 2090 PLN

OW2-2 13.07–23.07.2017 2090 PLN

OW2-3 20.07–30.07.2017 2090 PLN

OW2-4 27.07–06.08.2017 2090 PLN
* Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyza-
cję, barek oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed 
planowaną godziną odjazdu. Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 
15 kg) bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.
Autokar docelowy jedzie na trasie Katowice – Włochy – Katowice.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 10 13:15 17:15 50 PLN

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 15:15 15:15 50 PLN

Piotrków Trybunalski McDonald's przy obwodnicy, stacja Orlen 16:15 14:15 50 PLN

Częstochowa ul. Drogowców 1, parking przy McDonald's 18:00 12:30 50 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 19:30 11:30 0 PLN

Gdańsk* 
*  Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane 

przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami transportu 
– PKS, PolskiBus, Plus Bus, PKP, bus – zawsze pod opieką 
konwojenta)

Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu podane 
zostaną na 1 tydz. przed wyjazdem na stronie internetowej oraz 
w komunikacie wyjazdowym wysłanym w mailu do klienta

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

150 PLN

Olsztyn* 100 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Białystok* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Kielce* 80 PLN

Kraków* 50 PLN

Wrocław* 50 PLN

WŁOCHY 
Północ-Południe

obóz turystyczno-wypoczynkowy
od Wenecji do Capri

12–18 lat

11 dni

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez ATAS
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Zagraniczne 
obozy 

wypoczynkowe

Omišalj Chorwacja – starożytne miasteczko na zachwycającej wyspie Krk, położone 
w zatoczce na północnym krańcu wyspy. Bardzo czyste plaże i bajkowe widoki sprawia-
ją, że niektórzy uważają to miejsce za magiczne. 
Rimini Włochy – jedno z najpopularniejszych miast imprezowo-wypoczynkowych nad 
północnym Adriatykiem. Piękne piaszczyste plaże i bogate życie nocne pośród wielu 
sklepików, kawiarni i knajpek ulokowanych wzdłuż wybrzeża, gwarantują niezapomnia-
ne wakacyjne wspomnienia.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowację 
w stronę Chorwacji – Jezior Plitwickich.
2 DZIEŃ Dojazd w godzinach porannych do niesamowitego Parku Krajobrazowego 
Jezior Plitwickich – całodzienne zwiedzanie. Przejazd na wyspę Krk. Zakwaterowanie 
w hotelu. Pierwsze świadczenie: kolacja.
3–4 DZIEŃ Pobyt na urokliwej wyspie Krk. Zwiedzanie starożytnego miasta Omišalj 
i stolicy wyspy – miejscowości o tej samej nazwie. Pobyt na najpiękniejszych plażach 
wyspy, między innymi cieszącej się popularnością plaży Baška, gdzie zażyjemy kąpieli 
w nieskazitelnie czystej wodzie. Wspólne zajęcia integracyjne, rozgrywki sportowe.
5 DZIEŃ Po lunchu wyjazd w stronę Włoch. Po drodze zwiedzanie Rijeki – trzeciego 
największego miasta portowego w Chorwacji, nad którym góruje XIII wieczna twierdza. 
To malownicze miejsce zachwyca wszystkich pięknymi jachtami, łodziami i żaglowcami. 
Po kolacji przejazd do luksusowego ośrodka nadmorskiego Opatija. Wieczorne zwie-
dzanie przepięknie oświetlonego miasta leżącego na zboczu gór Uczka. Przejazd nocny 
do Rimini. 
6–10 DZIEŃ Dojazd do Rimini w  godzinach porannych, śniadanie, zakwaterowanie 
w hotelu. Realizacja programu:
• plażing – smażing czyli relaks na słonecznej plaży,
• spacery po bulwarze i  uliczkach z  licznymi kawiarniami i  restauracjami (okazja do 

spróbowania słynnych włoskich lodów i pizzy),
• zabawy integracyjne, turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami, 
• wieczorowe wyjścia na dyskoteki (dodatkowo płatne),
• możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych: Mirabilandia, San Marino, Rzym 

lub Aquafun. 
11 DZIEŃ Wyjazd w stronę Wenecji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Rejs statkiem 
turystycznym kanałami do Placu św. Marka, spacer od Mostu Westchnień, obok Pałacu 
Dożów, Bazyliki św. Marka do Ponte Rialto. Wyjazd w drogę powrotną do Polski
12 DZIEŃ Dojazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Adriatic** w Chorwacji oraz hotel***/** w Rimini. Hotel Adriatic położony tuż 
przy plaży wśród bujnej zieleni, dogodnie zlokalizowany, ok.  100 metrów do plaży, 
ok. 500 metrów od centrum miejscowości. Pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami. Hotel 
w Rimini – pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: trzy posiłki dziennie, w Omišalj śniadania i kolacje w formie bufetu, lunch 
–  dania serwowane, woda do posiłków (napoje dodatkowo płatne). Pierwszy posiłek 
w  Chorwacji kolacja w  dniu przyjazdu do hotelu, ostatni lunch 5-go dnia pobytu. 
W Rimini śniadania w formie bufetu, lunch i kolacja – dania serwowane, woda do posił-
ków (napoje dodatkowo płatne). Dodatkowo do obiadu podwieczorek w postaci deseru 
lub owocu. Suchy prowiant na drogę powrotną. Pierwszy posiłek śniadanie w  dniu 
przyjazdu do hotelu, ostatni śniadanie w  dniu wyjazdu. W  trakcie całodniowych wy-
cieczek suchy prowiant zamiast lunchu. Dodatkowe posiłki: kolacja w Rijece lub okolicy 
(podczas podróży do Rimini).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie i wyżywienie wg programu
• opieka kadry pedagogicznej, medycznej
• transport na trasie Kielce–Chorwacja–Włochy–Kielce
• program obozu młodzieżowego
•  ubezpieczenie AXA (KL 10 000 EUR, NNW 2000 EUR, bagaż 200 EUR)
• podatek VAT

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowej opłaty na bilety wstępu i  usługi przewodnickiej podczas realizacji 

programu: 38 EUR
• opłaty klimatycznej: ok. 9 EUR 
• obowiązkowa kaucja zwrotna: 25 EUR

 FAKULTATYWNIE 
• wycieczki fakultatywne realizowane w zależności od liczby chętnych. Mirabilandia: 

ok. 35 EUR, Rzym: ok. 60 EUR, Aquafun: ok. 25 EUR, Republika San Marino: ok. 20 EUR
• DYSKOTEKI (wstęp na dyskotekę od 16 r.ż.): Carnaby: 10  EUR wstęp, Altromon-

do: 12 EUR wstęp, Blow Up: 10 EUR za wstęp
Więcej informacji na www.atas.pl

TRANSPORT 
Autokar o  podwyższonym standardzie, wyposażony w  WC, DVD, barek. Wyjazd 
z  Gdańska w  godzinach porannych, powrót w  godzinach wieczornych. Miasta an-
tenowe: Gdańsk, Toruń, Łódź, Warszawa, Katowice, Kraków –  pozostałe miasta na 
zapytania. Dopłaty do miejsc wsiadania (obowiązkowo): Gdańsk +160  PLN, Tczew 
+160 PLN, Malbork +160 PLN, Toruń +160 PLN, Bydgoszcz +160 PLN, Warszawa +100 PLN, 
Łódź +100  PLN, Lublin +100  PLN, Rzeszów +100  PLN, Tarnów +80  PLN, Częstochowa 
+60 PLN, Piotrków Trybunalski +80 PLN, Radom +80 PLN, Kielce (bez dopłaty), Katowice 
(bez dopłaty), Kraków (bez dopłaty), Lębork + 220 PLN (antenka realizowana z Lęborka 
do Gdańska samochodem osobowym, busem lub pociągiem przy min. 3 osobach chęt-
nych). Szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY
POK-C-1 30.06–11.07.2017 1999 PLN

POK-C-2 30.07–10.08.2017 1999 PLN
Oferta liczona po kursie EUR 4,25 PLN

DODATKOWE INFORMACJE
• kaucja zwrotna w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez 

uczestników
• obowiązkowo potrzebny aktualny paszport lub dowód osobisty
• do autokaru można wziąć 1 bagaż zasadniczy i bagaż podręczny 

Chorwacja
– Włochy
obóz wypoczynkowy

13–18 lat

12 dni

PROMOCJA:  -100 PLN do 28.02.2017
-50 PLN do 30.04.2017

Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel
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Leptokaria miejscowość położona u  stóp Olimpu przy brzegu Morza Egejskiego. 
Ze względu na liczne kluby, dyskoteki i kawiarnie jest jednym z najpopularniejszych ku-
rortów Riwiery Olimpijskiej. Dodatkowo turystów przyciąga krystalicznie czysta woda 
z piękną, piaszczysto-żwirową plażą. 
Dodatkowo w programie zwiedzamy Budapeszt i Wiedeń, piękne stolice warte odwie-
dzenia, w których kwitnie kultura europejska. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd autokaru z  Gdańska w  godzinach porannych, przejazd przez Polskę 
i Słowację do Budapesztu. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
2 DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie miasta z  przewodnikiem: Wzgórze 
Zamkowe, Kościół Macieja, Zamek Królewski, Most Łańcuchowy, Bazylika św. Stefana, 
Plac Wolności, Parlament, pomnik Imre Nagya (zwiedzanie obiektów z  zewnątrz). 
Możliwość zakupienia ciepłego posiłku (płatne we własnym zakresie ok. 5–10 EUR, nie-
obowiązkowo). Wyjazd w dalszą drogę do Grecji. 
3 DZIEŃ Przyjazd do Leptokarii w  godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie 
w hotelu, pierwsze świadczenie w Grecji – obiad.
3–9 DZIEŃ Pobyt w Grecji. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, reali-
zacja programu:
„Party time” – gorące rytmy, najnowsze hity i dobra zabawa. Poczujemy grecki klimat 
bawiąc się pod gołym niebem nad basenem lub w hotelu. Dla chętnych wyjścia na do-
datkowe dyskoteki do Leptokarii koszt ok. 3–5 EUR/os.
„Basenowe szaleństwo” – odpoczynek przy basenie, a dla aktywnych – Aqua Aerobik 
przy skocznych rytmach muzyki, waterpolo.
„Nasze małe kino” – wieczory fi lmowe.
„Urokliwa Leptokaria” – piesze wycieczki po miasteczku i okolicach. „Greckie animacje” 
– gry ruchowe: zawody sportowe m.in. „Starożytne Igrzyska Olimpijskie” – wśród dy-
scyplin sportowych, w których przyjdzie nam się zmierzyć: dromos (bieg krótki), zapasy 
(na wesoło), bieg z przeszkodami itp. Na koniec przygotujemy ceremonię zamknięcia 
Olimpiady w  postaci spektaklu na miarę wielkiego widowiska. Poza tym: wszelkiego 
rodzaju gry na wodzie i na plaży, turnieje piłki siatkowej, BALONIADA.
„BŁOGIE LENISTWO” – plażowanie i morskie kąpiele pod okiem ratownika
„W ŚWIETLE KSIĘŻYCA” – ciepłe greckie wieczory będziemy mogli spędzić na karcianych 
rozgrywkach, rozmowach, w dobry nastrój wprowadzą nas elementy SPA, a ostatniej 
nocy w Grecji zorganizujemy pożegnalny wieczór z lampionami 
10 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie w  godzinach przedpołudniowych, złożenie 
bagaży, ostatnie plażowanie, obiad, wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołu-
dniowych. Przejazd przez Serbię, Węgry do Wiednia. 
11 DZIEŃ Przyjazd do Wiednia w godzinach porannych. Zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem: reprezentacyjna aleja Ring, pałac władców Austrii Hofburg, malownicze uliczki 
starego Wiednia, neogotycki Ratusz, dom Mozarta, Katedra św. Szczepana. Przejazd 
metrem do Schonbrunn –  letniej rezydencji Habsburgów. Spacer po zespole pałaco-
wym (dla chętnych wejście do pałacu – cena biletu we własnym zakresie około 12 EUR). 
Możliwość zakupienia ciepłego posiłku (płatne we własnym zakresie ok. 8 EUR, nieobo-
wiązkowo). Wyjazd w dalszą drogę powrotną.
12 DZIEŃ Przyjazd do Gdańska w godzinach południowych. Zakończenie wyjazdu.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Aleksander*** położony ok.  350  m od plaży, leżący na obrzeżach Leptokarii. 
Pokoje 2, 3, 4-osobowe (również typu studio) z pełnym węzłem sanitarnym, TV i balko-
nem. Klimatyzacja sterowana centralnie, dostępna bezpłatnie w godzinach 18.00–8.00. 
Nocleg tranzytowy w Budapeszcie lub okolicy. Do dyspozycji uczestników restauracja, 
duży basen, boisko do siatkówki na plaży, sprzęt sportowy, teren zielony wokół.
Wyżywienie: w Grecji 3 posiłki dziennie (wszystkie posiłki w formie bufetu): śniadania, 
lunch oraz kolacja (kuchnia europejska oraz grecka), woda do posiłków. Suchy prowiant 
na drogę powrotną. Świadczenia w Grecji rozpoczynają się i kończą obiadem. Obiado-
kolacja i śniadanie w Budapeszcie. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie – 8 noclegów, wyżywienie wg opisu
• rezydenta na miejscu w Grecji
• opieka kadry pedagogicznej, ratownika, medycznej
• transport na trasie Katowice/Kraków –  Grecja –  Katowice/Kraków, przewodnika 

według programu, taksa klimatyczna, program obozu młodzieżowego
• ubezpieczenie AXA (KL 10 000 EUR, NNW 2000 EUR + bagaż 200 EUR)
• podatek VAT

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna płatna na miejscu 20 EUR/os.
• bilety wstępów oraz usługi przewodnickie w  Budapeszcie i  Wiedniu (ok. 7 EUR + 

350 HUF) 
• dopłata za transport w zależności od miasta wsiadania

FAKULTATYWNIE 
• Wycieczki fakultatywne realizowane w zależności od liczby chętnych uczestników. 

Ateny –  jednodniowa wycieczka do Aten ze zwiedzaniem: ok. 47 EUR/os. Meteory 
–  całodniowa wycieczka do wpisanych na listę UNESCO Meteorów: ok.  27  EUR/os. 
+  3  EUR/os. bilet wstępu. Olimp –  Wycieczka na najważniejszą mitologiczną górę 
Grecji: ok. 22 EUR/os.

• Skiatos –  rejs na Wyspę: ok.  37  EUR/os. Świat wodny Waterland w  Salonikach –  to 
jeden z największych parków wodnych w Europie: ok. 37 EUR/os. 

Więcej informacji na www.atas.pl

TRANSPORT 
Autokar o podwyższonym standardzie, wyposażony w WC, DVD, barek, (przejazd przez 
Słowację, Czechy, Węgry, Serbię). Wyjazd z Gdańska w godzinach porannych, powrót 
w godzinach południowych.
Możliwość wyjazdu z miast antenowych: Gdańsk +160 PLN, Tczew +160 PLN, Malbork 
+160 PLN, Toruń +160 PLN, Bydgoszcz +160 PLN, Warszawa +100 PLN, Łódź +100 PLN, 
Lublin +100 PLN, Rzeszów +100zł, Tarnów +80zł, Częstochowa +60zł, Piotrków Trybunal-
ski +80zł, Radom +80zł, Kielce +50 PLN, Katowice (bez dopłaty), Kraków (bez dopłaty), 
Lębork +  220  PLN (antenka realizowana z  Lęborka do Gdańska samochodem osobo-
wym, busem lub pociągiem przy min. 3 osobach chętnych). Szczegółowy rozkład jazdy 
na www.atas.pl. 

TURNUSY I CENY
POG-CT-1 05.07–16.07.2017 1779 PLN

POG-CT-2 12.07–23.07.2017 1779 PLN

POG-CT-3 19.07–30.07.2017 1779 PLN

POG-CT-4 26.07–06.08.2017 1779 PLN

POG-CT-5 02.08–13.08.2017 1779 PLN

Oferta liczona po kursie EUR 4,25 PLN.

Uwaga! Terminy imprezy dotyczą wyjazdu z Gdańska, termin wyjazdu z poszczególnych 
miast uzależniony od rozkładu jazdy autokaru.

DODATKOWE INFORMACJE
Obowiązkowo potrzebny aktualny paszport! 
MAKSYMALNY BAGAŻ: Do autokaru można wziąć 1 bagaż zasadniczy i bagaż podręcz-
ny. Bagaż zasadniczy nie może przekraczać wagi 20 kg oraz łącznych wymiarów 190 cm 
(wys. + szer. + dł.) 

Grecja
 – Leptokaria

obóz wypoczynkowy

12–18 lat

12 dni

PROMOCJA:  -100 PLN do 28.02.2017
-50 PLN do 30.04.2017

Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel
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Peloponez –  usytuowany na południu, malowniczy półwysep a  właściwie od prze-
kopania Kanału Korynckiego wyspa, kryje niemal wszystko co najlepsze w Grecji – tu 
wyraźnie można poczuć tajemniczą aurę przeszłości, tu żywi są bohaterowie greckich 
mitów.
Tolo –  turystyczna miejscowość położna ok.  180  km na południe od Aten, wtulona 
w monumentalne ściany skalne wyrastające wprost z morza, amfi teatralnie zamykające 
malowniczą zatokę. Piaszczysta plaża, ciepłe, błękitne morze – oazy do nurkowania, 
promenada… 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Okęcie-Warszawa na 2 godziny przed odlotem. Odprawa 
bagażowo-paszportowa. Planowany wylot samolotem do ATEN o godzinie 10.55. Plano-
wany przylot na lotnisko w Atenach o godzinie 14.00. Przejazd do Tolo – na Peloponezie. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2–9 DZIEŃ Pobyt na Peloponezie w Tolo.
W trakcie pobytu w programie:
• całodniowa wycieczka do Aten. Wyjazd rano na zwiedzanie stolicy Grecji: wzgórze 

Akropolu z  ruinami Partenonu –  Świątyni Ateny Partenos, monumentalna brama 
Propyleje, świątynia Ateny Nike oraz Erechtejon ze słynnym krużgankiem. Zobaczy-
my Parlament oraz zmianę warty słynnych gwardzistów greckich w  tradycyjnych 
strojach przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po drodze obejrzymy Kanał Koryncki. 
Powrót w godzinach wieczornych.

• wycieczka piesza na starożytne Asini
• gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe.
10 DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie z  hotelu, transfer na lotnisko Ateny. Odprawa 
paszportowo-bagażowa. Planowany wylot z Aten o godzinie 09.30. Przylot do Warsza-
wy planowany jest na godzinę 11.30. Odprawa bagażowa. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Kompleks hotelowy Flisvos*** & Flisvos Royal****, położony bezpośrednio przy 
morzu 150 m od pięknej, piaszczystej plaży (główna plaża). Kompleks składa się z 2 bu-
dynków położonych obok siebie (przejście przez ulicę). Grupa będzie zakwaterowane 
w części Flisvos***. Do dyspozycji gości recepcja, restauracja, kawiarnia. Basen z leżaka-
mi w części Royal Flisvos. 
Pokoje: przestronne, wygodne 3, 4-os. z widokiem na miasto lub góry. Wszystkie pokoje 
z  łazienkami, WC oraz klimatyzacją i  balkonem. W pokojach 4-osobowych możliwe 
łóżko piętrowe.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadanie-bufet, lekki lunch serwowany, obiadokolacja 
serwowana. Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu do Grecji ostat-
nim śniadanie w dniu wyjazdu. Do posiłków jest podawana woda stołowa.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej, opłaty lotniskowe
• 9 noclegów w hotelu w Tolo
• wyżywienie wg opisu
• ubezpieczenie AXA – KL (10000 EUR, NW 2000 EUR, bagaż 200 EUR)
• opieka pedagogiczną, grecka opieka medyczna
• opieka kierownika – rezydenta
• podatek VAT
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa opłata u rezydenta na realizację programu i transfery autokarem 

w kwocie  60 EUR 

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 95 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 90 PLN/os.
• gwarancja niezmienności ceny: 90 PLN/os.

FAKULTATYWNIE 
• 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 niezwy-
kłą akustyką): 30 EUR dla osób do 18 roku życia (50 EUR dla osób pełnoletnich)

• wycieczka autokarowa do Nafplio – pierwszej stolicy odrodzonej Grecji z weneckimi 
fortyfi kacjami, mury obronne, twierdza Palamidi: 15 EUR dla osób do 18 roku życia 
(20 EUR dla osób pełnoletnich)

• wieczór grecki: 20 EUR/os.
• dyskoteki: 3–5 EUR/wejście
• rejsy statkiem: ok. 8–10 EUR 
• gwarancja pokoju 2-osobowego: 150 PLN/os.
Więcej informacji na www.atas.pl 

TRANSPORT 
Samolot – greckie linie lotnicze. Godziny lotów do potwierdzenia na 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy. 

TURNUSY I CENY
POG-S-1 09.07–18.07.2017 2899 PLN

POG-S-2 23.07–01.08.2017 2899 PLN

DODATKOWE INFORMACJE
Zalecane minimalne kieszonkowe na potrzeby własne ok. 50 EUR.
Pasażer może wziąć na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 20  kg oraz 
1 sztukę bagażu podręcznego do 5 kg wg warunków przewoźnika.

Grecja 
– Peloponez

obóz wypoczynkowy

14–18 lat 

10 dni

PROMOCJA:  -200 PLN do 31.03.2017
-100 PLN do 30.04.2017

Impreza organizowana przez Centrum Podróży KOLIBER
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Złote Piaski – miejscowość położona w północnej części wybrzeża Morza Czarnego 
w  odległości ok.  17  km od Warny. Plaża w  Złotych Piaskach jest uznawana za jedną 
z najatrakcyjniejszych w Europie, pokryta złocistym piaskiem, z łagodnym zejściem do 
morza. Złote Piaski to raj dla miłośników życia nocnego, dyskoteki – często organizowa-
ne są pod gołym niebem, puby i restauracyjki tworzą niepowtarzalny klimat.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Krakowa w godzinach porannych, przejazd przez Słowację, Węgry, 
Serbię lub Rumunię, możliwość zakupienia gorącego posiłku we własnym zakresie na 
terenie Słowacji (ok. 5-8 EUR/os.).
2 DZIEŃ Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowa-
nie w pokojach od godz. 15:00, pierwszy posiłek kolacja. 
2–10 DZIEŃ Pobyt w Złotych Piaskach (8 noclegów), realizacja programu: plażowanie 
i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenu przy hotelu, zajęcia i roz-
grywki sportowe na basenie oraz na plaży, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze pod 
opieką kadry pedagogicznej: parada kłamców, intelektualne i  tematyczne gry zespo-
łowe kształtujące umiejętności współpracy w grupie, konkursy wiedzy o Bułgarii, gry 
terenowe, konkursy, quizy, pool party w  Hotelu DANA PALACE 3* (2 razy w  turnusie) 
lub odpłatnie dyskoteki w  klubie w  cenie ok.  10–12  BGN/wejście, możliwość udziału 
w  wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez lokalnego 
kontrahenta).
10 DZIEŃ Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny, ostatni posiłek 
kolacja oraz suchy prowiant na drogę powrotną. Wyjazd z Bułgarii w godzinach wie-
czornych.
11 DZIEŃ Przejazd przez Serbię lub Rumunię, Węgry, Słowację do Polski. Powrót do 
Krakowa w godzinach wieczornych.

Dyskoteki:
• Papaya – muzyka lat 80-tych, scena z DJ-em
• PR Club – różne gatunki muzyki
• Bonkers – muzyka dance

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel ZDRAVETS**** położony w samym sercu Złotych Piasków w odległości ok. 250 m 
od plaży i nadmorskiej promenady. Do dyspozycji uczestników pokoje 4-osobowe z ła-
zienkami oraz pokoje typu maisonette – piętrowy apartament z łazienką dla 5–7 osób, 
możliwość łóżek podwójnych z oddzielną pościelą; pokoje posiadają TV-SAT, lodówki 
i  indywidualnie sterowaną klimatyzację. Na terenie hotelu: recepcja, restauracja, bar 
przy basenie, basen z  leżakami i  parasolami (bezpłatnie), brodzik dla dzieci, 2 windy, 
przechowalnia bagażu, mini market. W  pobliżu znajduje się wiele barów, restauracji, 
dyskotek i sklepów.
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE trzy podstawowe posiłki dziennie –  śniadanie, obiad 
i kolacja w formie bufetu (kuchnia bułgarska). Ponadto w ciągu dnia przekąski (pizza, 
kanapki, ciastka, owoce) oraz napoje (woda, napoje gazowane, soki). Pierwszy posiłek 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek kolacja oraz suchy prowiant na drogę po-
wrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 8 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka pilota, rezydenta, kadry wychowawczej, ratownika
• bułgarska opieka medyczna
• transport
• taksa klimatyczna
• ubezpieczenie KL do 10  000  EUR, NNW do 15  000  PLN, bagaż do 800  PLN (Signal 

Iduna S.A.)
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWO OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 15 EUR/os.

FAKULTATYWNIE 
• dyskoteki w klubie: ok. 10–12 BGN/wejście
• posiłek w trakcie podróży na Słowacji: ok. 5–8 EUR/os.
• wycieczki: Nesseber (z obiadem): ok. 27 EUR + własne wydatki, Nesseber z Aquapar-

kiem: ok. 35 EUR + własne wydatki, Bałczyk i Półwysep Kaliakra: ok. 20 EUR z obiadem 
ok. 28 EUR + własne wydatki, Istambuł – 1 dzień (z obiadem) obowiązkowy paszport: 
ok. 70 EUR + 25 EUR wiza turecka (dodatkowo na miejscu fakultatywnie: rejs statkiem 
po Bosforze ok. 25 EUR, zwiedzanie świątyni Hagia Sophia ok. 28 EUR, zwiedzanie 
pałacu sułtańskiego Topkapi ok.  27  EUR) +  własne wydatki (wymagana pisemna 
zgoda rodzica/opiekuna), Aquapolis: ok. 18 EUR + własne wydatki, Warna z Delfi na-
rium: 26 EUR – do 18 lat, 29 EUR – powyżej 18 lat + własne wydatki, Warna Shopping: 
ok. 12 EUR + własne wydatki 

• dodatkowe atrakcje: paintball –  cena ok.  20  EUR, Quad Safari –  cena ok.  29  EUR, 
Gokarty – ok. 21 EUR, Jeep Safari (z obiadem) ok. 24 EUR. 

Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POB-JB-1 30.06–10.07.2017 1760 PLN

POB-JB-2 08.07–18.07.2017 1760 PLN

POB-JB-3 16.07–26.07.2017 1760 PLN

POB-JB-4 24.07–03.08.2017 1760 PLN

POB-JB-5 01.08–11.08.2017 1760 PLN

POB-JB-6 09.08–19.08.2017 1760 PLN

POB-JB-7 17.08–27.08.2017 1760 PLN

Uwaga: uczestnicy powyżej 19-go roku życia (19 lat ukończone przed rozpoczęciem 
imprezy lub w jej trakcie) dopłata 175 PLN/turnus

TRANSPORT
Autokar klasy lux wyposażony w  klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa przejazdu: Sło-
wacja – Węgry – Serbia lub Rumunia – Bułgaria. Cena z wyjazdem z: Krakowa, Katowic, 
Warszawy, Wrocławia, Łodzi. Transfery realizowane przy min. 6 osobach.

DODATKOWE INFORMACJE
Prosimy o zabranie ważnego (min. 3 miesiące od daty powrotu) paszportu lub dowodu 
osobistego.

Promocja obowiązuje przy jednorazowej wpłacie 100% wartości imprezy DO 7 DNI od 
daty założenia rezerwacji. 
Oferty promocyjne nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami. Ilość miejsc w Promocji 
Wakacyjnej jest ograniczona i może zostać zamknięta przed planowanym terminem za-
kończenia. O przyjęciu zgłoszenia do promocyjnej puli miejsc decyduje kolejność wpłat.

Bułgaria 
– Złote Piaski

obóz wypoczynkowy

12–19 lat

11 dni

PROMOCJA:  -120 PLN do 01.03.2017

Impreza organizowana przez JAWORZYNA TOUR
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Nesseber jest jednym z najsłynniejszych miast bułgarskiego wybrzeża, choć niewiel-
ki, stanowi prawdziwą perłę Bułgarskiej Riwiery. Położony częściowo na lądzie (Nowe 
Miasto), a  po części na wyspie (starówka), połączony jest wąskim pasem komunika-
cyjnym. Nowe Miasto stanowi centrum administracyjne całej okolicy z  doskonałym 
turystycznym zapleczem noclegowo-gastronomiczneym (hotele, restauracje, stoiska 
z  pamiątkami czy kluby). Wzdłuż morza, za linią miejskiego parku, ciągną się piasz-
czyste plaże –  w większości strzeżone i  zagospodarowane na potrzeby turystów. 
Niedaleko Nesseberu znajduje się jeden z  najpiękniejszych kurortów nad Morzem 
Czarnym – Słoneczny Brzeg. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Krakowa w godzinach porannych, przejazd przez Słowację, Węgry, 
Serbię lub Rumunię, możliwość zakupienia gorącego posiłku we własnym zakresie na 
terenie Słowacji (ok. 5-8 EUR/os.).
2 DZIEŃ Przyjazd do Nesseberu w  godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie 
w pokojach od godz. 15:00, pierwszy posiłek kolacja.
2–11 DZIEŃ Pobyt w  Nesseberze (9 noclegów), realizacja programu: spacer po Nes-
seberze – stara część miasta, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO, ponadto: plażowanie i kąpiele w morzu i na basenie pod opieką 
ratownika, zajęcia i  rozgrywki sportowe na krytym basenie i  na basenach odkrytych 
oraz na plaży, m. in. siatkówka, siatkówka plażowa, korzystanie z siłowni w hotelu (od 
12 roku życia), zajęcia dydaktyczno-wychowawcze pod opieką kadry pedagogicznej: 
parada kłamców, intelektualne i tematyczne gry zespołowe kształtujące umiejętności 
współpracy w  grupie, konkursy wiedzy o  Bułgarii, gry terenowe, konkursy, dyskoteki 
na miejscu w hotelu lub odpłatnie w klubie w cenie ok. 10–12 BGN/wejście, możliwość 
udziału w wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez lo-
kalnego kontrahenta).
11 DZIEŃ Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny, ostatni posiłek 
kolacja oraz suchy prowiant na drogę powrotną. Wyjazd z Bułgarii w godzinach wie-
czornych.
12 DZIEŃ Przejazd przez Serbię lub Rumunię, Węgry, Słowację do Polski. Powrót do 
Krakowa w godzinach wieczornych.

Dyskoteki:
• Lazur – różne gatunki muzyki
• Mania – wielopoziomowy klub z muzyką dance
• Revolution Disco – króluje house, pop oraz dance, hip-hop

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel VIGO**** obiekt położony w  miejscowości Nesseber (w  nowej części), 
ok.  900  m od zabytkowej części starego miasta. Do dyspozycji uczestników pokoje 
3-osobowe (dwa łóżka regularne i  jedna dostawka), przestronne i  elegancko urzą-
dzone oraz pokoje typu studio 4-osobowe. Wszystkie pokoje z  łazienką (prysznic, 
suszarka do włosów), klimatyzacją (sterowaną centralnie), TV-SAT, telefonem, lodówką 
i balkonem. W hotelu do dyspozycji: całodobowa recepcja, windy, lobby z miejscami 
do wypoczynku, punkt wymiany walut, sala konferencyjna, kryty basen, 3 baseny 
odkryte położone w ogrodzie, taras słoneczny, siłownia (możliwość korzystania przez 
uczestników powyżej 12 lat). Leżaki i parasole przy basenach bezpłatne. Plaża piasz-
czysta, szeroka, bardzo dobrze zagospodarowana, oddalona ok.  200  m od hotelu 
(przejście przez ulicę). 
Wyżywienie: 3 razy dziennie, śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu w restauracji 
hotelowej (kuchnia bułgarska). Napoje – woda i soki podawane do posiłków. Pierwszy 
posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek kolacja + suchy prowiant na drogę po-
wrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 9 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka pilota, kadry pedagogicznej, ratownika, bułgarska opieka medyczna
• transport
• taksa klimatyczna
• ubezpieczenie KL do 10  000  EUR, NNW do 15  000  PLN, bagaż do 800  PLN (Signal 

Iduna S.A.)
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWO OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 15 EUR/os.

FAKULTATYWNIE 
• dyskoteki w klubie: ok. 10–12 BGN/wejście
• posiłek w trakcie podróży na Słowacji: ok. 5-8 EUR/os.
• wycieczki: Bałczyk i Warna (z obiadem): ok. 42 EUR + własne wydatki, Sozopol i rzeka 

Ropotamo: ok. 32 EUR + własne wydatki, Istambuł – 1 dzień (z obiadem): ok. 60 EUR 
+ 25 EUR wiza turecka (dodatkowo na miejscu fakultatywnie: rejs statkiem po Bo-
sforze ok. 25 EUR, zwiedzanie świątyni Hagia Sophia ok. 28 EUR, zwiedzanie pałacu 
sułtańskiego Topkapi ok. 27 EUR) + własne wydatki (wymagana pisemna zgoda 
rodzica/opiekuna)

• atrakcje: wieczór bułgarski: ok.  27  EUR +  własne wydatki, aquapark Nesseber: 
ok. 22 EUR + własne wydatki, pirackie Party: ok. 34 EUR + własne wydatki, Jeep Safari: 
ok. 47 EUR + własne wydatki

Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POB-JBN-1 03.07–14.07.2017 1815 PLN

POB-JBN-2 12.07–23.07.2017 1815 PLN

POB-JBN-3 21.07–01.08.2017 1815 PLN

POB-JBN-4 30.07–10.08.2017 1815 PLN

POB-JBN-5 08.08–19.08.2017 1815 PLN

POB-JBN-6 17.08–28.08.2017 1815 PLN

Uwaga: uczestnicy powyżej 19-go roku życia (19 lat ukończone przed rozpoczęciem 
imprezy lub w jej trakcie) dopłata 120 PLN/turnus

TRANSPORT
Autokar klasy lux wyposażony w  klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa przejazdu: Sło-
wacja – Węgry – Serbia lub Rumunia – Bułgaria. Cena z wyjazdem z: Krakowa, Katowic, 
Warszawy, Wrocławia, Łodzi. Transfery realizowane przy min. 6 osobach.

DODATKOWE INFORMACJE
Prosimy o zabranie ważnego (min. 3 miesiące od daty powrotu) paszportu lub dowodu 
osobistego.

Promocja obowiązuje przy jednorazowej wpłacie 100% wartości imprezy DO 7 DNI od 
daty założenia rezerwacji. 
Oferty promocyjne nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami. Ilość miejsc w Promocji 
Wakacyjnej jest ograniczona i może zostać zamknięta przed planowanym terminem za-
kończenia. O przyjęciu zgłoszenia do promocyjnej puli miejsc decyduje kolejność wpłat.

Bułgaria
– Nesseber

obóz wypoczynkowy

12–19 lat

12 dni

PROMOCJA:  -120 PLN do 01.03.2017

Impreza organizowana przez JAWORZYNA TOUR
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Złote Piaski – bestsellerowy młodzieżowy kurort do którego od lat zjeżdżają tysiące 
młodych ludzi. Wypoczywamy na szerokiej, piaszczystej plaży lub przy basenie, a wie-
czorem i w nocy szalejemy w niekiepskich barach i klubach! Nasza super kadra zapewni 
Wam mega zabawę! Będzie się działo!

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z  poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem jazdy (obowiązkowo 
paszport lub dowód osobisty!).
2 DZIEŃ Wyjazd z kraju po rozdzieleniu kierunków: Bułgaria i Grecja w bazie przesiadko-
wej w Pszczynie. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię lub Rumunię.
3 DZIEŃ Przyjazd do hotelu w  godzinach przedpołudniowych, powitalny spacer po 
Złotych Piaskach, pierwszy posiłek – lunch, zakwaterowanie od godz. 14:00.
4–10 DZIEŃ W trakcie pobytu – odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich i słonecz-
nych, bawimy się, gramy, zero nudy. Nasza najlepsza kadra wypełni Wam czas i zapewni 
atrakcje! W  programie m.in. city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, wyjścia „na 
miasto”, shopping, wycieczki i  dyskoteki (grupa nieletnia bawi się na dyskotekach 
i wraca zawsze pod opieką wychowawców).
11 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, wyjście do Parku Wodnego (obowiązkowy dla 
grup nieletnich dodatkowy koszt 115 PLN lub 25 EUR). Po kolacji w hotelu wyjazd do 
Polski, przejazd przez Serbię lub Rumunię.
12 DZIEŃ Przejazd przez Węgry i Słowację. W późnych godzinach wieczornych przyjazd 
do Pszczyny. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
Uwaga! Do większości miast powrót nastąpi po północy następnego dnia!

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel TINTYAVA*** (16–18, 18+) położony jest w centrum Złotych Piasków zaraz przy 
głównej ulicy, która słynie z licznych dyskotek i lokali rozrywkowych, ponadto do plaży 
mamy zaledwie 3 minuty! Dodatkowo do naszej dyspozycji jest spory basen z bezpłat-
nymi leżakami i  parasolami! Odpocząć i  opalić się możemy również na słonecznym 
tarasie czy w  hotelowym ogrodzie. Jest to typowo młodzieżowy hotel, który z  pew-
nością spodoba się każdemu, kto lubi świetną atmosferę i  super imprezy! Nieopodal 
dziesiątki barów, klubów i restauracji, które nigdy nie śpią!
Pokoje: 3-osobowe (2-osobowe +  dostawka), z  klimatyzacją, balkonem, TV-SAT oraz 
chłodziarką. Do naszej dyspozycji restauracja, winda, bar, lobby. WiFi przy recepcji i przy 
basenie – free!
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE – trzy posiłki w formie bufetu, napoje do posiłkó w bez ogra-
niczeń. Popołudniowe przekąski w barze przy basenie, napoje dostępne przez cały dzień.
Hotel SHIPKA***+ (16–18) Wspaniale zlokalizowany hotel 4* (wg bułgarskiej standa-
ryzacji), w sercu Złotych Piasków, kilka minut od plaży. To komfortowy hotel, w którym 
zatrzymują się renomowane europejskie biura podróży! Bardzo popularny, znany ze 
smacznej kuchni ma w swojej ofercie świetny basen oraz przyjemne pokoje. W pobliżu 
znajdziemy wszystko czego dusza zapragnie –  od najgłośniejszych dyskotek, pubów 
i sklepów po klimatyczne knajpki. 
Pokoje: 3-osobowe (2-osobowe +  dostawka), z  klimatyzacją, TV-SAT. Mieszkamy 
w pokojach na parterze – każdy ma wyjście na murowany taras. Do naszej dyspozycji 
restauracja, winda, bar, lobby, sejf (za dodatkową opłatą), WiFi – free!
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE – trzy posiłki w formie bufetu, napoje do posiłkó w bez ogra-
niczeń. Popołudniowe przekąski w barze przy basenie, napoje dostępne przez cały dzień.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport autokarem LUX (AC, WC, DVD)
• 8 noclegów w hotelu
• wyżywienie zgodnie z ofertą (patrz opis hotelu)
• OK Ultraviolet Party
• suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka opiekunów (nie dot. Wakacji 18+) i ratownika
• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
• CD ze zdjęciami z turnusu (nie dot. Wakacji 18+), pamiątkowe gadżety od OK TOURS
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata do transportu w zależności od miasta wyjazdowego
• suchy prowiant w drodze do Bułgarii
• obowiązkowa opłata za wstęp do Parku Wodnego ostatniego dnia pobytu 115 PLN 

lub 25 EUR (dotyczy grupy do 18 lat)
• obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna 10 EUR
• opłata na TFG: 10 PLN 

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 80 PLN/os.
• ubezpieczenie przy sportach amatorskich AXA: 20 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej

FAKULTATYWNIE 
• wycieczki: Kaliakra wycieczka i plażowanie w zatoczkach: ok. 17 EUR
• Neseber + Aquapark: ok.  35  EUR, Warna by night (objazdowa +  zakupy) + karting: 

ok. 8/16 EUR, Konstancja (Rumunia) ok. 33 EUR, dyskoteka w Złotych Piaskach: ok. 10 BGN 
Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
TINTYAVA*** 

16–18 lat
TINTYAVA*** 

od 18 lat
SHIPKA***+

16–18 lat

POB-1 29.06–10.07.2017 1805 PLN 1805 PLN 1905 PLN

POB-2 07.07–18.07.2017 1905 PLN 1905 PLN 2005 PLN

POB-3 15.07–26.07.2017 1905 PLN 1905 PLN 2005 PLN

POB-4 23.07–03.08.2017 1905 PLN 1905 PLN 2005 PLN

POB-5 31.07–11.08.2017 1905 PLN 1905 PLN 2005 PLN

POB-6 08.08–19.08.2017 1855 PLN 1855 PLN 1955 PLN

POB-7 16.08–27.08.2017 1805 PLN 1805 PLN 1905 PLN
* Wakacje 18+ INFO Oferta wyłącznie dla osób, które maja ukończone 18 lat w dniu wyjazdu. Sami decydujecie jak 
spędzacie czas, samodzielnie czy z grupą do 18 lat, a nasz rezydent zawsze służy Wam pomocą.

TRANSPORT 
Dojazd autokarem.
W sprzedaży również oferta samolotowa! Szczegóły oferty na stronie www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 19:00 07:00# 150 PLN

Gdańsk Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12 16:00 10:00# 200 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 04:00* 22:00  50 PLN

Kraków Dw. Autobusowy Czyżyny 03:30* 23:00 70 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Kaliska, wejście główne 23:55 02:00# 100 PLN

Opole Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4 02:00* 23:55 100 PLN

Poznań Nowy Dw. PKS st. 13–19, ul. Matyi 2 20:00 06:00# 150 PLN

Szczecin** Dw. PKS, Plac Grodnicki 1 16:00 10:00# 250 PLN

Warszawa Dworzec Zach. PKS st. 10–11, Al. Jerozolimskie 144 21:30 04:30# 150 PLN

Wrocław  Dw. Tymczasowy PKS ul. Joanitów 13 23:55 02:00# 150 PLN

* wyjazd po północy następnego dnia
** realizowany przy mini. 5 osobach
# powrót po północy następnego dnia. Prosimy o  przybycie na miejsce zbiórki ok.  15 minut przed planowana 
godzina odjazdu. Obowiązkowy odbiór młodzieży przez rodziców lub osoby upoważnione. Szczegółowy rozkład 
jazdy na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Kaucja w  wysokości 25  EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez 
uczestników. Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczno-ad-
ministracyjną opiekunowie zbierają już w autokarze. Kaucję oddają w ostatnim dniu po 
wykwaterowaniu. Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 EUR. W Bułgarii 
obowiązują lewa bułgarskie (1 BGN = ok. 0,5 EUR).

Bułgaria 
– Złote Piaski

obóz wypoczynkowy

16–18 lat, od 18 lat

12 dni

PROMOCJA:  -100 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez OK TOURS
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Złote Piaski –  najsłynniejszy kurort Bułgarskiej Riwiery, położony w  pobliżu Warny. 
Skąpana w słońcu piaszczysta, szeroka plaża, ciepłe morze, piękny stary las, lecznicze 
źródła mineralne – to walory przyciągające turystów. Na smakoszy czekają liczne restau-
racje, pizzerie, kawiarnie. Tętniące życiem kluby, puby, dyskoteki gwarantują szalone 
wieczory i nocne zabawy. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię. Po 
drodze postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie około 5 EUR). Nocny prze-
jazd przez Rumunię. 
2 DZIEŃ Przyjazd do Bułgarii w  godzinach porannych. Złożenie bagaży. Spacer nad 
morze. Zakwaterowanie od godz. 14.00. Spotkanie organizacyjne. Obiadokolacja. 
Nocleg. 
3–10 DZIEŃ Realizacja programu: plażowanie, kąpiele w  morzu i  basenie. Możliwość 
skorzytania z propozycji fakultatywnych.
11 DZIEŃ Opuszczenie pokoi ok. godz. 07.00, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, 
śniadanie. Czas na ostatnie zakupy. Obiadokolacja. Wieczorem wyjazd z Bułgarii. Nocny 
przejazd przez Rumunię. 
12/13 DZIEŃ Dalsza podróż przez Rumunię, dłuższy przystanek na gorący posiłek 
(płatny we własnym zakresie około 5 EUR), Słowację. Powrót w godzinach nocnych. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel TINTYAVA*** Położony w centrum Złotych Piasków, około 150 m od piaszczystej 
plaży. Do dyspozycji: restauracja, bar z miejscem do grillowania, pub irlandzki, basen 
(leżaki, parasole bezpłatnie), w  ogrodzie plac zabaw dla dzieci, bilard, rzutki, tenis 
stołowy. Pokoje klimatyzowane 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV-SAT. Zakwaterowanie 
w hotelu od godz. 14:00, wykwaterowanie o ok. godz. 07:00.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i  obiadokolacje). Turnus rozpoczyna się 
i kończy obiadokolacją. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem klasy LUX
• 9 noclegów, wyżywienie: 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka pilota, wykwalifi kowanej kadry pedagogicznej, ratownika, bułgarska opieka 

medyczna
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN), KL (15 000 EUR) i bagaż (800 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa taksa klimatyczna 6 EUR/os.
• obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR/os.
• dopłata do transportu w zależności od miasta wyjazdowego

DODATKOWE UBEZPIECZNIE 
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 90 PLN

FAKULTATYWNIE 
• posiłki w czasie podróży ok. 5 EUR/posiłek
• dyskoteki tematyczne: UV PARTY, FOAM PARTY, PUB CRAWL, BEACH PARTY, PLAYBOY 

PARTY. Dyskoteki – ok. 3 EUR
• wycieczki fakultatywne Delfi narium +  Warna –  ok.  24  EUR, Neseber (z obiadem) 

–  ok.  24  EUR, Bałczyk i  Przylądek Kaliakra (z wieczorkiem) –  ok.  24  EUR, Wielkie 
Tyrnowo i  Klasztory (z pokazem światło–dźwięk) –  ok.  54  EUR, Istambuł (1 dzień) 
– ok. 60 EUR + 10 USD (wiza), rejs jachtem (z obiadem, 3 godz) – ok. 25 EUR, Safari 
– ok. 20 EUR, AQUAPOLIS – ok. 15 EUR

Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POB-SP-1 05.08–16.08.2017 1599 PLN

POB-SP-2 14.08–25.08.2017 1599 PLN

TRANSPORT 
Dojazd autokarem. 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Bydgoszcz Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 05:00 22:00 140 PLN

Gdańsk Dw. Główny PKP, 03:30 23:30 150 PLN

Katowice
Wyjazd: Al. Górnośląska, Mc Donald's, stacja BP 

(w kierunku Wrocławia). Powrót: Al. Górnośląska, 
Mc Donald's, stacja Bpm (w kierunku Krakowa)

15:30 11:30 —

Kraków ul. Reymonta, Hala Wisły 14:00 13:00 —

Łódź Kaliska – parking od Al. Włókniarzy 09:00 18:00 100 PLN

Opole Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 13:45 13:15 60 PLN

Poznań Dworzec PKS, ul. Towarowa 06:00 21:00 120 PLN

Warszawa Parking PKiN, ul. Świętokrzyska 08:45 18:00 100 PLN

Wrocław ul. Karkonoska Mc Donald's, stacja BP 12:30 14:30 100 PLN

Uwaga: na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o niższym stan-
dardzie, busem, samochodem osobowym, transportem publicznym pod opieką osoby 
dorosłej, a także możliwość związanych z tym ewentualnych przesiadek. Biuro zastrzega 
sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości 
w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób). Zbiórka uczestników 15 minut 
przed godziną odjazdu. Godziny wyjazdu mogą ulec zmianie. Godziny odjazdów i po-
wrotów uzależnione są od warunków drogowych i kolejek na przejściach drogowych. 
Istnieje możliwość wyjazdów z innych miejscowości – szczegółowe informacje w biurze. 
Szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl

DODATKOWE INFORMACJE
Kaucja w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestni-
ków. Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczną opiekunowie 
zbierają już w autokarze. Kaucję oddają w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.Sugerowa-
ne kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 EUR. W Bułgarii obowiązują lewa bułgarskie 
(1 BGN = ok. 0,5 EUR)

Bułgaria 
– Złote Piaski

studencki obóz wypoczynkowy

18-30 lat

12 dni

PROMOCJA:  -100 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez Biuro Podróży Prima Tour
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Drvenik – urocze miasteczko turystyczne położone w południowej części Riwiery Ma-
karskiej. Ulokowany pomiędzy dwoma zatokami, Donje Vala i Gornaja Vala, w otoczeniu 
szczytów masywu Biokovo, gwarantuje turystom możliwość spędzenia urlopu w nie-
zwykle przyjemny sposób.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do Chorwacji.
2 DZIEŃ Przyjazd do Drvenika w godzinach popołudniowych, obiad, zakwaterowanie 
od godz. 14.00, zapoznanie z hotelem i okolicą, kolacja, nocleg.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu:
• plażowanie i kąpiele morskie pod opieką ratownika, korzystanie z basenu krytego 

na terenie obiektu, dyskoteki z profesjonalnym oświetleniem, piesze wycieczki po 
okolicy (szlaki turystyczne poprowadzone są wzdłuż malowniczych klifów), zajęcia 
animacyjne w hotelu i na plaży;

• zajęcia sportowo-rekreacyjne: tenis stołowy, badmington, siatkówka;
10 DZIEŃ Po śniadaniu złożenie bagaży, wypoczynek, obiad, pobranie suchego pro-
wiantu na drogę powrotną. Wyjazd w  drogę powrotną w  godzinach wieczornych, 
przejazd do Polski.
11 DZIEŃ Powrót w godz. wieczornych.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Pensjonat Herceg**/*** kompleks trzech hoteli położonych około 150  m od morza 
i 30 km od Makarskiej. Pokoje 3, 4 i 5-osobowe z  łazienkami (WC, prysznic), urządzo-
ne standardowo: szafa, toaletka z  lustrem, krzesła, szafki nocne, lampki nad łóżkami. 
Większość pokoi z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze. Do dyspo-
zycji: basen wewnętrzny, stoły do gry w ping-ponga, świetlica oraz sala dyskotekowa (z 
profesjonalnym oświetleniem). Około 200 m od pensjonatu znajdują się boiska do gry 
w piłkę i tereny rekreacyjne. Zakwaterowanie w hotelu ok. 14:00, wykwaterowanie do 
godz. 10:00.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania kontynentalne wzmocnione, obiad dwuda-
niowy, kolacja). Suchy prowiant na drogę powrotną (2 bułki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, 
wafelek, rogal). Turnus rozpoczyna się i kończy obiadem.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem klasy LUX
• 8 noclegów, wyżywienie: 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka pilota, wykwalifi kowanej kadry pedagogicznej, ratownika, chorwacka opieka 

medyczna
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN), KL (15 000 EUR) i bagaż (800 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa taksa klimatyczna 10 EUR/os.
• obowiązkowa kaucja zwrotna 15 EUR/os.
• dopłata do transportu w zależności od miasta wyjazdowego

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 50 PLN
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 90 PLN

FAKULTATYWNIE 
• obiady w czasie podróży ok. 5 EUR/posiłek
• wycieczki: Dubrovnik – ok. 40 EUR, Split i Omiś – ok. 30 EUR, Medugorje i Wodospady 

Kravica – ok. 35 EUR, rejs promem na wyspę Korcula – ok. 25 EUR, Mostar – 40 EUR
Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POK-PD-1 30.06–10.07.2017 1799 PLN

POK-PD-2 08.07–18.07.2017 1799 PLN

POK-PD-3 16.07–26.07.2017 1799 PLN

POK-PD-4 24.07–03.08.2017 1799 PLN

POK-PD-5 01.08–11.08.2017 1799 PLN

TRANSPORT 
Dojazd autokarem.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Bydgoszcz Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 05:00 22:00 140 PLN

Gdańsk Dw. Główny PKP, 03:30 23:30 150 PLN

Katowice
Wyjazd: Al. Górnośląska, Mc Donald's, stacja BP 

(w kierunku Wrocławia). Powrót: Al. Górnośląska, 
Mc Donald's, stacja Bpm (w kierunku Krakowa)

15:30 11:30 —

Kraków ul. Reymonta, Hala Wisły 14:00 13:00 —

Łódź Kaliska – parking od Al. Włókniarzy 09:00 18:00 100 PLN

Opole Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 13:45 13:15 60 PLN

Poznań Dworzec PKS, ul. Towarowa 06:00 21:00 120 PLN

Warszawa Parking PKiN, ul. Świętokrzyska 08:45 18:00 100 PLN

Wrocław ul. Karkonoska Mc Donald's, stacja BP 12:30 14:30 100 PLN

Uwaga: na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o niższym stan-
dardzie, busem, samochodem osobowym, transportem publicznym pod opieką osoby 
dorosłej, a także możliwość związanych z tym ewentualnych przesiadek. Biuro zastrzega 
sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowo-
ści w  przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób). Zbiórka uczestników 15 
minut przed godziną odjazdu. Godziny wyjazdu mogą ulec zmianie. Godziny odjazdów 
i powrotów uzależnione są od warunków drogowych i kolejek na przejściach drogo-
wych. Istnieje możliwość wyjazdów z innych miejscowości. Szczegółowy rozkład jazdy 
na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Kaucja w wysokości 15 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestni-
ków. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości lub paszportu.

Chorwacja 
- Drvenik

obóz wypoczynkowy

13–18 lat

11 dni

PROMOCJA:  -100 PLN do 31.03.2017

 

Impreza organizowana przez Biuro Podróży Prima Tour
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Rimini – uwielbiany włoski kurort słynący z pięknych plaż i świetnej zabawy. Mieszkamy 
w samym centrum imprezowej dzielnicy miasta Rivazzurra, kilka przecznic od najpopu-
larniejszej trzypoziomowej dyskoteki Carnaby oraz kultowego Altromondo. Jeśli cenisz 
sobie zabawę, dobrą kuchnię, a przy okazji chcesz zwiedzić wspaniałe miejsca – ta oferta 
jest dla Ciebie! Każdy z Was otrzyma kartę rabatową do okolicznych lodziarni i pizzerii.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z  poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem jazdy (obowiązkowo 
paszport lub dowód osobisty!). Wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych po roz-
dzieleniu kierunków: Chorwacja i Włochy w bazie przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd 
nocny przez Czechy, Austrię.
2 DZIEŃ Przyjazd do WENECJI w  godzinach porannych. Przygodę rozpoczynamy 
rejsem statkiem do Placu Św. Marka, który znajduje się w najstarszej części Wenecji i jest 
jej sercem skupiającym najważniejsze zabytki (obowiązkowa opłata 90 PLN lub 20EUR). 
Na placu św. Marka zobaczymy Bazylikę św. Marka, zachwyci nas wspaniały Pałac Dożów 
i najwyższa budowla w Wenecji – Dzwonnica św. Marka oraz Wieża Zegarowa. Zoba-
czymy najsłynniejsze weneckie mosty – najbardziej romantyczny Most Westchnień oraz 
najstarszy Ponte Rialto. Zwiedzanie obiektów odbywa się z zewnątrz, w formie spaceru 
z przewodnikiem. Po zakończeniu zwiedzania – czas wolny. Powrót na parking do auto-
karu odbywa się również kanałami na pokładzie statku.
Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, pierwszy posiłek: 
kolacja. 
3–9 DZIEŃ W trakcie pobytu – odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich i  słonecz-
nych, bawimy się gramy, zwiedzamy, zero nudy. Nasza najlepsza kadra wypełni Wam 
czas i zapewni atrakcję! W programie m.in. city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, 
wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki i dyskoteki (grupa nieletnia bawi się na dysko-
tekach i wraca pod opieką wychowawców).
10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, lunch, w godzinach popołudnio-
wych wyjazd do Polski, nocny przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy. 
11 DZIEŃ Przyjazd do Pszczyny około południa. Powrót do poszczególnych miast 
zgodnie z rozkładem jazdy. Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców 
lub osoby upoważnione

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel***+ TAMANCO (http://www.hoteltamaco.com) położony w dzielnicy Rivazzurra 
di Rimini – od morza 350 metrów. Do naszej dyspozycji jest recepcja, rekreacyjny taras 
na dachu hotelowym z  leżakami oraz jacuzzi (dodatkowo płatne). Na terenie hotelu 
świetlica z TV, restauracja.
Pokoje dla 4 i 5 osób z wykorzystaniem dostawek i łóżek piętrowych. Pokoje z łazienkami. 
W łazienkach kabiny prysznicowe co jest ewenementem w hotelach tej klasy w Rimini. 
Pokoje wyposażone w klimatyzację (włączaną centralnie na kilka godzin dziennie), sejf 
oraz balkon. Klimatyzacja zawarta w cenie. Hotel zapewnia pościel i ręcznik. WiFi płatne 
5 EUR/jedno urządzenie/pobyt. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie – bufet, lunch – dwa dania: bufet sałatkowy, 
deser, woda do picia, kolacja – dwa dania: pierwsze – zupa lub makaron, drugie – mięso 
lub ryba, bufet sałatkowy, woda do picia, owoc lub deser. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport autokarem LUX (AC, WC, DVD)
• 8 lub #7 noclegów w hotelu
• klimatyzacja w pokojach
• wyżywienie 3 razy dziennie
• suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka opiekunów (nie dot. 18+), ratownika
• ubezpieczenie AXA KL(10 000 EUR), NNW (2000 EUR) i bagażu (200 EUR)
• CD ze zdjęciami z turnusu (nie dot. 18+)
• pamiątkowe gadżety OK TOURS
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN

DODATKOWE OPŁATY
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy (cena nie zawiera 

suchego prowiantu w drodze do Włoch)
• obowiązkowa opłata za rejs statkiem w Wenecji 90 PLN lub ok. 20 EUR
• obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna 15 EUR
• opłata na TFG: 10 PLN

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 80 PLN/os.
• ubezpieczenie przy sportach amatorskich AXA: 20 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej

FAKULTATYWNIE 
• wycieczki: Rzym – 300 PLN lub ok. 65 EUR, Aquafun – 140 PLN lub ok. 30 EUR, San 

Marino –  90  PLN lub 20  EUR, Florencja –  ok.  55  EUR, dyskoteka Carnaby – karnet 
na 3  wejścia –  90  PLN lub 20  EUR, dyskoteki: Carnaby, Altromondo, Blow Up 
ok. – 10, 15, 25 EUR/wejście, Mirabilandia – 160 PLN lub ok. 35 EUR

Więcej informacji na www.atas.pl 
Uwaga: Wszystkie dyskoteki we Włoszech dostępne są dla młodzieży od 16 lat, nie ma 
obowiązku legitymowania się przy zakupie biletów ani przy wejściu.

TURNUSY I CENY
13–16, 16–18 lat 18+*

POW-OK-1 04.07–14.07.2017 2005 PLN 2005 PLN

POW-OK-2 12.07–22.07.2017 2005 PLN 2005 PLN

POW-OK-3 20.07–30.07.2017 2005 PLN 2005 PLN

POW-OK-4 28.07–07.08.2017 2005 PLN 2005 PLN

POW-OK-5 05.08–15.08.2017 2005 PLN 2005 PLN

POW-OK-6 13.08–22.08.2017# 1905 PLN 1905 PLN

POW-OK-7 20.08–29.08.2017# 1805 PLN 1805 PLN

*18+ Oferta wyłącznie dla osób, które mają ukończone 18 lat w dniu wyjazdu. 

TRANSPORT
Dojazd autokarem. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 minut przed planowa-
na godzina odjazdu. Szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 08:00 21:00 150 PLN

Gdańsk Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12 05:00 23:55 200 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 17:00 12:00  50 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Kaliska, wejście główne 13:00 16:00 100 PLN

Opole Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4 15:00 14:00 100 PLN

Poznań Nowy Dw. PKS st. 13–19, ul. Matyi 2 09:00 20:00 150 PLN

Szczecin* Dw. PKS, Plac Grodzicki 1 05:00 23:55 250 PLN

Warszawa Dw. Zach. PKS st. 10–11, Al. Jerozolimskie 144 10:30 19:00 150 PLN

Wrocław  Dw. Tymczasowy PKS ul. Joanitów 13 13:00 16:00 150 PLN

* transport realizowany przy min. 5 uczestnikach

DODATKOWE INFORMACJE
Kaucja zwrotna w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez 
uczestników. Pieniądze na realizację programu oraz kaucję zwrotną i  opłatę klima-
tyczno-administracyjną opiekunowie zbierają pierwszego dnia w  autokarze, a  kaucję 
oddają w ostatni dzień pobytu po wykwaterowaniu.
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki – ok. 100 EUR. 
Zalecamy dodatkowe ubezpieczenie EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowot-
nego.

Włochy
– Rimini
obóz wypoczynkowy

13–18, od 18 lat

11 dni

PROMOCJA:  -100 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez OK TOURS
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Hiszpania – kraj położony na południu Europy, jeden z jej najpiękniejszych zakątków. 
Kraj słońca, morza, dobrej zabawy, bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym 
jak i geografi cznym. Jednym z najbardziej znanych regionów Hiszpanii jest Costa Brava 
– Dzikie Wybrzeże. Jest to część wybrzeża zaczynająca się około 40 km na północ od 
Barcelony. Charakteryzuje się pięknymi krajobrazami, na które składają się urwiste, ska-
liste brzegi z małymi plażami o drobnym piasku.
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. Dodatkową atrakcją jest położony na obrzeżach 
miasta największy na Costa Brava – park wodny WATERWORLD. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Okęcie-Warszawa. Odprawa bagażowo-paszportowa 
(rozpoczęcie odprawy na 2 godziny przed wylotem). Wylot samolotem do Barcelony. 
Przylot na lotnisko El Prat w Barcelonie. Odprawa paszportowo-bagażowa. Przejazd na 
wybrzeże Costa Brava. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Wieczorny spacer po kuror-
cie – czas wolny. Nocleg.
2–9 DZIEŃ Pobyt na Costa Brava w LLORET DE MAR.
W trakcie pobytu w programie:
• wycieczka autokarowa do Barcelony: katedra Sagrada Familia, La Rambla, dzielnica 

gotycka, Stadion FC Barcelona (bilet płatny dodatkowo dla chętnych ok. 20 EUR), wie-
czorem pokazy grających fontann.

• plażowanie 
• gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe
10 DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie z  hotelu, transfer na lotnisko. Odprawa pasz-
portowo-bagażowa. Wylot z  Barcelony. Przylot na lotnisko Okęcie-Warszawa. Odbiór 
uczestników przez opiekunów.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Guitart Central Park*** położony w  Lloret de Mar w  odległości około 
400 metrów od plaży i ok. 400 metrów od centrum. Do dyspozycji uczestników restau-
racja, 3 baseny z leżakami, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny). Pokoje 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Klimatyzacja w pokojach w cenie imprezy.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – bufet (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym posiłkiem 
jest kolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej, opłaty lotniskowe
• 9 noclegów w hotelu, wyżywienie wg opisu
•  ubezpieczenie AXA (KL 10 000 EUR, NNW 2000 EUR + bagaż 200 EUR)
• opieka pedagogiczna, hiszpańska opieka medyczna, opieka kierownika-rezydenta
• podatek VAT
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa opłata u  rezydenta na bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 

i transfery autokarem: ok. 65 EUR 
• opłata klimatyczna dla osób powyżej 16 roku życia: 5 EUR/pobyt 

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 95 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 90 PLN/os.
• gwarancja niezmienności ceny: 120 PLN/os.

FAKULTATYWNIE 
• wstęp na stadion FC Barcelony: 20 EUR 
• miasteczko wodne: ok. 30 EUR 
• wieczór hiszpański z pokazem fl amenco: 26 EUR 
• karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia – dla osób od 16 lat): 26 EUR 
• rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku: ok. 22 EUR (bilet w 2 strony)
• napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne
• gwarantowany pokój 2-osobowy: 180 PLN/os.
Więcej informacji na www.atas.pl 

TRANSPORT 
Samolot –  hiszpańskie linie lotnicze. Godziny lotów do potwierdzenia na 48 godzin 
przed rozpoczęciem imprezy. 

TURNUSY I CENY

Wylot z Warszawy
POH-S-1 07.07–16.07.2017 2899 PLN

POH-S-2 14.07–23.07.2017 2899 PLN

POH-S-3 17.07–26.07.2017 2899 PLN

DODATKOWE INFORMACJE
Pasażer może wziąć na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 20  kg oraz 
1 sztukę bagażu podręcznego do 5 kg wg warunków przewoźnika.
Zalecane minimalne kieszonkowe na potrzeby własne ok. 80–100 EUR.

Hiszpania 
– Lloret de Mar 

obóz wypoczynkowy

14–18 lat

10 dni

PROMOCJA:  -200 PLN do 31.03.2017
-100 PLN do 30.04.2017

Impreza organizowana przez Centrum Podróży KOLIBER
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Pogorzelica –  miejscowość wczasowo-wypoczynkowa w  województwie zachodnio-
pomorskim na Wybrzeżu Rewalskim. Walory klimatyczne, krajobrazowe, turystyczne 
przyciągają rzesze turystów. Piękna szeroka plaża, wydmy porośnięte lasami, mikrokli-
mat sprzyjający aktywnemu i zdrowemu wypoczynkowi. 

PROGRAM
WARIANT A: wycieczka autokarowa do Kołobrzegu z  wizytą w  Parku Linowym, 
pokonanie szeregu przeszkód, mostów, kładek, huśtawek, platform. Uczestnicy wypo-
sażeni są w profesjonalny sprzęt posiadający atesty, zabawa odbywa się pod czujnym 
okiem instruktorów. Następnie w Kołobrzegu zwiedzanie neogotyckiego Ratusza, 
Starego Miasta, portu, Kolegiaty, amfi teatru festiwalowego, a na zakończenie wizyta 
w aquaparku w Kołobrzegu.
WARIANT B: fascynująca zabawa w  Parku Rozrywki Heide Park www.heide-park.pl 
wycieczka do Niemiec –  (Niemcy –  Soltau k. Hamburga), uznanego za nr 1 wśród 
niemieckich parków rozrywki o olbrzymiej powierzchni z niezliczonymi atrakcjami za-
pierającymi dech jazdami (7h pobytu). 
Wyjazd jest planowany ok.  godz. 1.00 w  nocy, pobyt w  Parku w  godz. 11.00–17.00, 
powrót ok. 2.00 w nocy dnia następnego.
WARIANT C: wizyta w  TROPICAL ISLANDS –  w  bardzo atrakcyjnym i  największym 
tropikalnym parku rozrywki i  wypoczynku w  Europie (m.in. pobyt w  krainie tropi-
ków z  plażą, lasem tropikalnym, wioską tropikalną, klubem Tropino, z  basenami, 
zjeżdżalnią wodną, Morzem Południowym, Laguną Bali, mini-golfem), – szczegóły na 
www.tropical-islands.de).
Następnie zwiedzanie wybranych obiektów Berlina obejrzenie Reichstagu, bramy Bran-
denburskiej, muru berlińskiego.
WARIANT A, B, C: wycieczka do Chełma Gryfi ckiego – udział w imprezie „Militar-
na Przygoda”. Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w pigułce prowadzone 
metodą musztry bojowej i dobrej zabawy. Malowanie kamufl ażu na twarzy, przebiera-
nie się w mundury oraz: manewry wojskowe – sprawnościowy wojskowy tor przeszkód 
OSF – ,,małpi gaj”, strzelnica - strzelanie sytuacyjne z karabinków paintbllowych lub 
ASG, techniki linowe – ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne, wojskowe trans-
portery rozpoznawcze BRDM-2, żyroskop – test na trenażerze dla pilotów i skoczków 
wojskowych, poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy 
metalu, pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW – ,,historia na żywo”. 
Odbędą się zawody i pojedynki obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla nich 
przygotowanej broni. W programie także zwiedzanie ,,ZAŚCIANKA”, strzelanie z armaty 
– bombarda krzyżacka, nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem 
miecza, topora i włóczni. Przebierzemy się w zbroje i pancerze, omawiając historię oraz 
zasady postępowania słowian i wikingów. Po zajęciach przekazujemy płytkę ze zdjęcia-
mi i fi lmikami. 

PROGRAM WSPÓLNY
DLA UCZESTNIKÓW WSZYSTKICH TURNUSÓW

• Kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie
• Zajęcia na ścianie wspinaczkowej oraz przejazd kolejką tyrolską
• Rozgrywki w unihokeja, zajęcia sportowe: siatkówka, piłka nożna, pływanie, koszy-

kówka
• Warsztaty: planszomaniaka, nie tylko dla chłopców – piłka nożna; piłki siatko-

wej plażowej oraz nie tylko dla dziewczyn – Gorączka ZUMBY
• Wizyta na pirackim statku –  zabawy w  wodzie, szukanie ukrytego skarbu przy 

pomocy pirackiej mapy sprzed lat
• Kosmiczna Ekspedycja – kosmiczne gry i zabawy, kosmiczna moda, kosmiczna dy-

skoteka zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie, balonowa bitwa wodna, 
turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju

• Wizyta w Parku Miniatur Latarni Morskich – zapoznanie się z ich niezwykłą histo-
rią lub rejs statkiem po Bałtyku

• Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”, Festiwal Talentów
• Dyskoteki, zabawy integracyjne, ogniska z  pieczeniem kiełbasek, gry, konkursy, 

zawody

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy „Manta” usytuowany w  pięknym lesie sosnowym 
ok.  400  metrów do morza, pokoje 3 i  4-osobowe z  balkonem i  łazienką oraz 
telewizorem. Ośrodek dysponuje: stołówką, kawiarnią, salą dyskotekową, świetlicą 
wyposażoną w  sprzęt nagłaśniający i  video, boiskiem do piłki nożnej i  koszykówki, 
boiskiem do siatkówki, przenośnym zestawem do unihokeja oraz siatkówki plażowej, 
stołami do ping-ponga, placem zabaw z elementami parku linowego, basenem letnim, 
ścianą wspinaczkową. Teren ośrodka (2 ha) ogrodzony.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie w  stołówce ośrodka; pierwsze świadczenie –  kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie oraz suchy prowiant w dniu wyjazdu 
(śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• program wg wybranej opcji
• opieka kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika
• ubezpieczenie TU AXA (5000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• obligatoryjne opłaty na bilety wstępów do obiektów płatne w EUR

FAKULTATYWNIE 
• Jednodniowa wycieczka autokarowa do Heide Parku: 200 PLN + 30 EUR 
• Jednodniowa wycieczka autokarowa Kopenhaga – most Oresund – Szwecja, cena 

250 PLN + obowiązkowo 12 EUR (dla chętnych dodatkowo 15 EUR na rejs statkiem) 
• Jednodniowa wycieczka Berlin i Wyspa Tropikalna: 180 PLN + 30 EUR
• Oceanarium w Stralsundzie: 160 PLN + 15 EUR
• „Cesarskie Kąpieliska”: 60 PLN + 10 EUR
• Warsztaty „You can dance” – 10 godz. nauki tańca, choreografi i: 100 PLN
Wszystkie imprezy fakultatywne i warsztaty odbywają się w przypadku zgłoszenia się 
minimum 15 uczestników. W przypadku wycieczek zagranicznych każdy uczestnik po-
winien posiadać paszport lub dowód osobisty. Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
Wariant A Wariant B Wariant C

POP-PGK-1 27.06–09.07.2017 1440 PLN 
Militarna 

Przygoda 
Kołobrzeg

1590 PLN 
+ 30 EUR

Militarna Przygoda 
Heide Park

1550 PLN 
+ 30  EUR

Militarna Przygoda 
Wyspa Tropikalna

POP-PGK-2 10.07–22.07.2017

POP-PGK-3 23.07–04.08.2017

POP-PGK-4 05.08–17.08.2017

TRANSPORT
Trasa główna: Warszawa – Kołobrzeg (PKP) wyjazd rano w dniu rozpoczęcia turnusu, 
powrót wieczorem w dniu zakończenia turnusu Warszawa + 90 PLN. Trasy antenowe: 
(PKP, Polski Bus lub PKS) Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 PLN, Lublin, Kraków, 
Katowice, Kielce, Częstochowa, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Zielona Góra, Białystok, 
Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, Rzeszów, Tarnobrzeg + 130 PLN wyjazdy z danej miej-
scowości realizowane przy zgłoszeniu się minimum 5 osób; informacje o  zbiórce 
najpóźniej 5  dni przed turnusem Każdy uczestnik obowiązkowo powinien posiadać 
aktualną legitymację szkolną.

Pogorzelica
kolonia i obóz wypoczynkowy

7–18 lat

13 dni

nad morzem

PROMOCJA:  -100 PLN do 15.03.2017
 -50 PLN do 15.04.2017

Impreza organizowana przez Harctur Warszawa
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Niechorze –  jedno z  najatrakcyjniejszych i  najczystszych kąpielisk morskich w  woje-
wództwie zachodniopomorskim. Należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości 
ze względu na piękne, szerokie i piaszczyste plaże. Duże nasłonecznienie i mikroklimat 
gwarantują doskonały wypoczynek. W pobliżu jezioro Liwia (rezerwat ornitologiczny), 
latarnia morska, kolejka wąskotorowa.

PROGRAM
1.  Zawitamy na Wyspę Skarbów położoną na wyspie Karsibór, gdzie czekają nas 

takie atrakcje jak: zabawa plenerowa „Poszukiwanie Skarbu”, zwiedzanie „Skarbca” 
czyli niepowtarzalnego zbioru eksponatów z  całego świata, OLIMPIADA PIRACKA 
– rywalizacje sportowe na oryginalnych i własnoręcznie wykonanych stanowiskach 
sportowych: m.in.: statek Widmo, Halabardzista, Chodzenie na Szczudłach, Narty 
Pirackie, Lot na miotle i wiele innych. Oglądanie i wspólne karmienie zwierząt oraz 
przejażdżki na kucykach szetlandzkich. PIRACKI QUIZ z wiedzy o skarbcu. Losowanie 
monet z całego świata. 

2.  W Międzyzdrojach zobaczymy molo, Aleję Gwiazd. W Wolińskim Parku Narodowym 
zobaczymy Jezioro Turkusowe oraz punkt widokowy Kawcza Góra.

3.  Wejdziemy na drugą w Polsce (pod względem wielkości) latarnię morską w Niecho-
rzu – istnieje od 1866 r., wysokość 45 metrów, a światło widoczne nawet z odległości 
20 mil morskich. 

4.  Zwiedzimy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w  Niechorzu prezentujące zbiory 
związane z historią, tradycją i kulturą rybacką Pomorza i Gminy Rewal.

5.  Wybierzemy się do Trzęsacza i  Rewala. W  Trzęsaczu zwiedzamy ruiny średnio-
wiecznego kościółka zniszczonego przez proces abrazji oraz jedynego w  Europie 
Multimedialnego Muzeum 15-go Południka, przejdziemy plażą do Rewala, zobaczy-
my Aleję Róż i Zakochanych oraz deptak.

6.  Zobaczymy Jezioro Liwia – rezerwat, w którym można fotografować i podpatrywać 
ptaki.

7.  Plażowanie i kąpiele morskie pod opieką ratownika – do plaży tylko 200 m.
8.  Dodatkowe atrakcje: dyskoteki tematyczne, konkurs piosenki „Śpiewać każdy 

może”, karaoke, gry terenowe, podchody, gry planszowe dla chętnych, wybory Miss 
i  Mistera, baloniada, NEPTUNALIA PIRACKIE –  Chrzest Kolonijny, poczta kolonijna, 
konkurs rzeźby w  piasku, konkurs plastyczny „Twój Zachód Słońca”, wakacyjna 
Olimpiada Sportowa w piłkę nożną, piłkę siatkową, badmintona, siatkówkę plażową, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek i morskie opowieści.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Haryzma” położony 200  m od morza. Wygodne 
pokoje 3–5-osobowe z  łazienkami, TV i  bardzo dobrym wyposażeniem. Na terenie 
ośrodka WIFI, świetlica z video, stół do tenisa, sala dyskotekowa z lustrami i drabinkami, 
boisko typu mini orlik, do siatkówki plażowej, plac zabaw. Kilka kroków od ośrodka wielki 
kompleks rekreacyjny gminy Rewal: skatepark, boiska do koszykówki, piłki nożnej, korty 
tenisowe, siłownia, hala sportowa. Zakwaterowanie w turnusach 1–4.
Ośrodek Wczasowy „Marta” położony 200 m od morza. Ma kameralny charakter, 
pokoje znajdują się w kilku niewielkich, jednopiętrowych, murowanych pawilonach. Pa-
wilony usytuowane są w otoczeniu lasu sosnowego na 1,5 ha dobrze zagospodarowanej 
powierzchni. Pokoje 2–4-osobowe z łazienkami oraz studiach dwupokojowych (pokoje 
w amfi ladzie) z łazienkami. Cały teren jest zagospodarowany zielenią i ogrodzony.
Na terenie basen odkryty, boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw i gier dla dzieci, 
siłownia, stół do gry w tenisa i miejsce na ognisko. Przy ośrodku działa również stołówka 
i kawiarnia. Zakwaterowanie w turnusie 5.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną  

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej (kierownik + wychowawcy)
• opieka medyczna
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna(5000 PLN)
• podatek VAT

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miasta wsiadania

FAKULTATYWNIE 
Zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu (realizacja przy min. 25 chęt-
nych):
• jednodniowa wycieczka do Parku Rozrywki „Heide Park” 200 PLN + 30 EUR na wstęp
• jednodniowa wycieczka do Parku Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands”: 180 PLN 

+ 30 EUR na wstęp – w cenie: transport, opieka pilota, bilet wstępu upoważniający 
do korzystania ze wszystkich atrakcji, gorący posiłek, ubezpieczenie oraz prowiant

• „Cesarskie Kąpieliska” Heringsdorf – Ahlbeck – Świnoujście – wejście do term Bałty-
ckich: 60 PLN + 10 EUR na wstęp – w cenie wycieczki: transport, opieka pilota, bilet 
wstępu, ubezpieczenie oraz prowiant

Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest ważny paszport lub dowód osobisty 
oraz pieniądze na wstęp.
Dodatkowe atrakcje: roztańczone wakacje „ZUMBA®FITNESS” – 80 PLN/8 godz., MUL-
TISPORT – 80 PLN (realizowane przy min. 8 os.)

TURNUSY I CENY
POP-BHN-1 25.06–06.07.2017 1545 PLN

POP-BHN-2 06.07–17.07.2017 1545 PLN

POP-BHN-3* 17.07–27.07.2017 1445 PLN

POP-BHN-4* 27.07–06.08.2017 1445 PLN

POP-BHN-5* 07.08–17.08.2017 1345 PLN

* 11 dni

TRANSPORT
Szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Warszawa ul. Niemcewicza 17, zatoczka dla autokarów 06:30 ok. 21:00 80 PLN

Łódź
ul. Karskiego – parking dla autokarów przy 

CH Manufaktura (Leroy Merlin)
09:00 ok. 18:00 —

Poznań McDonald's obok IKEA, ul. Franowo 12:30 ok. 15:30 —

Kraków* Parking przed Stadionem Wisły, ul. Reymonta 04:00 ok. 23:45 100 PLN

Katowice*
Stacja BP – McDonald's przy hotelu Campanille, 

Al. Górnośląska, autostrada A4 (k. Wrocław)
05:30 ok. 22:15 100 PLN

Wrocław* Dworzec PKS, ul. Sucha, peron III 05:00 ok. 22:50 100 PLN

Bydgoszcz* ul. Toruńska, parking przy Hali „Łuczniczka" 13:15 ok. 13:45 40 PLN

* dojazdy antenowe (autokar, bus, Polski Bus lub PKP, przejazd antenowy realizowany przy min. 4–6 os.). Dojazd 
własny –  zniżka 70  PLN od ceny autokarowej. Osoby korzystające z  antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać 
ważną legitymację szkolną. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem

Niechorze
obóz i kolonia 

poszukiwaczy skarbów

6–15 lat

12/11 dni 

nad morzem

PROMOCJA:  -100 PLN do 15.03.2017
 -50 PLN do 15.04.2017

Impreza organizowana przez Harctur Sp. z o.o. Oddział Biuro Podróży Harctur w Łodzi



www.atas.pl38OBOZY KRAJOWE – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

#

Szklarska Poręba –  miejscowość wypoczynkowa i  turystyczna położona w  malow-
niczej dolinie rzeki Kamiennej, u  podnóża Szrenicy w  legendarnej krainie ducha Gór 
–  Karkonosza, doskonałe miejsce letniego wypoczynku dla tych, którzy preferują 
aktywny sposób spędzenia czasu.

PROGRAM
1.  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, następnie 
udział w godzinach wieczornych w efektownym spektaklu na Krizikovej Fontannie 
z efektami świetlnymi, muzyką, baletem.

2.  Wycieczka autokarowa do Liberca: zabawy w  centrum Handlowo-Rozrywkowym 
„Babilon”, wizyta w czeskim aquaparku baseny, zjeżdżalnie, masaże, sauny, kąpiele 
wirujące, masujące, jaskinie, a  także niedawno otwartym mega atrakcyjnym Parku 
Nauki i  Zabawy –  iQlandia. W  iQlandii odwiedzający mogą odbyć m.in. trening 
kosmonauty, powędrować z  wnętrza Ziemi do odległych galaktyk, doświadczyć 
trzęsienia ziemi, przeżyć wichurę, spadające bomby, obejrzeć taniec błyskawic, eks-
perymentach, warsztatach rozwiązać zawiłe zadania kryminalistyki.

3.  Wycieczka do niezwykłego rezerwatu przyrody Skalne Miasto: wędrówka po 
świecie fantastycznych form skalnych, które osiągają wysokości bliskie 100 metrów, 
a  wędrujący człowiek wydaje się odrobiną wobec potęgi przyrody; w  trakcie wy-
cieczki uczestników czeka również atrakcyjny, pełen emocji spływ łódką w skalnym 
podziemnym mieście

4.  Karkonosze AVENTURA: spływ bezpiecznymi pontonami raftingowymi po ma-
lowniczej rzece Bóbr. To atrakcja która łączy współdziałanie na wodzie, aktywny 
wypoczynek oraz spędzenie niezapomnianych chwil na łonie natury (każdy uczest-
nik jest wyposażony w kamizelkę, pagaj, kask).

5.  Wycieczka Kolejką Izerską: trasa prowadzi przez tajemnicze zakola, górskie urwiska, 
spotkanie z  fauna i  fl orą Gór Izerskich, następnie zwiedzanie Harrachova, zespół 
skoczni narciarskich, Huty Szkła, spacer do wodospadu Munlavy.

6.  Wizyta w Parku Rozrywki Esplanada: doskonała zabawa i adrenalina dla każdego 
od 6 do 99 lat, m.in. zjazd zjeżdżalnia grawitacyjną Alpinie Coaster.

7.  Wycieczka do Karpacza*: korzystanie z  atrakcyjnego Parku Wodnego Tropikana 
w hotelu „Gołębiewski”, wstęp do Muzeum Konsol Gier Video w Karpaczu. 

 * wycieczka realizowana tylko w turnusie 15-dniowym.

8.  Zajęcia w  Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej: ciekawa interaktywna 
prezentacja przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego. 

9.  Wizyta w Indiańskiej Wiosce: obejrzenie indiańskich strojów, broni i przedmiotów 
codziennego użytku, indiańskiego tipi, totemu, gry i zabawy, strzelanie z łuku, rzuty 
włócznią i wiele innych atrakcji.

10.  Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”: gra terenowa Szlakiem Ducha Gór, 
zabawa i historia w jednym, kto odwiedzi wszystkie punkty i odwzoruje wszystkie 
hologramy w Księdze Skarbów!

11.  Wizyta w  Chacie Walońskiej: siedzibie Sudeckiego Bractwa Walońskiego, galerii 
kamieni i  jednocześnie miejsca, w  którym kultywowane są walońskie tradycje. 
Uczestnicy biorą udział w seansie tajemniczych walońskich obrzędów i wysłuchują 
podań walońskich z ust Wielkiego Mistrza Walońskiego.

12.  Zwiedzanie atrakcji Szklarskiej Poręby: Huty Szkła – spotkanie z hutnikami – pokaz 
wyrobu szkła (możliwość zakupu pamiątek ze szkła), Muzeum Energetyki. 

13.  Wycieczki piesze m.in: do Wodospadu Kamieńczyk, do Wodospadu Szklarka, schroni-
ska pod Łabskim Szczytem, na Halę Szrenicką.

14.  Zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka
15.  Dyskoteki, ogniska, konkursy

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Pensjonat*** „Pory Roku” o  wysokim standardzie, po generalnym remoncie 
w 2015  roku, położony w centrum Szklarskiej Poręby. Posiada pokoje 2, 3, 4-osobowe 
z  łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3, 2+4 z  łazienkami, każdy z  TV i  telefonem. 

Do dyspozycji uczestników: stołówka, świetlica z  TV, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, 
siłownia. Za dodatkową opłatą możliwość korzystania z Kapsuły Piękności, sauny, cym-
bergaja. W odległości ok. 500 metrów kryty basen w odległości ok. 700 metrów dolna 
stacja na Szrenicę. Do boiska sportowego „Orlik” ok. 150 metrów, uczestnicy korzystają 
bezpłatnie.
Wyżywienie: w stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek), pierwsze 
świadczenie – obiadokolacja w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie świadczenie – śnia-
danie i suchy prowiant w dniu zakończenia turnus.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie, wyżywienie 
• program wg wybranej opcji
• opieka kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika
• ubezpieczenie TU AXA (5000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• obligatoryjna opłaty na bilety wstępów na wycieczkach zagranicznych
• obligatoryjna kaucja 20 PLN (płatne na miejscu)

FAKULTATYWNIE 
• Wycieczka do Drezna: 100 PLN + ok. 13 EUR na opłatę wstępów
• Wycieczka do Term Cieplickich: 70 PLN/os.
• Saksońska Szwajcaria: 100 PLN + ok. 12 EUR
• Czeski Raj: 75 PLN + ok. 260 koron czeskich
• Warsztat piłki nożnej: 100 PLN (8h)
• Wizyta Parku Linowym „Trollandia”: 20 PLN
Wszystkie imprezy fakultatywne i warsztaty odbywają się w przypadku zgłoszenia się 
minimum 15 uczestników. Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY

Turnus 
15-dniowy

POP-BPD-1 01.07–15.07.2017 1690 PLN
+ ok. 900 koron czeskich 

na opłatę wstępów
POP-BPD-2 16.07–30.07.2017

POP-BPD-3 01.08–15.08.2017

Turnus 
12-dniowy

POP-BPK-1 01.07–12.07.2017
1460 PLN

+ ok. 900 koron czeskich 
na opłatę wstępów

POP-BPK-2 16.07–27.07.2017

POP-BPK-3 01.08–12.08.2017

POP-BPK-4 12.08–23.08.2017

TRANSPORT
a/ PKP – turnusy 13-dniowe i 15-dniowe – trasa główna: Warszawa – Skierniewice – Łódź 
– Pabianice – Sieradz – Kalisz – Ostrów Wlkp. – Oleśnica – Wrocław – Jelenia Góra wyjazd 
rano pociągiem w  pierwszym dniu turnusu, powrót pociągiem wieczorem, na trasie 
dworzec PKP –  pensjonat –  dworzec PKP –  przejazd autokarem; wyjazd z  Warszawy, 
Łodzi, Pabianic, Sieradza, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Wrocławia: 90 PLN
b) trasy antenowe – PKP lub Polski Bus (PKS) – z Krakowa, Katowic, Zabrza, Gliwic, Opola,
Kędzierzyna, Poznania, Lublina, Radomia, Kielc, Rzeszowa, Częstochowy, Olsztyna, Bia-
łegostoku:130 PLN
c) trasy antenowe – PKP lub Polski Bus (PKS) – z Zielonej Góry*, ze Szczecina*, Gdańska*, 
Bydgoszczy*, Torunia*: 150 PLN, ze Słupska, Koszalina: 150 PLN 

*(przejazd nocą, możliwość wyjazdu dzień przed turnusem i powrotu rano w ostatnim dniu turnusu)

Wyjazdy realizowane przy zgłoszeniu się minimum 7 osób. Informacje o zbiórce najpóź-
niej 5 dni przed turnusem.
Każdy uczestnik obowiązkowo powinien posiadać aktualną legitymację szkolną oraz 
paszport lub dowód osobisty.
Szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl.

Szklarska 
Poręba

kolonia i obóz wypoczynkowy

7–18 lat

15/12 dni

góry

PROMOCJA:  -100 PLN do 15.03.2017
 -50 PLN do 15.04.2017

Impreza organizowana przez Harctur Warszawa



Jastrzębia GóraJastrzębia GóraŁebaŁeba

DarłówkoDarłówko
KaszubyKaszuby WęgorzewoWęgorzewo

JuraJura

Rabka-ZdrójRabka-Zdrój

Obozy 
krajowe 

 – przygoda
 O
bo
zy
 k
ra
jo
we
 –
 p
rz
yg
od
a

#survival #paintball #beznudy #wspomnienia #atrakcje 

DąbkiDąbki



www.atas.pl40OBOZY KRAJOWE – PRZYGODA

Kolonia przeznaczona jest dla dzieci, które chcą zasmakować pierwszego samodziel-
nego wyjazdu na wakacje. Czeka na Was moc atrakcji w przepięknym miejscu: zagadki, 
tajemnice, ulubione zabawy sportowe, niezwykłe eksperymenty, artystyczne popisy 
i niezapomniane przygody! Przygotowaliśmy wszystko tak, abyście pokochali wyjazdy 
na obozy i mieli przez cały rok piękne wspomnienia.

PROGRAM
Dzień Dociekliwych Detektywów. W tym dniu poznamy kilka trików, ułatwiających 
wytropienie Plażowego Chochlika, który podczas zabawy na plaży podkrada Dzieciom 
różne rzeczy i chowa w piasku! Nauczymy się posługiwania lupą, tropienia po śladach, 
odczytywania tajemnych znaków i zaszyfrowanych wiadomości. Dzięki takiemu śledz-
twu z pewnością odnajdziemy wszystkie zagubione rzeczy. Nauczymy się też piosenki 
o psie Scooby-Doo.
Dzień Miłośników Magii. Szelest sowich skrzydeł za oknem zwiastuje coś niezwykłe-
go. Po przydziale do odpowiedniej grupy magicznej odbędą się lekcje wróżbiarstwa, 
zielarstwa, tworzenia amuletów mocy i opieki nad magicznymi stworzeniami. Ucz się 
pilnie, aby nie zostać mugolem!
Dzień Sprytnych Sportowców. Urządzimy Plażową Olimpiadę Sportową. Wśród 
konkurencji znajdą się m.in.: gra balonami wypełnionymi wodą, skakanie w workach, 
czołganie się po piasku czy bieg z  przeszkodami. Weź udział w  obozowej olimpia-
dzie i pokaż swoje możliwości! Tego dnia dowiesz się również, jakie są rekordy świata 
w różnych dziedzinach i kto jest najszybszym biegaczem świata.
Dzień Absolutnie Angielski. Sandy, beach, ball, sun… Spróbujemy nauczyć się kilku 
plażowych słówek i zwrotów po angielsku. Będziemy śpiewać piosenki i zapamiętywać 
wierszyki, aby później odegrać plażowe scenki – oczywiście po angielsku!
Dzień Jastrzębskiego Jaru. Wybierzemy się na wycieczkę do Lisiego Jaru, gdzie 
czekają na nas piękne widoki Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Będziemy podzi-
wiać także najstarszą na polskim wybrzeżu Latarnię Morską w Rozewiu.
Dzień Szalonej Sztuki. Dziś damy się ponieść naszej wyobraźni i stworzymy niezwykłe 
arcydzieła. Okładki naszych wakacyjnych dzienników powstaną dzięki metodzie kolażu. 
Malując nadmorski pejzaż pędzle zastąpimy naszymi dłońmi i  stopami. Za materiał 
rzeźbiarski posłuży nam kostka mydła. A może uda nam się zrobić oryginalny album na 
zdjęcia z wakacji albo biżuterię z muszelkami dla Mamy?
Dzień Zabawnych Zwierzątek. Ryba rybie nierówna! –  dowiesz się, jakie ryby żyją 
w Morzu Bałtyckim i co odróżnia je od tych z rzek i jezior. Poznamy też inne gatunki nad-
morskiej fauny i postaramy się ulepić ich podobizny z piasku. Później każdy będzie mógł 
zrobić swoje ulubione zwierzątko z plasteliny, włóczki lub papieru. Może spróbujemy 
także napisać wspólną bajkę o przygodach naszych zwierzaków?
Dzień Nadzwyczajnych Naukowców. Wybuchy, tajemnicze eliksiry, dziwne mieszan-
ki, buzujące bąbelki, zmieniające się kolory. Przy użyciu całkiem zwyczajnych rzeczy 
zabawimy się w chemików i fi zyków, a efekty naszych eksperymentów zrobią wrażenie 
na wszystkich. 
Dzień Pasjonującej Przygody. Wybierzemy się na niezwykłą wyprawę do lasu, gdzie 
poznamy tajniki przetrwania. Zaczniemy od spakowania naszych plecaczków i zabrania 
niezbędnych rzeczy. Po drodze nauczymy się posługiwać mapą i wyznaczać kierunki 
świata, aby nie zabłądzić. Zbudujemy schronienia w lesie i spróbujemy wytropić ślady 
dzikich zwierząt lub… leśnych elfów.
Dzień Kapitalnej Kuchni. Ciasteczka, muffi  nki, cukiereczki, kolorowa sałatka, 
owocowy koktajl, a może lody? Zrobimy to, co tylko podpowie nam fantazja i smak. Przy 
okazji dowiemy się, do czego służą różne kuchenne sprzęty i poznamy różne kulinarne 
sztuczki, żeby nasz smakołyk był jak najlepszy. Gotowe danie przyozdobimy różnymi 
cukiereczkami, kremami, lukrami i kwiatkami.

Primavera Park Wodny. Ponad 1000 m2 wodnej zabawy, 3 baseny, zjeżdżalnie, rwąca 
rzeka, brodzik dla dzieci i wiele innych atrakcji – to wszystko będzie czekać na naszych 
najmłodszych Uczestników w pobliskim hotelu Primavera! Zabawy będzie co niemiara!
Park Linowy Tarzan. Niezwykła zabawa dla dzieci. Do dyspozycji kilka tras o różnym 
stopniu trudności: od „zielonej” dla malutkich dzieci, przez „pomarańczową” i  „żółtą” 
dla dzieci powyżej 100 cm wzrostu, do bardzo trudnych tras dla osób powyżej 140 cm 
wzrostu.
Ponadto w  programie: gry i  zabawy integracyjne, zabawy na plaży, budowanie 
zamków z piasku, kąpiele w morzu (zawsze pod opieką Ratownika WOPR), dyskoteka 
przebierana z motywem przewodnim, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorne czy-
tanie bajek, zgadywanki i quizy, seanse najpiękniejszych fi lmów i bajek dla Dzieci.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Bałtycki Relaks w  Jastrzębiej Górze. Nowoczesny 
obiekt położony w spokojnej dzielnicy Jastrzębiej Góry na zielonym terenie, 250 m od 
morza. Ośrodek jest ogrodzony, monitorowany i bezpieczny. Świeżo wyremontowane, 
3-,  4-,  5-osobowe pokoje z  pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji Uczestników 
boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, sale warsztatowe, kręgielnia, 
winda, klimatyzowana stołówka. 
Strona obiektu: http://www.morzerelaks.pl/.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja. Wszystkie 
posiłki przygotowywane są w ośrodku. Obóz rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia, 
a kończy śniadaniem dnia ostatniego. Uczestnicy otrzymują suchy prowiant na drogę 
powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, przygodowy pakiet obozowy +100 PLN, tury-
styczny rejs statkiem +50 PLN, Ocean Park we Władysławowie +60 PLN. 
Szczegóły na www.atas.pl. 

TURNUSY I CENY
POP-KPM-1 26.06–07.07.2017 1899 PLN

POP-KPM-2 08.07–19.07.2017 1899 PLN

POP-KPM-3 20.07–31.07.2017 1899 PLN

POP-KPM-4 01.08–12.08.2017 1899 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem z większych miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +188 PLN, Wrocławia 
+188 PLN, Poznania +178 PLN, Łodzi +178 PLN, Krakowa +198 PLN, Katowic +188 PLN, 
Gdańska +98 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Co zabrać: ulubione kolekcje zabawek, mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek 
pieszych, obuwie sportowe, gorszą bluzę i spodnie do zajęć terenowych, ciepły sweter 
lub polar, nieprzemakalną kurtkę, duży ręcznik, strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV, letnie 
nakrycie głowy (czapkę lub chustkę), kompas, latarkę z zapasem baterii, ważną legity-
mację szkolną, poprawnie wypełnioną kartę kolonijną z numerem PESEL.

Jastrzębia 
Góra

moja pierwsza kolonia nad morzem

5–9 lat

12 dni

nad morzem

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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Kolonia przeznaczona jest dla dzieci, które chcą zasmakować pierwszego samodziel-
nego wyjazdu na wakacje. Czeka na Was moc atrakcji w przepięknym miejscu: zagadki, 
tajemnice, ulubione zabawy sportowe, niezwykłe eksperymenty, artystyczne popisy 
i niezapomniane przygody! Przygotowaliśmy wszystko tak, abyście pokochali wyjazdy 
na obozy i mieli przez cały rok piękne wspomnienia.

PROGRAM
Dzień Dociekliwych Detektywów. Jurajski Chochlik to prawdziwy spryciarz – czeka na 
chwilę nieuwagi, aby wykraść jakąś małą rzecz i schować ją w dziwnym miejscu. Czasami 
zostawia wskazówki, które pozwalają go wytropić… ale nie jest to łatwe zadanie! Trzeba 
być czujnym, dostrzegać najdrobniejsze tropy i umieć łączyć fakty. Nigdy nie wiadomo, 
kto tym razem padnie ofi arą jego niecnej kradzieży: Dzieci, wychowawczyni, a może 
kierownik obozu? Z takim przeciwnikiem wszyscy włączą się w poszukiwania.
Dzień Miłośników Magii. Szelest sowich skrzydeł za oknem zwiastuje coś niezwykłe-
go… Po przydziale do odpowiedniej Grupy Magicznej odbędą się lekcje wróżbiarstwa, 
latania na miotle, zielarstwa i opieki nad magicznymi stworzeniami. Ucz się pilnie, aby 
nie zostać mugolem!
Dzień Sprytnych Sportowców. Ogłaszamy wszem i wobec otwarcie Obozowej Olim-
piady Sportowej! Odbędziemy szkolenie przygotowawcze, aby podczas rozgrywek 
pokazać maksimum swoich możliwości. Zadbamy także o ułożenie odpowiednich haseł 
dopingujących. A przy okazji dowiemy się także co nieco o polskich olimpijczykach.
Dzień Absolutnie Angielski. One little, two little, three little rocks… Spróbujemy 
nauczyć się kilku angielskich słówek i zwrotów o wakacjach. Postaramy się zapamiętać 
także piosenki i wierszyki z wesołych kreskówek i zbudujemy własną makietę London 
Eye. Dziś wszystko będzie po angielsku!
Dzień Jurajskich Jaskiniowców. Wyprawa do jaskini to przygoda dla najodważniej-
szych! Wyposażeni w kaski (tylko z atestem!), latarki i odpowiednie ubrania wczujemy 
się w rolę speleologów i poszukamy jaskiniowego skarbu.
Dzień Szalonej Sztuki. Dziś damy się ponieść naszej wyobraźni i stworzymy niezwykłe 
arcydzieła. Okładki naszych wakacyjnych dzienników powstaną za pomocą metody 
kolażu. Przy malowaniu jurajskiego krajobrazu pędzle zastąpimy naszymi dłońmi 
i stopami. W ciągu całego dnia towarzyszyć nam będą wesołe, wakacyjne piosenki.
Dzień Zabawnych Zwierzątek. Wśród jurajskich jaskiń spotkać można wiele chronio-
nych gatunków zwierząt: nietoperzy, motyli i  węży. Poznamy ich zwyczaje, dowiemy 
się dlaczego podlegają ochronie i jakich gatunków już nie można spotkać na Jurze. Bę-
dziemy rozwiązywać quizy i zagadki, słuchać bajek i opowieści, a z masy solnej ulepimy 
podobizny ulubionych zwierzątek.
Dzień Nadzwyczajnych Naukowców. Wybuchy, tajemnicze eliksiry, dziwne mieszan-
ki, buzujące bąbelki, zmieniające się kolory… Przy użyciu całkiem zwyczajnych rzeczy 
zabawimy się w chemików i fi zyków, a efekty naszych eksperymentów zrobią wrażenie 
na wszystkich.
Dzień Pasjonującej Przygody. Wybierzemy się na niezwykłą wyprawę do lasu, 
podczas której poznamy tajniki survivalu. Zaczniemy od spakowania naszych ple-
caczków i  zabrania niezbędnych rzeczy. Po drodze nauczymy się posługiwać mapą 
i wyznaczać kierunki świata, aby nie zabłądzić. Zbudujemy schronienia w lesie i spróbu-
jemy wytropić ślady dzikich zwierząt lub… leśnych elfów.
Dzień Kapitalnej Kuchni. Wakacje to także czas jedzenia ulubionych lodów… dlatego 
sami nauczymy się je robić! Kiedy już lody będą gotowe zadbamy o  odpowiednie 
dodatki: owoce, kolorowe posypki i bitą śmietanę. Mniam!
Ponadto w programie: gry i zabawy integracyjne, spacery po okolicy, gra terenowa 
„świetliki”, dyskoteka przebierana z motywem przewodnim, ognisko, wieczorne czyta-
nie bajek, zgadywanki i quizy, seanse najpiękniejszych fi lmów i bajek dla Dzieci. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Pensjonat Gościniec Jurajski w Podlesicach, położony w samym sercu Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej. Uczestnicy mieszkać będą w  pokojach 3-, 4-, 5-, 6-osobowych 
z łazienkami. Do dyspozycji stołówka, świetlica na miejscu, wiata do organizacji ognisk. 
Na terenie ośrodka działają telefony wszystkich sieci. Strona obiektu: http://www.gosci-
niecjurajski.pl/
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), 
od kolacji pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w ośrodku. 
Suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, przygodowy pakiet obozowy +100 PLN, ani-
mowane zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu +100 PLN, rajd samochodami terenowymi 
+120 PLN, Park Wodny Kraków i zwiedzanie Krakowa +120 PLN. 
Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-KPG-1 26.06–07.07.2017 1899 PLN

POP-KPG-2 08.07–19.07.2017 1899 PLN

POP-KPG-3 20.07–31.07.2017 1899 PLN

POP-KPG-4 01.08–12.08.2017 1899 PLN

POP-KPG-5 13.08–24.08.2017 1899 PLN

TRANSPORT 
Dojazd autokarem z większych miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178  PLN, Poznania +188  PLN Łodzi +168  PLN, Krakowa +128  PLN, Katowic +118  PLN, 
Gdańska +198 PLN. 
Wszystkie miasta dojazdowe i szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Co zabrać: Ulubione kolekcje zabawek, mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek 
pieszych, obuwie sportowe, gorszą bluzę i spodnie do zajęć terenowych, ciepły sweter 
lub polar, nieprzemakalną kurtkę, duży ręcznik, strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV, letnie 
nakrycie głowy (czapkę lub chustkę), kompas, latarkę z zapasem baterii, ważną legity-
mację szkolną, poprawnie wypełnioną kartę kolonijną z numerem PESEL.

Jura 
– Podlesice

moja pierwsza kolonia na Jurze

5–9 lat

12 dni

wyżyny
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Łeba położona jest pośrodku polskiego wybrzeża i jest jedną z najbardziej urokliwych 
i najchętniej odwiedzanych miejscowości nadmorskich. Przez całe lato organizowane są 
imprezy promujące aktywny wypoczynek na plaży. Począwszy od siatkówki plażowej, 
regat, kursów pływania, żeglowania, nurkowania, a skończywszy na aerobiku i wystę-
pach tanecznych. 

PROGRAM OBOZU REKREACYJNO-SPORTOWEGO 
„ŁEBSKIE WAKACJE” (13–15 i 16–18 lat)

Plażowanie i  kąpiele w  morzu, gry i  konkursy plażowe, wycieczka rowerowa do Sło-
wińskiego Parku Narodowego, konkurs na Megakarambol – zbudowanie i wodowanie 
własnej konstrukcji pływającej, rozgrywki sportowe: siatkówka, koszykówka, kometka, 
ping-pong, mini piłka nożna, rzut balonem na odległość, dla chętnych aquaaerobik, 
turniej piłki plażowej, Filmomania –  noc hitów kinowych, uczestnictwo w  otwartych 
imprezach rozrywkowych na terenie Łeby (koncerty, plenery, regaty), ognisko z  kieł-
baskami, dyskoteki, konkurs fryzur i makijażu, wieczór oryginalnych strojów, podchody, 
konkurs karaoke, wieczór kabaretowy, wizyta w stadninie koni w Nowęcinie (dla zain-
teresowanych).

PROGRAM KOLONII 6–13 LAT (w połączeniu z jednym 
z programów: „MOC ATRAKCJI”, „FANTAZJOLANDIA”)

Plażowanie i  kąpiele w  morzu pod opieką ratownika, wodne ABC –  bezpieczeństwo 
w wodzie, gry i konkursy, wycieczka kolejką bajkową do Słowińskiego Parku Narodo-
wego, rejs statkiem po Jeziorze Łebsko, gry i  zabawy sportowo-integracyjne, zamki 
z piasku, gry plażowe (wyścig rzędów, dwa ognie, piłka plażowa), ognisko z kiełbaskami, 
dyskoteki, podchody, quizy i turnieje). 

PROGRAMY DODATKOWE (dla chętnych, jeden do wyboru)
ŁEBA AKTYWNIE (dopłata +160 PLN), 13–15 i 16–18 lat

Wymarzona impreza dla osób, które lubią ruch i adrenalinę oraz nie boją się wyzwań. 
Będziecie aktywnie spędzać czas, próbując wciąż czegoś nowego. W programie: kajaki 
i rowery wodne, zajęcia w Power Park Łeba, zajęcia na torze gokartowym (praktyczne 
i teoretyczne), paintball, ścianka wspinaczkowa, skok wahadłowy w uprzęży alpinistycz-
nej, tyrolka + zajęcia z programu rekreacyjno-sportowego.

MOC ATRAKCJI (dopłata +150 PLN), 8–10 i 11–13 lat
Aktywne spędzenie czasu. Podczas kolonii czeka na Was moc atrakcji i niespodzianek, 
ciekawa rywalizacja i przede wszystkim dużo zabawy. W programie Park Linowy – Power 
Park Łeba, ABC jazdy gokartowej, pit stop serwis, wspinaczka po ściance wspinaczkowej, 
Dino Park Łeba – największy Park Dinozaurów w kraju, Mino Zoo, Plac Zabaw Łeba Park 
utrzymany w charakterze ery dinozaurów oraz piesze wędrówki.

FANTAZJOLANDIA (bez dopłaty), 7–9 i 10–12 lat
Nadarza się okazja, aby wziąć udział w fascynującej, pełnej wody, wiatru, słońca i przygód 
wyprawie. W programie: bieganie po falach, konkurs na cieślę okrętowego, wykonywa-
nie mapy skarbów. Mohikanie – budowanie szałasu i odznaki indiańskie, „polowanie na 
dzikiego zwierza”, Indiańska Ścieżka 3D, turniej rycerski, budowanie zamków z piasku, 
magiczne lustra –  krzywe zwierciadła, Illuzeum, Magiczny Ogród gier wielkoformato-
wych, dyskoteki, turnieje, konkursy mody i fryzur, Piżama Party.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
O.W. „FREGATA” (www.ow-fregata.pl) ośrodek wczasowy o bardzo dobrym standar-
dzie, położony ok. 7 minut drogi od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3–4-osobowych 
z  łazienkami. Na miejscu znajduje się stołówka i świetlica z TV SAT, sale do zajęć, sala 
dyskotekowa (ze światłami), kawiarenka, sklepik, salka bilardowa, cymbergaje, tenis 
stołowy oraz wypożyczalnia rowerów. Do dyspozycji są również boiska do koszykówki, 
siatkówki, mini piłki nożnej, plac zabaw. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser. Śniadania w formie bufetu. Pierwszy posiłek 
– ciepła kolacja (w wypadku przyjazdu po 19.00 posiłek cateringowy typu fast-food), 
ostatni – śniadanie + suchy prowiant. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

• zakwaterowanie, wyżywienie
• program rekreacyjno-sportowy wg opisu
• opieka wychowawcza, ratownicza i medyczna
• ubezpieczenie NNW TUiR AXA (do 5000 PLN)
• składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0 PLN

DODATKOWE OPŁATY
• dojazd wg rozkładu jazdy w zależności od miasta wyjazdowego

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z  imprezy AXA (dobrowolne, zalecamy wy-

kupienie): 65  PLN (Łebskie wakacje, Fantazjolandia) 75  PLN (Moc atrakcji, Łeba 
aktywnie). Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem umowy.

FAKULTATYWNIE
• warsztaty plastyczne: 60 PLN (tylko dla kolonii)
• warsztaty taneczne: 120 PLN
• rejs statkiem: 25 PLN
• wycieczka do Sea Parku: 48 PLN
• płatne na miejscu: bilard, piłkarzyki, cymbergaje: ok.  2  PLN/gra, wypożyczenie 

roweru: ok. 20 PLN/dzień, wymagane zebranie grupy, wstęp do Dinoparku: 25 PLN 
(nie dotyczy opcji Moc Atrakcji), bilard, piłkarzyki ok. 2 PLN/gra.

Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-CŁ-1 26.06–07.07.2017 1599 PLN

POP-CŁ-2 08.07–19.07.2017 1599 PLN

POP-CŁ-3 20.07–31.07.2017 1599 PLN

POP-CŁ-4 01.08–12.08.2017 1599 PLN 

DODATKOWE INFORMACJE
Uwaga: liczba miejsc w cenie promocyjnej ograniczona. 
Wielkość bagażu uczestnika ograniczona jest do 2 sztuk bagażu o  łącznej wadze nie 
przekraczającej 20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). Bagaż należy opisać 
imieniem i nazwiskiem.

TRANSPORT
Zbiórka uczestników 20 minut przed odjazdem. Organizator zastrzega możliwość 
zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu w  wypadku małej liczby 
uczestników z danego miasta. Transport jest organizowany przy minimum 6 uczestni-
kach. 
Więcej miast na www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Gdańsk
Wyjazd: Stacja Shell, Złota Karczma; Powrót: Stacja Lotos, 

Odyseusza 18
15:00 13:00 150 PLN

Katowice

Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 55 róg 
z ul. Ofi ar Katynia (w kierunku Wrocławia)
powrót: Mc Doland's, ul. Górnośląska 40A 

(w kierunku Krakowa)

06:00 20:00 180 PLN

Łódź
Hipermarket E. Leclerc, ul. Infl ancka 45, 

przy stacji paliw
10:15 18:00 150 PLN

Toruń
Wyjazd: MOP „Nowa Wieś”, 3 km przed węzłem Toruń/

Lubicz, tuż za bramkami opłat (kierunek na Gdańsk), 
powrót (kierunek Łódź)

13:00 15:00 150 PLN 

Warszawa

 Torwar, parking od ul. Czerniakowska 
Uwaga: wyjątkowo w dniu 08. lipca (II-gi turnus) wyjazd 

z ul. Zamenhoff a przy Muz. Historii Żydów Polskich, 
powrót 19. lipca: Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej. 

08:00 20:00 150 PLN

Łeba
kolonie i obozy tematyczne

6–18 lat

12 dni

nad morzem

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”
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Darłówko
kolonie i obozy tematyczne

7–18 lat

12 dni

nad morzem

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”

Darłówko to dynamicznie rozwijająca się nadmorska część Królewskiego Miasta 
Darłowa, stolicy Wybrzeża Środkowego. Wspaniały mikroklimat, piękne widoki, czysta 
plaża i  wiele atrakcji średniowiecznego miasta powodują, że co roku przyjeżdzają tu 
tysiące turystów. Jeśli chcesz spędzić niezapomniane  dni nad morzem, a  przy okazji 
liczysz na bogaty program i wiele przygód, to są to propozycje dla Ciebie. 

PROGRAM WSPÓLNY 
Park wodny „JAN”: regeneracja sił i  szaleństwo wodne w  basenach wypełnionych 
wodą morską, korzystanie z atrakcji: zjeżdżalnie, ślizgawki, dzika rzeka oraz jacuzzi.
Wycieczka do Darłowa: rejs tramwajem wodnym „Księżna Zofi a”, odwiedzimy piękną 
Starówkę, a także zwiedzimy Zamek Książąt Pomorskich z „Izbą Tortur Czarownic“.
Wyprawa do elektrowni wiatrowej: przyjrzymy się z bliska najwyższym w tej części 
Europy wiatrakom i dowiemy się jak funkcjonują generatory prądu i farma wiatrowa.
Plaża, słońce i kąpiele:  odpoczynek na plaży, kąpiele wodne pod opieką ratownika, 
piłka plażowa. Ogniska, dyskoteki. 
Darłówko: zwiedzanie miasta, latarni morskiej, portu.
Uczestnictwo w otwartych imprezach: na terenie Darłówka i Darłowa 

PROGRAM KOLONII POSZUKIWACZY PRZYGÓD (7–9, 10–12 lat)
Poszukiwacze skarbów na nadmorskich plażach: wyprawa z wykorzystaniem wy-
krywacza metalu, tajnych map i zaszyfrowanych wiadomości w poszukiwaniu skarbów.
Wyprawa w poszukiwaniu bursztynu: zbieranie metodą tradycyjną i przy świetle UV, 
płukanie, obróbka.
Gra terenowa: tory przeszkód nie do zdobycia.
Lasertag: laserowy paintball. Rozgrywki na świeżym powietrzu na arenie z dmucha-
nych przeszkód.
Zabawy kreatywne: projektowanie i  budowanie obiektów pływających, tworzenie 
strojów współczesnych piratów.

 PROGRAM OBOZU 100 ATRAKCJI (13–15, 15–18 lat)
Park linowy „Nad Bałtykiem”: czyli chwila emocji, pod nadzorem instruktorów bę-
dziecie mieli okazję pokonać trasę z elementami wspinaczki, tyrolki oraz sprawdzić się 
na moście linowym. 
Kręgielnia: obozowa rywalizacja, tutaj liczy się precyzja. Turniej na profesjonalnej krę-
gielni.
Kajaki: nauka wiosłowania i mini wyprawa – 1 x 1,5 godz.
Wycieczka rowerowa: malowniczą ścieżka rowerową wzdłuż brzegu morskiego (Dar-
łówko – Wicie – Jarosławiec).
Możliwość skorzystania z siłowni: na terenie ośrodka wyposażonej w drabinki, hantle, 
orbiter, rowerki, mini atlas. Będzie rozgrzewka, próby kondycyjne i trening.  

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
O.W. DIUNA 2 to obiekt o bardzo dobrym standardzie, znajdujący się we wschodniej 
części Darłówka, nad samym morzem, przy wejściu na plażę. Ośrodek oferuje pokoje 2, 
3, 4-osobowe z łazienkami i TV. Na terenie bogata infrastruktura wypoczynkowo-spor-
towa m. in. boiska, świetlice i sale ze sprzętem audiowizualnym, plac zabaw, miejsce na 
ognisko i do grillowania.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser. Śniadania w formie bufetu. Pierwszy posiłek 
– ciepła kolacja (w wypadku przyjazdu po 19.00 posiłek cateringowy typu fast-food), 
ostatni – śniadanie + suchy prowiant. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie i wyżywienie 3 razy dziennie
• program rekreacyjno-zabawowy wg opisu
• opieka wychowawcza, ratownicza i medyczna
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW (do 5000 PLN)
• składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0 PLN

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• rejs statkiem: 20 PLN

DODATKOWE UBEZPIECZENIA 
• ubezpieczenie TUiR AXA od kosztów rezygnacji z  imprezy (dobrowolne, zalecamy 

wykupienie): 65 PLN – deklaracja zakupu przed zawarciem umowy

FAKULTATYWNIE 
DLA KOLONII POSZUKIWACZY PRZYGÓD (7–9, 10–12 LAT)
• Pakiet Atrakcji 1D: 270  PLN, WINDSURFING szkolenie podstawowe 6 x 1,5 godz. 

(rufa), SKIMBORD– ślizganie się na desce 1 x 1,5 godz., MINI KITE – nauka sterowania 
latawcem 2 linkowym (podstawy kitesurfi ngu) – 1 x 1,5 godz. 

• Pakiet Atrakcji 2D: 110  PLN, GOKARTY– wycieczka czterokołowcami bezpieczny-
mi ścieżkami rowerowymi, WODNE SZALEŃSTWO –  zabawa w  walcu zorbing i  na 
trampolinie wodnej, PARK LINOWY „Nad Bałtykiem – zabawy na wysokości, STRZE-
LECTWO – strzelanie z łuku sportowego i bloczkowego, dmuchawki sportowej, procy 
i wiatrówki z lunetą, KAJAKI – nauka wiosłowania i mini wyprawa – 1 x 1,5 godz.

• Pakiet Atrakcji 3D (realizacja przy min. 10 osobach): 75  PLN PAINTBALL SPLAT 
MASTER – specjalnie dostosowane do najmłodszej grupy wiekowej, 3 godz. zabawa, 
do wykorzystania po 200 kulek/osobę.

DLA OBOZU 100 ATRAKCJI (13–15, 15–18 LAT)
• Pakiet Aktywny 1M: 240 PLN (zawiera koszt dodatkowego ubezpieczenia od upra-

wiania sportów wodnych), WINDSURFING –  szkolenie podstawowe 6 x 1,5 godz., 
KITESURFING (podstawy) – nauka pływania na desce z latawcem 1 x 1,5 godz. 

• Paket Aktywny 2M: 150  PLN, PAINTBALL –  3 godz. gry, do wykorzystania po 
200  kulek/osobę, TECHNIKI LINOWE –  wiązanie przydatnych węzłów i  zakładanie 
stanowisk linowych, konstruowanie i pokonywanie mostów linowych, GRY SURVIVA-
LOWE – „Tory przeszkód nie do zdobycia”, STRZELECTWO – strzelać będziemy z łuku 
sportowego i bloczkowego, dmuchawki sportowej, procy i wiatrówki z lunetą.

• Pakiet Aktywny 3M: 50 PLN ARCHERYTAG – zabawa podobna do paintballa / laser-
taga, ale z wykorzystaniem łuków!

Uwaga: ze względów czasowych pakietów nie można łączyć. 
Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
KOLONIA OBÓZ

POP-DC-1 26.06–07.07.2017 1599 PLN 1629 PLN 

POP-DC-2 08.07–19.07.2017 1599 PLN 1629 PLN

POP-DC-3 20.07–31.07.2017 1599 PLN 1629 PLN

POP-DC-4 01.08–12.08.2017 1599 PLN 1629 PLN

DODATKOWE INFORMACJE
Uwaga: liczba miejsc w cenie promocyjnej ograniczona. 

TRANSPORT
Zbiórka uczestników 20 minut przed odjazdem. Organizator zastrzega możliwość 
zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu w wypadku małej liczby 
uczestników z danego miasta. Więcej miast na www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Gdańsk
Wyjazd: Stacja Shell, Złota Karczma; 
powrót: Stacja Lotos, Odyseusza 18

15:00 13:00 150 PLN

Katowice
Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 55 róg z ul. Ofi ar Katynia 

(w kierunku Wrocławia)
powrót: Mc Doland's, ul. Górnośląska 40A (w kierunku Krakowa)

06:00 20:00 180 PLN

Łódź Hipermarket E. Leclerc, ul. Infl ancka 45, przy stacji paliw 10:15 18:00 150 PLN

Toruń
Wyjazd: MOP „Nowa Wieś”, 3 km przed węzłem Toruń/Lubicz, 

tuż za bramkami opłat (kierunek na Gdańsk), 
powrót (kierunek Łódź)

13:00 15:00 150 PLN 

Warszawa

 Torwar, parking od ul. Czerniakowska 
Uwaga: wyjątkowo w dniu 08. lipca (II-gi turnus) wyjazd 

z ul. Zamenhoff a przy Muz. Historii Żydów Polskich, 
powrót 19. lipca: Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej. 

08:00 20:00 150 PLN
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Jura to jeden z najpiękniejszych rejonów Polski. To miejsce jest mekką dla uprawiają-
cych wspinaczkę, gdzie na tutejszych skałach i w jaskiniach zaczynali swoją przygodę 
najwybitniejsi alpiniści i grotołazi. Liczne zamki i warownie dodają temu miejscu nutę 
tajemniczości, a  fantastycznie ukształtowany teren, białe skały i  wzgórza porośnię-
te bukowymi lasami pozwalają na uprawianie różnorodnych sportów: wspinaczka, 
speleologia, orienteering, jazda na rowerze, kąpiele w  zalewie. Kto tu jeszcze nie był 
– powinien to miejsce odwiedzić, kto już był – na pewno chętnie wróci!

PROGRAM
Podstawy wspinaczki. Jura to raj dla miłośników wspinaczki i dla tych, którzy chcieliby 
dopiero spróbować sił w tym sporcie. Zaczniemy od najprostszych szlaków wspinaczko-
wych, aby stopniowo przechodzić na coraz trudniejsze. Moc emocji i przepiękne widoki 
gwarantowane! Zapewniamy profesjonalną opiekę Instruktorów oraz atestowany 
sprzęt.
Terenoznawstwo i orienteering. Podczas wycieczki do pobliskiego lasu i na wyprawę 
po nieprzebytej dżungli umiejętność odnalezienia właściwej drogi jest bardzo ważna 
dla każdego miłośnika przygody. Naszym Uczestnikom pokażemy, jak wyznaczyć 
strony świata różnymi metodami (również bez użycia kompasu), w jaki sposób ocenić 
odległość i naszkicować mapę. Nauczymy się także rozpoznawać i rysować znaki topo-
grafi czne. Tak przeszkoleni przeprowadzimy nocne zawody na orientację.
Zajęcia linowe. Pokonywanie mostów linowych nad przepaściami, zjeżdżanie ze skał, 
wchodzenie po drabince alpinistycznej oraz wspinaczka w  kominie –  to gwarancja 
niezapomnianych wrażeń! Zajęcia będą poprzedzone wykładem Instruktorów o zasa-
dach bezpieczeństwa i nauką podstawowych węzłów. Gwarantujemy także atestowany 
sprzęt.
MAX Paintball. Gra, która uczy maskowania, podchodów, współdziałania w  grupie 
i szybkiego podejmowania decyzji. Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników zajęcia 
odbędą się na strzelnicy, gdzie strzelać będą do tarczy i ruchomych celów. Każdy Uczest-
nik zostanie wyposażony w specjalne ubranie, maski ochronne, markery i kulki z farbą 
(200 sztuk dla 1 Uczestnika).
Zamki i warownie. Jurę Krakowsko-Częstochowską nazywa się również krainą Orlich 
Gniazd, ze względu na tamtejsze stare warownie i zamki pochodzące z czasów dynastii 
Piastów. Ruiny budowli rozrzucone wśród wapiennych skałek tworzą niepowtarzalny 
widok. Wspólnie będziemy odkrywać historię i tajemnice Szlaku Orlich Gniazd.
Skamieliny. Skały i kamienie mogą opowiedzieć wiele o miejscu, w którym się znaj-
dują. Poznamy budowę geologiczną Jury i spróbujemy poszukać skamieniałości, które 
zdradzą nam kilka tajemnic z przeszłości.
Speleologia. Eksploracja jaskiń dostarcza niesamowitych wrażeń, ale wymaga też 
nieco odwagi. Schylanie, czołganie, przeciskanie przez wąskie szczeliny – a to wszyst-
ko w  ciemnych i  wilgotnych jaskiniach, gdzie mrok rozpraszają jedynie nasze latarki. 
Nagrodą za to są wspaniałe widoki form naciekowych i możliwość poznania miejsc, do 
których nie każdy może wejść. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną Kadrę, za-
pewniamy atestowany sprzęt.
Zajęcia z pierwszej pomocy. Uczestnicy wezmą udział w krótkim kursie postępowania 
podczas wypadków. Nasz obozowy lekarz opowie, jak zatamować krwotok, zabandażo-
wać rękę czy nogę oraz jak postępować w przypadku omdlenia.
Zajęcia integracyjne. Na naszych obozach przykładamy dużą wagę do tego, aby 
Uczestnicy szybko nawiązali nowe znajomości i  tworzyli zgraną grupę, dlatego przez 
cały turnus przeprowadzamy specjalnie przygotowane zabawy integracyjne i zadania 
team buildingowe, które pomagają zbudować i podtrzymać dobre relacje w grupie.
Zajęcia twórcze. W ramach odpoczynku po wymagających wyprawach przeprowadzi-
my cykl zajęć twórczych, które pozwolą Uczestnikom puścić wodze fantazji i wyrazić 
swoje marzenia i emocje w artystycznej formie. W programie m.in. malarskie impresje, 
plener rysunkowy i tworzenie makiety okolicznych atrakcji.
Ponadto w programie: zajęcia ogólnosportowe, turnieje gier zespołowych, wycieczki 
na basen lub nad zalew, dyskoteka z motywem przewodnim, wieczorne ognisko.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zajazd Jurajski w  Podlesiach, w  samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
u podnóża Rezerwatu Góry Zborów. W 3-, 4-, 5-osobowych pokojach z pełnym węzłem 
sanitarnym. Do dyspozycji Uczestników: sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska spor-
towe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice. W obiekcie działają telefony wszystkich 
sieci. Strona obiektu: http://www.zajazdjurajski.pl/
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), 
od kolacji pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w ośrodku. 
Suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE
Płytka ze zdjęciami z  obozu +29,90  PLN, przygodowy pakiet obozowy +100  PLN, 
animowane zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu +100 PLN, 100 dodatkowych kulek pa-
intballowych +30 PLN, rajd samochodami terenowymi +120 PLN, Park Wodny Kraków 
i zwiedzanie Krakowa +120 PLN. Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-KNJ-1 26.06–07.07.2017 2099 PLN

POP-KNJ-2 08.07–19.07.2017 2099 PLN

POP-KNJ-3 20.07–31.07.2017 2099 PLN

POP-KNJ-4 01.08–12.08.2017 2099 PLN

POP-KNJ-5 13.08–24.08.2017 2099 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem z większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178 PLN, Poznania +188 PLN Łodzi +168 PLN, Krakowa + 128 PLN, Katowic + 118 PLN, 
Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Co zabrać: Mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, 
gorszą bluzę i spodnie do zajęć terenowych i  jaskiń, ciepły sweter lub polar, nieprze-
makalną kurtkę, strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV, letnie nakrycie głowy (czapkę lub 
chustkę), kompas, latarkę z zapasem baterii, ważną legitymację szkolną, poprawnie wy-
pełnioną kartę kolonijną z numerem PESEL.

Jura 
– Podlesice

przygoda dla najmłodszych na Jurze

7–12 lat

12 dni

wyżyny
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Zapraszamy do pięknego i wyjątkowego miejsca na mapie Polski. Kaszuby to niesamo-
wity klimat, czyste powietrze, gęste lasy bogate w poziomki, jagody, grzyby i mnóstwo 
malowniczych jezior. Ośrodek wypoczynkowy z przepięknym i dużym terenem do dys-
pozycji naszych Uczestników, bezpośrednim dostępem do czystego jeziora Sudomie, 
gdzie – pod okiem Ratownika WOPR – można pluskać się do woli i wypróbować swoich 
sił w  różnych sportach wodnych. Przepyszne jedzenie, urokliwe otoczenie i  aktywny 
specjalistyczny program – to wszystko brzmi jak idealne wakacje na Kaszubach!

PROGRAM
Kajaki. W programie obozu krótkie wycieczki kajakowe po jeziorze Sudomie. Uczest-
nicy najpierw przejdą przeszkolenie na temat bezpieczeństwa na wodzie, zachowania 
w kajaku i  techniki wiosłowania, by potem udać się na niezapomniane wyprawy. Za-
pewniamy kajaki, sprzęt asekuracyjny i Ratowników WOPR. Intensywność zajęć będzie 
dopasowana do możliwości fi zycznych młodych Kajakarzy.
Tratwy. Uczestnicy spróbują swoich sił również na tratwach. Jedynie przy pomocy 
kilku napompowanych dętek, deseczki i paru metrów sznurka będą musieli zbudować 
tratwę, na której stoczą bitwę na strzeżonym kąpielisku. Podstawą jest współpraca i po-
mysłowość całego zespołu. Ciekawe kto wygra?
Kąpiele i  zabawa w  wodzie. Ośrodek Kormoran ma prywatną plażę, co umożliwia 
naszym Uczestnikom nieograniczone korzystanie z uroków jeziora Sudomie. Zabawy 
w wodzie, piłka wodna i doskonalenie umiejętności pływania to tylko część propozycji. 
Zajęcia odbywają się pod opieką Ratowników WOPR.
Wodne szaleństwo. Zjeżdżalnie, bicze wodne, masaże podwodne to tylko niektóre 
z atrakcji jakie zafunduje nam Aqua Centrum. Zabierzemy Was na dwugodzinną zabawę 
bez granic.
Tarzan Park. Zabawa na wysokości! Odpoczywając od wodnych zabaw będziemy 
pokonywali mosty linowe, ćwiczyli wchodzenie po drabince alpinistycznej i zjazdy na 
linie. Most Birmański, Skok Tarzana, Pal Buszmena czy Belki z frędzlami to tylko niektóre 
atrakcje jakie przygotował dla nas Tarzan Park w Szymbarku. Wszystkie zajęcia prowa-
dzone są przez uprawnionych Instruktorów, a sprzęt posiada wszelkie wymagane atesty 
bezpieczeństwa.
Elementy przetrwania. Poznamy tajniki survivalu zarówno w teorii, jak i praktyce. In-
struktorzy opowiedzą i pokażą, jak rozpalić ognisko, zbudować szałas, zdobyć drewno, 
zabezpieczyć żywność przed zwierzętami oraz w jaki sposób zdobyć wodę.
Kaszuby i ich tajemnice. Poznamy kaszubską historię, unikalny język i kulturę. Nauczy-
my się kilku prostych słów po kaszubsku, zobaczymy jak wyglądają kaszubskie stroje 
i spróbujemy namalować rysunki inspirowane kaszubskimi wzorami znanymi z ludowe-
go rzemiosła.
Zajęcia przyrodnicze. Podczas specjalnie przygotowanych zabaw terenowych na-
uczymy się obserwować przyrodę i słuchać jej. Będziemy wychwytywać i rozpoznawać 
dźwięki wydawane przez różne zwierzęta, rozpoznawać rośliny, dotykać różnorodnych 
liści i kory drzew, wąchać kwiaty i zioła.
Tajemnicza gra terenowa. Pewien zaszyfrowany list naprowadzi nas na trop niełatwej 
zagadki. Będziemy śledzić, odczytywać znaki i rozwiązywać zadania. Skupienie, szybkie 
kojarzenie faktów i odwaga pomogą nam rozwikłać tę sprawę. Kto wie… może odnaj-
dziemy skarb?
Zawody sportowe. W  zdrowym ciele zdrowy duch! Będziecie mieli okazję zmierzyć 
się w konkurencjach indywidualnych i zespołowych. Zorganizujemy turniej, w którym 
pokażemy swoje możliwości, a zwycięzcy zostaną wyróżnieni.
Zajęcia łucznicze. Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się podstaw strzelania z łuku. 
Poćwiczymy siłę, celność, cierpliwość i rozwagę. Rozegramy mini konkurs na najlepsze-
go strzelca obozu. Dla zwycięzców przewidziane są słodkie nagrody.
Orienteering. Podczas Imprezy na Orientację (InO) Uczestnicy przy pomocy mapy 
i kompasu muszą odnaleźć zaznaczone na mapie punkty kontrolne (PK). Odnalezienie 
punktu potwierdza się poprzez spisanie dwuliterowego kodu z PK na kartę startową. 
Uczestnictwo w  takich imprezach kształtuje wytrwałość i  spostrzegawczość, a  także 
orientację w terenie.

Zajęcia integracyjne. To specjalnie dobrane zadania mające na celu budowanie 
zespołu. Służą integracji Uczestników i uczą skutecznej komunikacji. Każdy obóz prze-
platamy takimi zajęciami team buildingowymi, aby wszyscy zdążyli się lepiej poznać 
i dobrze poczuć w nowym środowisku.
Zajęcia z pierwszej pomocy. Uczestnicy wezmą udział w krótkim kursie postępowania 
podczas wypadków. Nauczymy się, jak zatamować krwotok, zabandażować rękę oraz 
jak postępować w przypadku omdlenia.
Ponadto w  programie: dyskoteka przebierana z  motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, zajęcia ogólnosportowe, gry zespołowe, wieczorne seanse fi lmowe.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Kormoran położony w samym sercu kaszubskiego lasu nad 
przepięknym jeziorem Sudomie. Świeżo wyremontowane pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji Uczestników: piaszczysta strzeżona plaża, 
sale warsztatowe, boisko sportowe. Obiekt posiada bezpieczny, ogrodzony teren.
Strona obiektu: http://www.owkormoran.com/
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja. Wszystkie 
posiłki przygotowywane są w ośrodku. Obóz rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia, 
a kończy śniadaniem dnia ostatniego. Uczestnicy otrzymują suchy prowiant na drogę 
powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE
płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, przygodowy pakiet obozowy +100 PLN, wizyta 
w Zamku Krzyżackim w Malborku +80 PLN, wizyta w Centrum Eksperyment w Gdyni 
+100 PLN, wizyta w DinoParku w Łebie +100 PLN. Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-KWK-1 26.06–07.07.2017 1999 PLN

POP-KWK-2 08.07–19.07.2017 1999 PLN

POP-KWK-3 20.07–31.07.2017 1999 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem z większych miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +188 PLN, Wrocławia 
+188 PLN, Poznania +178 PLN, Łodzi +178 PLN, Krakowa +198 PLN, Katowic +188 PLN, 
Gdańska +88 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Co zabrać: mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, 
gorszą bluzę i spodnie do zajęć terenowych, ciepły sweter lub polar, nieprzemakalną 
kurtkę, strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV, ręcznik, okulary przeciwsłoneczne, letnie na-
krycie głowy (czapkę lub chustkę), latarkę z zapasem baterii, ważną legitymację szkolną, 
poprawnie wypełnioną kartę kolonijną z numerem PESEL.

Kaszuby 
– Sycowa Huta

wodny obóz przygody na Kaszubach

7–12 lat

12 dni

nad jeziorem 
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Zapraszamy wszystkich młodych sportowców na szkoleniowy obóz piłkarski, gdzie 
będą mieli okazję do woli pograć w piłkę nożną, wspinać się po najpiękniejszych skałach 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, biegać po lesie, umorusać się w błocie i spróbo-
wać swoich sił w speleologii.
Obóz jest skierowany do dzieci, które kochają ruch i dobrą zabawę. Duża dawka spor-
towych atrakcji uzupełniana klasycznymi przygodowymi propozycjami to gwarancja 
udanych wakacji!

PROGRAM
Piłka nożna. Uczestnicy będą brać udział w codziennych treningach piłkarskich pod 
okiem wykwalifi kowanego trenera. Do dyspozycji profesjonalne, trawiaste boisko 
treningowe położone na terenie ośrodka. Zawodnicy będą mieli okazję poćwiczyć 
elementy taktyki i doskonalić umiejętności techniczne. Oprócz codziennych meczów 
treningowych wszyscy wezmą udział w turnieju i powalczą o puchar obozu. Treningi są 
dopasowane obciążeniem do możliwości wiekowych uczestników.
Drużyna. W  skład rzemiosła piłkarskiego wchodzi przede wszystkim nauka pracy 
w zespole oraz zachowanie zasady „fair play”. Każdy dobry sportowiec wie, że jedynie 
dobra współpraca całego zespołu jest kluczem do sukcesu. Uczestnicy nauczą się 
działać w zespole, by wspólnie osiągać najlepsze miejsca na podium.
Prelekcje. Zajęcia teoretyczne i  projekcje fi lmowe o  tematyce piłkarskiej zaciekawią 
każdego. Uczestnicy będą analizować grę popularnych piłkarzy i  zobaczą jak się gra 
światową piłkę.
Podstawy wspinaczki. Jura to raj dla miłośników wspinaczki i dla tych, którzy chcieliby 
dopiero spróbować sił w tym sporcie. Moc emocji i przepiękne widoki gwarantowane! 
Zapewniamy profesjonalną opiekę Instruktorów oraz atestowany sprzęt.
Zajęcia linowe. Pokonywanie mostów linowych nad przepaściami, zjeżdżanie ze skał, 
wchodzenie po drabince alpinistycznej –  to gwarancja niezapomnianych wrażeń! 
Zajęcia będą poprzedzone wykładem Instruktorów o zasadach bezpieczeństwa i nauką 
podstawowych węzłów. Gwarantujemy także atestowany sprzęt.
Jurajskie jaskinie. Eksploracja jaskiń dostarcza niesamowitych wrażeń, ale wymaga 
też nieco odwagi. Schylanie, czołganie, przeciskanie przez wąskie szczeliny –  a  to 
wszystko w  ciemnych i  wilgotnych jaskiniach, gdzie mrok rozpraszają jedynie nasze 
latarki. Nagrodą za to są wspaniałe widoki form naciekowych i  możliwość poznania 
miejsc, do których nie każdy może wejść. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną 
Kadrę, zapewniamy atestowany sprzęt.
Paintball. Gra, która uczy maskowania, podchodów, współdziałania w grupie i szybkie-
go podejmowania decyzji. Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników zajęcia odbędą 
się na strzelnicy, gdzie strzelać będą do tarczy i ruchomych celów. Każdy Uczestnik zo-
stanie wyposażony w specjalne ubranie, maski ochronne, markery i kulki z farbą (100 
sztuk dla 1 Uczestnika).
Terenoznawstwo i orienteering. Podczas wycieczki do pobliskiego lasu i na wyprawę 
po nieprzebytej dżungli umiejętność odnalezienia właściwej drogi jest bardzo ważna 
dla każdego miłośnika przygody. Naszym Uczestnikom pokażemy, jak wyznaczyć 
strony świata różnymi metodami (również bez użycia kompasu), w jaki sposób ocenić 
odległość i naszkicować mapę. Nauczymy się także rozpoznawać i rysować znaki topo-
grafi czne. Tak przeszkoleni przeprowadzimy zawody na orientację.
Zajęcia ogólnosportowe. Aby wzmocnić siłę mięśni i  poprawić kondycję Uczestni-
cy wezmą udział w  różnych zajęciach ogólnosportowych –  poranna rozgrzewka, gry 
zespołowe, wyścigi i  konkursy z  nagrodami –  to wszystko czeka na naszych Małych 
Sportowców.
Quad start. Nowa atrakcja w cenie! Każdy będzie mógł spróbować przejażdżki na 
quadzie spalinowym, specjalnie dostosowanym dla najmłodszych. Po krótkim zapozna-
niu trzeba będzie pokonać tor, na którym czekać będą zadania specjalne – slalom, próba 
precyzji prowadzenia i ruszanie na czas. Gwarantujemy emocje, adrenalina i doskonałe 
wspomnienia! Zajęcia odbędą się na pojazdach przystosowanych dla dzieci od 6. roku 
życia. Są one wyposażone w regulowane ograniczniki prędkości, jazda odbywa się pod 
okiem instruktora, na specjalnie przygotowanym torze, a Uczestnicy jeżdżą w  odpo-
wiednim kasku.

Ponadto w programie: dyskoteki z motywem przewodnim, ognisko, zajęcia integra-
cyjne, wycieczka na basen lub nad zalew, gry i zabawy i wiele innych atrakcji.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zajazd Jurajski w  Podlesicach, w  samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
u podnóża Rezerwatu Góry Zborów. W 3-, 4-, 5- osobowych pokojach z pełnym węzłem 
sanitarnym. Do dyspozycji Uczestników: sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska spor-
towe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice. W obiekcie działają telefony wszystkich 
sieci.
Strona obiektu: http://www.zajazdjurajski.pl/
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), 
od kolacji pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego, przygotowywane w ośrodku. 
Suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE
Płytka ze zdjęciami z  obozu +29,90  PLN, przygodowy pakiet obozowy +100  PLN, 
animowane zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu +100 PLN, 100 dodatkowych kulek pa-
intballowych +30 PLN, rajd samochodami terenowymi +120 PLN, Park Wodny Kraków i 
zwiedzanie Krakowa +120 PLN. Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-KPP-1 26.06–07.07.2017 2099 PLN

POP-KPP-2 08.07–19.07.2017 2099 PLN

POP-KPP-3 20.07–31.07.2017 2099 PLN

POP-KPP-4 01.08–12.08.2017 2099 PLN

POP-KPP-5 13.08–24.08.2017 2099 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem z większych miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178 PLN, Poznania +188 PLN Łodzi +168 PLN, Krakowa + 128 PLN, Katowic + 118 PLN, 
Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Co zabrać: Wygodny ubiór (stroje niekrępujące ruchów) do ćwiczeń fi zycznych 
(minimum 3 komplety), dres sportowy, nieprzemakalną kurtkę sportową, obuwie piłkar-
skie. Mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, gorszą 
bluzę i spodnie do zajęć terenowych i jaskiń, ciepły sweter lub polar, nieprzemakalną 
kurtkę, strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV, letnie nakrycie głowy (czapkę lub chustkę), 
kompas, latarkę z zapasem baterii, ważną legitymację szkolną, poprawnie wypełnioną 
kartę kolonijną z numerem PESEL.

Jura 
– Podlesice
obóz piłkarsko-przygodowy

7–12 lat

12 dni

wyżyny
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Dąbki to miejscowość o doskonałym położeniu – ma dostęp do Morza Bałtyckiego jak 
i  jeziora Bukowo. Uzyskały status uzdrowiska dzięki specyfi cznemu mikroklimatowi, 
dużemu nasłonecznieniu, ciszy, spokojowi, bogatemu w jod morskim powietrzu, sze-
rokiej piaszczystej plaży.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do Dąbek na kolację, w zależności 
od trasy ok. godziny 17:00–20:00.
2–10 DZIEŃ Realizacja wybranego programu oraz zajęcia wspólne dla wszystkich: 
zajęcia na nowym parku rozrywki OW DUET, spartakiady, mini playback show, balo-
niada, kolonijne/obozowe śluby, miejskie gry tzw. „street games”, nocne puszczanie 
lampionów, kąpiele morskie, plażowanie, ogniska, dyskoteki. 
11 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży przez rodziców lub osoby upoważnione.
Harmonogram i  intensywność zajęć uzależniona jest od pogody i  od predyspozycji 
psychofi zycznych dzieci. 

10 PRZYGÓD (7–10 lat) 
Sporty wodne – trampolinia wodna i szaleństwo w walcu zorbing pod okiem ratownika/
animatora, bez przecinka oraz dla chętnych banan za motorówką. Przygoda z tańcem 
– zajęcia taneczne z instruktorem. Przygoda z paintballem – zabawa z zastosowaniem 
specjalnych markerów Paintball Splat Master. Dzień w pracowni plastycznej – kreatywne 
zajęcia pod okiem instruktora. Dzień gier – któż tego nie lubi! Wycieczka autokarowa do 
Darłowa lub Darłówka. Zapoznanie się z lokalnymi atrakcjami, a na zakończenie wycieczki 
wspaniała zabawa w PARKU WODNYM JAN w Darłówku. Zabawa w parku rozrywki, znaj-
dującym się przy OW DUET, m.in: żyroskop, ścianka wspinaczkowa, park linowy, młyńskie 
koło, kręgle plenerowe, bilard maxi, mini golf, i  inne. Dzień sportowy –  trenujemy 
koszykówkę, piłkę nożna, unihoc i ringo. Przygoda z kuchnią – sami zrobimy pyszne kok-
tajle, sałatki, przekąski, każdy ma szansę zostać Master Szefem. Dzień psikusów. Uwaga 
– psikusy ustalamy z wychowawcą. Ponad to: wata cukrowa – sami nauczymy się ją robić!

MALI SPORTOWCY (7–10 lat) 
Nauka sportów: piłka koszykowa, siatkowa, nożna, ręczna, tenis stołowy, unihoc, ringo 
i  freezby oraz sporty wodne: walec zorbing i  trampolina wodna. Ponad to: wyciecz-
ka do Parku Wodnego JAN w Darłówku, wata cukrowa – sami nauczymy się ją robić, 
zabawa w parku rozrywki znajdującym się przy OW DUET (m.in: żyroskop, ścianka wspi-
naczkowa, park linowy, młyńskie koło, kręgle plenerowe, bilard maxi, mini golf, i inne).

LUZ BLUES (10–13 lat; 14–18 lat) 
Codziennie luuuuz, codziennie bluuuues –  słońce, plaża, muzyka, dyskoteki, leżenie 
bykiem na plaży, leniwie lub kreatywnie, jak chcecie, w końcu są wakacje! A z nudów 
do wyboru: zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, park Rozrywki przy obiekcie DUET (ży-
roskop, park linowy, ścianka wspinaczkowa, mini golf, kręgle, szachy etc.), gokarty po 
Dąbkach. Uwaga – Na tym profi lu gimnastyka poranna tylko dla chętnych! 

BEZ NUDY (10–13 lat; 14–18 lat) 
Przygotowaliśmy dla Was 14 propozycji. Każdy może wybrać z nich 9 jakie chce realizo-
wać (decyzja –  w karcie kwalifi kacyjnej lub na miejscu): lekcja windsurfi ngu, lekcja na 
wakeboardzie lub na nartach wodnych, przejażdżka motorówką, rowery wodne lub kajaki 
na jeziorze Bukowo, banan za motorówką, warsztaty hand-made (farbowanie koszulek, 
kubków lub toreb), warsztaty aktorskie lub taneczne, paintball tradycyjny lub laserowy, 
wycieczka do Darłówka i parku wodnego JAN w Darłówku, wodne szaleństwo na trampo-
linie wodnej i walcu zorbing, wizyta w parku rozrywki znajdującym się przy obiekcie DUET, 
dzień świra – tylko prawdziwi wariaci wiedzą co będzie się działo, ogranicza Was jedynie 
Wasza kreatywność i… wychowawca, który czuwa na całością, gokarty po Dąbkach.

REKREACJA I SPORT NA BOGATO (10–13 lat; 14–18 lat) 
Codziennie zajęcia i  rozgrywki sportowe: koszykówka, piłka nożna, plażowa piłka 
siatkowa, tenis stołowy, unihokej, zajęcia FIT i  kondycyjne, wizyta w  parku rozrywki 
znajdującym się przy obiekcie DUET (żyroskop, park linowy, ścianka wspinaczkowa, mini 
golf, kręgle, szachy). Dodatkowo do wyboru 3 atrakcje z niżej wymienionych (decyzja 

na miejscu lub w karcie kwalifi kacyjnej): lekcja jazdy na nartach wodnych lub na wa-
keboardzie, lekcja windsurfi ngu, paintball tradycyjny lub laserowy, warsztaty taneczne, 
warsztaty plastyczne (malowanie koszulki, torby lub kubka). 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy DUET tel. 94 3148123, adres: ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki. 
Położony jest nad brzegiem Bałtyku, przy zejściu na plażę. Od morza dzieli go tylko pas 
leśny – 50 m. Duet ma własny duży, bezpieczny i ogrodzony teren. Uczestnicy kolonii 
i obozów zakwaterowani są w głównym budynku A – w pokojach 4, 5 i 6-osobowych 
z  łazienkami, w  niektórych pokojach łóżko piętrowe. Wszystkie pokoje posiadają TV, 
balkon. Ośrodek zapewnia pościel. W  tym samym budynku znajduje się recepcja, 
gabinet lekarski (pielęgniarka na miejscu, lekarz dochodzący) oraz izolatka dla dzieci 
chorych. Uczestnicy są zakwaterowani zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej moż-
liwości młodzież i dzieci kwaterujemy wg grupy wiekowej. 
Wyżywienie: 3 razy dziennie i  podwieczorek –  śniadania i  kolacje w  formie bufetu 
+ suchy prowiant na drogę powrotną. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie – 10 noclegów
• wyżywienie 3 razy dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej, ratownika, opieka medyczna, podsta-

wowe leki
• bogaty program
• ubezpieczenie (NNW 10 000 PLN)
• opłata klimatyczna
• płyta CD ze zdjęciami z turnusu, pamiątkowe gadżety OK TOURS

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata do transportu (zgodnie z informacją w rozkładzie jazdy na www.atas.pl)
• kaucja zwrotna w  wysokości 30  PLN/os (na ewentualne szkody wyrządzone przez 

uczestników, zbierana pierwszego dnia)

DODATKOWE OPŁATY
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% całkowitej wartości ceny

TURNUSY I CENY
 POP-OKD 25.06–05.07 06.07–16.07 17.07–27.07 28.07–07.08 08.08–18.08 19.08–29.08

Luz Blues 1395 PLN 1495 PLN 1495 PLN 1495 PLN 1495 PLN 1295 PLN
Rekreacja i sport 

na bogato
1595 PLN 1695 PLN 1695 PLN 1695 PLN 1695 PLN 1495 PLN

Bez nudy 1695 PLN 1795 PLN 1795 PLN 1795 PLN 1795 PLN 1295 PLN

Sportowcy 1395 PLN 1495 PLN 1495 PLN 1495 PLN 1495 PLN 1295 PLN

10 przygód 1495 PLN 1595 PLN 1595 PLN 1595 PLN 1595 PLN 1395 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem (szczegółowy rozkład na www.atas.pl).
Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 minut przed planowana godzina odjazdu.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 15:00 13:00 150 PLN

Gdańsk Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12 12:00 13:30 100 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 04:30 23:00  300 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Kaliska, wejście główne 09:00 18:00 150 PLN

Opole Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4 06:30 21:00 200 PLN

Poznań Nowy Dw. PKS st.13–19, ul. Matyi 2 12:00 16:00 150 PLN

Szczecin* Dw. PKS, Plac Grodnicki 1 16:00 13:00 150 PLN

Warszawa Dw. Zach. PKS st. 10–11, Al. Jerozolimskie 144 09:00 19:00 150 PLN

Wrocław  Dw. Tymczasowy PKS ul. Joanitów 13 08:00 19:30 200 PLN

* transport realizowany przy min. 5 uczestnikach

Dąbki
obozy wypoczynkowe, 

sportowe 
i tematyczne

7–18 lat

11 dni

nad morzem

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez OK TOURS
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Rabka Zdrój to uzdrowisko położone w Beskidach Zachodnich, u podnóża Gorców, na 
wysokości około 500–560 m n.p.m. Największym skarbem tej miejscowości jest klimat 
– jednocześnie łagodny i bodźcowy oraz liczne źródła leczniczych solanek, które czynią 
Rabkę doskonałym uzdrowiskiem, w którym zabiegi medyczne uzupełniane są lecze-
niem klimatycznym. Poczuj smak przygody z survivalem – czyli dużo emocji, zabawy 
i śmiechu. 

PROGRAM
Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifi kowanych instruktorów mających 
kilkuletnie doświadczenie w  pracy z  dziećmi i  młodzieżą. Dodatkowo kadra instruk-
torska składa się z  absolwentów uczelni pedagogicznych (AWF Kraków, UP Kraków). 
Sprzęt, którym się posługujemy spełnia wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa 
i posiada wymagane atesty.
Walczymy z grawitacją!
ZABAWY LINOWE
Spróbujemy wspinaczki na sztucznej ściance, podczas wdrapywania się na kontenero-
wą wieżę wyłonimy najlepszego budowniczego kolonii, a tyrolka i zjazd na linie ponad 
rzeką Rabą dostarczą nam zapierające dech w piersiach emocje. 
PAINTBALL 
Spróbujemy jak najlepiej zakamufl ować drużynę by być niewidocznym na froncie. 
Stworzymy poligon i w pocie czoła (ale na wesoło) będziemy przygotowywać się do 
walki z wrogiem: pokonamy paintballowy tor przeszkód (slalom, czołganie, konkurencje 
sprawnościowo-zwinnościowe, strzelanie do celu stałego i ruchomego). 
INTEGRACYJNIE I DRUŻYNOWO
Aby nasze drużyny mogły się scalić oraz poznać swoje mocne i słabe strony czeka na 
nas szereg zabaw m.in: uparta rura, inżynier, wyścigi na skrzynkach, wyścigi na wielo-
osobowych nartach.
NOCNA WYPRAWA Z LATARKAMI 
Podążając wyznaczonymi tropami niedźwiedzia dotrzemy do zaginionego skarbu 
w  środku ciemnego lasu. Każdy z  uczestników wyprawy będzie mógł się wykazać 
podczas samodzielnego prowadzenia grupy do wyznaczonego celu, prawdziwa próba 
odwagi! 
Co zrobisz gdy zgubisz się w puszczy? 
INDIAŃSKA WIOSKA 
Czeka nas budowa szałasu, indiańskiego tipi, przygotowanie ogniska, które zapłonie od 
jednej zapałki, własnoręczne przygotowanie indiańskich naszyjników. Podczas indiań-
skiego dnia weźmiemy udział w szeregu konkursów.
„WYPRAWA MŁODYCH EKOLOGÓW” 
Czeka na nas przeprawa górskim potokiem po specjalnie przygotowanych ścieżkach 
edukacyjno-przygodowych. W  drodze do pokonania drewniane mosty, drabinki, na 
trasie Eko-tablice informacyjne, barierki, rozwieszone liny.
OFF-ROAD 4x4 
Weźmiemy udział w ekscytującej jeździe samochodami terenowymi w ciężkim terenie 
– błoto, strome podjazdy, zapierające dech w piersiach zjazdy, to tylko przedsmak wiel-
kiej przygody!
WYPRAWA NA LUBOŃ WIELKI (1022 m n.p.m.) 
Czeka na nas wspinaczka po skałkach naturalnych, podczas której posłuchamy historii 
i  legend dotyczących góry, wejdziemy na szczyt (schronisko PTTK), skąd rozciąga się 
panorama Beskidu Wyspowego i Gorców.
JAZDA NA QUADACH
Wraz z  instruktorem wybierzemy się na ekstremalną przejażdżkę quadem w  trudny 
teren, gdzie będą czekały na nas różne przeszkody do pokonania m.in strome zbocza, 
przejazd przez rzekę, balans na krawędziach wąwozu Potoku Królewskiego! 
Program jest ramowy. Jego realizacja uzależniona będzie od kondycji i wieku uczest-
ników. 

Wycieczki autokarowe i piesze:
• Nocleg w Bacówce w środku lasu!
• Zakopane – Aquapark – 2 godz. + spacer po Krupówkach
• Całodzienna wizyta w Rabkolandzie – dostęp do atrakcji no limit!
• W zależności od kondycji uczestników zaproponujemy następujące wyjścia na wy-

cieczki piesze: Rabka – Bania (617 m n.p.m.), Rabka – Maciejowa (852 m n.p.m.) i inne.
Inne atrakcje:
dyskoteki, gry i  zabawy ruchowe na powietrzu, chrzest i  śluby kolonijne, randka 
w ciemno, wieczór humoru i dowcipu, bal przebierańców, konkursy z nagrodami i upo-
minkami i inne.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
„Willa Promienna” usytuowana jest w  znacznej odległości od ulicy, dzięki czemu 
panuje tu spokój i  cisza, a  także nie ma zagrożenia dla bawiących się dzieci. Pokoje 
2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, teren ogrodzony, całkowicie bezpieczny. 
Cała willa do dyspozycji dzieci. Zdjęcia obiektu dostępne są pod adresem interneto-
wym: www.willapromienna.pl Do dyspozycji uczestników: duży plac zabaw z szałasem, 
boisko, miejsce na ognisko i  grilla, świetlica i  sala TV, sala dyskotekowa, ping-pong, 
sprzęt sportowy, materiały plastyczne, ścianka wspinaczkowa
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) oraz suchy 
prowiant na drogę powrotną

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej, medycznej oraz przewodnika
• program kolonii
• ubezpieczenie NNW
• podatek VAT

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania 

TURNUSY I CENY
POP-CR-1 03.07–16.07.2017 1526 PLN

POP-CR-2 15.07–28.08.2017 1526 PLN

POP-CR-3 27.07–09.08.2017 1526 PLN

Uwaga: terminy imprezy dotyczą wyjazdu z  Trójmiasta, termin wyjazdu z  poszcze-
gólnych miast uzależniony od rozkładu jazdy pociągu. Termin dla dojazdu własnego: 
przyjazd do ośrodka dzień później, powrót dzień wcześniej.

TRANSPORT
PKP na trasie Gdynia –  Chabówka –  Gdynia (miejsca rezerwowane, siedzące) oraz 
transfer autokarowy do i  z  miejsca zakwaterowania. Wyjazd z  Gdyni w  godzinach 
wieczornych, powrót do Gdyni w godzinach porannych. Dopłata za transport wynosi: 
Gdynia/Gdańsk, Tczew +140 PLN; Bydgoszcz, Toruń +120 PLN, Łódź, Warszawa + 110 PLN 
(antenka realizowana przy min. 3 uczstnikach, Kraków +70 PLN, Lębork +200 PLN)(moż-
liwość zorganizowania antenki samochodem osobowym, busem lub pociągiem przy 
min. 3 uczestnikach).
Uwaga! Możliwość wsiadania na trasie pociągu.

Rabka Zdrój
survivalowa frajda

8–16 lat

14 dni

w górach 

PROMOCJA:  -100 PLN do 28.02.2017
 -50 PLN do 30.04.2017

Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel
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Każdego, kto nie lubi wakacyjnej nudy i  chce aktywnie spędzić czas, zapraszamy do 
Węgorzewa! Przygotowaliśmy dla Was 7 bloków fascynujących zajęć, z których każdy 
zajmuje program całego dnia. Oprócz siedmiu tematycznych dni, czekają Was też 
zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy terenowe, wycieczka autokarowa, konkursy, 
wieczorne ogniska, dyskoteki i moc innych fascynujących rozrywek.

PROGRAM
Grupa wiekowa 10–14 lat: żagle, paintball, strzelectwo, laboratorium, wodne szaleń-
stwo, survival, latawce.
Grupa wiekowa 13–18 lat: żagle, paintball, strzelectwo, park linowy, kajaki, rowery, 
nurkowanie lub wodne szaleństwo.
Przygoda – żeglarstwo: omówienie zasad bezpieczeństwa i użycia sprzętu ratunko-
wego. Po krótkim szkoleniu, całodniowy rejs przez jeziora Święcajty, Bodma, Mamry 
i Przystań. Każdy będzie za sterem. Wieczorem ognisko i szanty.
Przygoda – paintball: bądźcie gotowi na dużą dawkę adrenaliny! Dzień zaczniemy od 
przeprawienia się tratwą na bezludną wyspę. Tam na 20 hektarach zróżnicowanego 
terenu, odciętego wodą od stałego lądu, będziecie tylko Wy i instruktorzy. Na począ-
tek przejdziecie szkolenie z zasad bezpieczeństwa i zapoznacie się z obsługą sprzętu. 
Rozegracie kilka strategicznych potyczek wg różnorodnych scenariuszy. Następnie 
przeżyjecie prawdziwą wojnę na kulki z farbą. 
Przygoda – rowery: ten dzień będzie należał do jednośladów. Wcześnie rano wyruszy-
cie na rajd dookoła jeziora Mamry. Do pokonania będzie około 40 km. Odwiedzicie m.in.: 
Kolonię Rybacką, Ogonki, Pniewo, Trygort. W sławnym porcie Sztynort zjecie posiłek. 
Przygoda – strzelectwo: do dyspozycji będą m.in. wiatrówki, łuki, repliki karabinów 
i pistoletów. Mnóstwo konkursów, zabaw drużynowych i nagród. Wieczorem obozowa 
dyskoteka.
Przygoda – kajaki: spływ rzeką Sapiną. Rozpoczniecie w okolicy wsi Kruklanki. Jest to 
jedna z  najbardziej malowniczych tras Mazur. Przepłyniecie przez objęte strefą ciszy 
jeziora Wilkus, Pozezdrze, Stręgiel. W trakcie spływu piknik i odpoczynek. 
Przygoda – park linowy: duża dawka emocji! Pojedziecie do ogromnej śluzy w Leśnie-
wie, gdzie przeżyjecie niesamowite przygody, chodząc po mostach linowych, zjeżdżając 
zjazdem tyrolskim czy skacząc na wahadle wewnątrz komory śluzy! Zostaniecie wypo-
sażeni w profesjonalny sprzęt.
Przygoda – wodne szaleństwo: to przygoda, która trwa dłużej niż jeden dzień. Pierw-
szą jej częścią będzie wycieczka do Parku Wodnego Tropikana. Drugą –  olimpiada 
wodna na plaży. Zabawy i konkursy, a także przejażdżki motorówką i na „bananie”. 
Przygoda laboratorium: będziecie mieli okazję przekonać się, że nauka to nie tylko 
nudna teoria, ale także ciekawe i widowiskowe eksperymenty. Stworzycie i wyślecie 
w powietrze miniaturową rakietę. Stworzycie i uruchomicie własny silnik elektryczny. 
Będziecie eksperymentować z ogniem, wodą i powietrzem. Wszystko w bezpiecznych 
warunkach i pod czujnym okiem kadry. W czasie krótkiej wycieczki nad jezioro przygo-
tujemy preparaty, którym następnie dokładnie przyjrzymy się pod mikroskopem.
Przygoda – survival: czyli sztuka przetrwania i orienteering w najlepszym wydaniu! 
W leśnych ostępach bezludnej mazurskiej puszczy rozbijemy na cały dzień obóz. 
Zbudujemy szałas, rozpalimy ognisko bez użycia zapałek, Nauczymy się korzystać 
z mapy i kompasu. Poznamy tajniki maskowania w terenie. Dowiemy się jak przetrwać 
w niesprzyjających sytuacjach. Po zachodzie słońca, w czasie fabularnej gry terenowej 
sprawdzimy zdobyte w ciągu dnia umiejętności.
Przygoda –  latawce: od samego rana zajmiemy się ich budową i  ozdabianiem. Po 
południu będziemy bawić się zbudowanymi przez nas cudami, jak i  profesjonalnymi 
latawcami akrobatycznymi i komorowymi. 
Przygoda – nurkowanie: odbędziemy zajęcia „pierwszy krok” – polegają one na za-
poznaniu się ze sprzętem, zasadami bezpieczeństwa, podstawową teorią. Każdy z nas 
założy kompletny strój, sprzęt i zanurkuje z instruktorem. Warto poznać całkiem inny, 
piękny, podwodny świat.
Uwaga! W grupie starszej można bez dodatkowych opłat zamienić przygodę – nurko-
wanie na dzień zabaw wodnych w skład których wchodzi: przejażdżka motorówką, na 
„bananie” oraz na kole holowanym za motorówką). 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, pościel). Łazienki w pawilonie sanitarnym.
Namioty wojskowe typu NS 6- lub 8-osobowe. Organizator zapewnia łóżko, materac, 
skrzynię na rzeczy (do wyboru tylko dla grupy 13–18 lat). Łazienki w pawilonie sanitarnym.
Wyżywienie: 3 posiłki w  stołówce ośrodka (śniadanie, obiad, kolacja). Podczas cało-
dniowych zajęć uczestnicy jedzą śniadanie i  obiadokolację w  stołówce ośrodka oraz 
otrzymują prowiant na czas zajęć.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie i wyżywienie 3 razy dziennie
• program
• opieka kadry
• ubezpieczenie – na kwotę 10 000 PLN (NNW)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE 
Dla grupy 10–14
• Codzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną – 80 PLN
• Jazda quadem: szkolenie wstępne + zajęcia na torze, czas ok. 2 godz./grupę – 95 PLN 

– zajęcia indywidualne – jeden uczestnik, instruktor i dwa quady – 300 zł za godzinę 
lekcyjną. Lekcja obejmuje indywidualne zajęcia dostosowane do poziomu zaawan-
sowania i umiejętności uczestnika.

Dla grupy 13–18 
• Szkolenie na sternika motorowodnego: koszt kursu przy zawieraniu umowy: 385 PLN 

(w trakcie imprezy 445 PLN). Opłata za egzamin (ze zniżką dla uczniów i studentów 
do 26 roku życia 125 PLN, bez zniżki 250 PLN), opłata za patent (ze zniżką 25 PLN, bez 
zniżki 50 PLN). Możliwe dla uczestników, którzy ukończyli 14 lat.

• Jazda quadem: pakiet podstawowy –  szkolenie wstępne +  zajęcia na torze, czas 
około 2 godz./grupę – 95 PLN; pakiet premium – pakiet podstawowy + dodatkowe 
2 godziny zajęć grupowych na torze + jazda w zespole, z instruktorem w czasie której 
poznasz tajniki pokonywania wymagających przeszkód terenowych: 295 PLN; zajęcia 
indywidualne: jeden uczestnik, dwa quady, instruktor – 300 PLN/godz. lekcyjną. 

Uwaga: program imprezy jest bardzo bogaty i korzystanie z zajęć fakultatywnych może 
wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych. Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
Domki Namioty NS# 

POP-RWP-1 25.06–08.07.2017 1995 PLN 1695 PLN

POP-RWP-2 09.07–22.07.2017 1995 PLN 1695 PLN

POP-RWP-3 23.07–05.08.2017 1995 PLN 1695 PLN

POP-RWP-4 06.08–19.08.2017 1995 PLN 1695 PLN

POP-RWP-5 20.08–30.08.2017* 1395 PLN 1095 PLN

* turnus 11 dniowy – program będzie realizowany w ograniczonym zakresie
# namioty dostępne tylko dla grupy wiekowej 13–18 lat

TRANSPORT
We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd z  pilotem organizatora za dodatko-
wą opłatą (PKP + autokar): z Olsztyna +100 PLN; Warszawy i Łodzi +130 PLN; Torunia, 
Gniezna, Skierniewic, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego i  Jabłonowa Pomorskiego 
+140 PLN; Lublina i Puław +170 PLN; Poznania, Kielc, Koszalina, Częstochowy, Elbląga, 
Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Leszna +190 PLN, Szczecina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry +200 PLN.
Dojazd może zostać odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób w danym terminie z danej 
miejscowości. Szczegółowe informacje na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Konieczność zabrania legitymacji szkolnej. Uwaga: uczestnicy zakwaterowani w namio-
tach muszą posiadać własny śpiwór oraz własną kłódkę do zamykania skrzyni na rzeczy. 

Węgorzewo
kolonia i obóz 
siedem przygód

10–18 lat

14 dni

nad jeziorem

Impreza organizowana przez Różę Wiatrów
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Jura to jeden z  najpiękniejszych rejonów Polski. To miejsce jest mekką dla uprawia-
jących wspinaczkę. Na tutejszych skałach i  w  jaskiniach zaczynali swoją przygodę 
najwybitniejsi alpiniści i grotołazi. Liczne zamki i warownie dodają temu miejscu nutę 
tajemniczości, a  fantastycznie ukształtowany teren, białe skały i  wzgórza porośnięte 
bukowymi lasami pozwalają na uprawianie różnorodnych sportów poczynając od wspi-
naczki, poprzez speleologię, na zajęciach z orienteeringu kończąc. Kto tu jeszcze nie był 
– musi tu przyjechać, kto już był – na pewno chętnie wróci!

PROGRAM
Quady. Inaczej wszędołazy, umożliwiają bezpieczne, sprytne i stabilne pokonywanie 
nawet najtrudniejszych bezdroży. Dają poczucie swobody i  wolności. Będziemy nimi 
jeździć po specjalnie przygotowanym torze, który sprawi, że nikt nie będzie się nudził. 
Przeprowadzimy też krótkie zawody w jeździe precyzyjnej. Zajęcia trwają mniej więcej 
pół dnia na grupę ok. 10 osób, czyli ok. 30-60 minut na osobę (zajęcia zawarte w cenie 
obozu!).
Akcja adrenalina, czyli off -road! W tym roku proponujemy Wam dodatkową wypasio-
ną atrakcję - samochody terenowe w cenie obozu! Spróbujecie prawdziwego off -roadu! 
Trudny teren, błoto, przeszkody - zabawa na wysokim poziomie! Zajęcia prowadzone 
przez profesjonalną fi rmę z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa; trwają 
około 30 minut na osobę.
Wspinaczka. Swoich sił w tej ekscytującej dyscyplinie będzie można spróbować wspi-
nając się po najciekawszych skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dla tych, którzy 
już mieli okazję się wspinać, nasze „wędki” zawisną na drogach o wyższych stopniach 
trudności, spróbujemy V, może VI+, a kto wiem czy nie trudniej. Zajęcia są całkowicie 
bezpieczne – Instruktorami są osoby z odpowiednimi uprawnieniami, a sprzęt asekura-
cyjny posiada wszelkie wymagane atesty.
Zajęcia linowe. Uczestnicy będą m.in. budować i  pokonywać mosty linowe nad 
przepaściami, zjeżdżać ze skał, spróbują wychodzenia po drabince alpinistycznej oraz 
wspinaczki w  kominie. Posłuchają opowieści Instruktorów o  zasadach postępowania 
w górach, nauczą się podstawowych węzłów. Wszystkie zajęcia linowe prowadzone są 
przez uprawnionych Instruktorów, a sprzęt posiada wszelkie wymagane atesty.
Orienteering. Przeprowadzimy dzienne i  nocne zawody na orientację. Oczywiście 
wcześniej czekają nas szkolenia, nie tylko z podstaw orienteeringu, ale także na temat 
taktyki startu w zawodach. Dowiecie się między innymi czy warto iść z „tramwajem”, czy 
może samemu, czy warto iść na azymut, czy lepiej trzymać się dróg. Dla najlepszych po 
cyklu zawodów czekają nagrody!
Paintball. To niesamowicie wciągająca gra, ucząca maskowania, podchodów, współ-
działania w grupie, a także szybkiego podejmowania samodzielnych decyzji. Uczestnicy 
podczas zajęć wyposażeni będą w specjalne ubranie, maski ochronne, markery, kulki 
z farbą (400 sztuk na Uczestnika). Przeprowadzimy kilka scenariuszy, nie tylko na polu 
paintballowym, ale także w lesie. 
Nocna Przygoda. Chcecie poznać smak prawdziwej przygody? Spróbujecie prawdzi-
wego survivalu! Jedną noc spędzicie w terenie albo na specjalnie przygotowanym polu 
namiotowym (namioty typu iglo) lub w prawdziwej jaskini. Co wolicie?
Paintball. Gra, która uczy maskowania, podchodów, współdziałania w grupie i szyb-
kiego podejmowania decyzji. Uczestnicy podczas zajęć wyposażeni będą w specjalne 
ubranie, maski ochronne, markery, kulki z farbą (400 sztuk na Uczestnika). Przeprowadzi-
my kilka scenariuszy, nie tylko na polu paintballowym, ale także w lesie.
Zamki i  warownie. Jurę Krakowsko-Częstochowską nazywa się często krainą Orlich 
Gniazd. Takim mianem określano bowiem liczne piastowskie budowle obronne – stare 
warownie i legendarne zamki. Z pewnością kryją się w nich zaskakujące tajemnice. Na 
Uczestników czekają wyprawy w poszukiwaniu historii Orlich Gniazd. 
Speleologia. Eksploracja jaskiń dostarcza niesamowitych wrażeń. Czasami trzeba 
się schylić, czasami czołgać, czasem przeciskać przez wąskie szczeliny. Jednak warto 
–  widok wspaniałych form naciekowych, niedostępnych dla zwykłych śmiertelników 
zaskakuje każdego. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną Kadrę, zapewniamy 
atestowany sprzęt.

Zajęcia z pierwszej pomocy. Uczestnicy wezmą udział w krótkim kursie postępowania 
podczas wypadków. Nasz obozowy lekarz opowie im jak zatamować krwotok, zabanda-
żować rękę czy nogę oraz jak postępować w przypadku omdlenia.
Zajęcia integracyjne. Na naszych obozach przykładamy dużą wagę do tego, aby 
Uczestnicy szybko nawiązali nowe znajomości i  tworzyli zgraną grupę, dlatego przez 
cały turnus przeprowadzamy specjalnie przygotowane zabawy integracyjne i zadania 
team buildingowe, które pomagają zbudować i podtrzymać dobre relacje w grupie.
Ponadto w programie: zajęcia ogólnosportowe, gry terenowe, turnieje gry w siatków-
kę i piłkę nożną, wycieczki na basen lub nad zalew, dyskoteka z motywem przewodnim, 
wieczorne ognisko. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zajazd Jurajski w  Podlesicach, w  samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
u podnóża Rezerwatu Góry Zborów. W 3-, 4-, 5-osobowych pokojach z pełnym węzłem 
sanitarnym. Do dyspozycji Uczestników: sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska spor-
towe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice. W obiekcie działają telefony wszystkich 
sieci. Strona obiektu: http://www.zajazdjurajski.pl/
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), 
od kolacji pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w ośrodku. 
Suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE
Płytka ze zdjęciami z  obozu +29,90  PLN, przygodowy pakiet obozowy +100  PLN, 
animowane zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu +100 PLN, 100 dodatkowych kulek pa-
intballowych +30 PLN, rajd samochodami terenowymi +120 PLN, Park Wodny Kraków i 
zwiedzanie Krakowa +120.
Więcej infomacji na na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY
POP-KMP-1 26.06–07.07.2017 2199 PLN

POP-KMP-2 08.07–19.07.2017 2199 PLN

POP-KMP-3 20.07–31.07.2017 2199 PLN

POP-KMP-4 01.08–12.08.2017 2199 PLN

POP-KMP-5 13.08–24.08.2017 2199 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem z większych miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178  PLN, Poznania +188  PLN Łodzi +168  PLN, Krakowa +128  PLN, Katowic +118  PLN, 
Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Co zabrać: mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, 
śpiwór, karimatę, gorszą bluzę i spodnie do zajęć terenowych i jaskiń, ciepły sweter lub 
polar, nieprzemakalną kurtkę, strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV, letnie nakrycie głowy 
(czapkę lub chustkę), śpiwór i karimatę, kompas, latarkę z zapasem baterii, ważną legity-
mację szkolną, poprawnie wypełnioną kartę kolonijną z numerem PESEL. 

Jura 
– Podlesice
maksymalna dawka przygody 

na Jurze 

14–18 lat

12 dni

wyżyny

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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Ciekawi Cię, dlaczego jacht płynie pod wiatr? Jak działa ster? Co to jest kilwater? To znak, 
że czas spróbować swoich sił w żeglarstwie. Przeżyj żeglarską przygodę na Mazurach! 
Nauczymy Cię wybijać szklanki, wiązać węzły i  bezpiecznie wypoczywać nad wodą. 
Poznasz podstawy żeglowania, dowiesz się, jak pracować w grupie i stworzyć zgraną 
żeglarską załogę

PROGRAM
Żeglarstwo: codzienne żeglowanie na jachtach otwartopokładowych lub kabino-
wych. Program realizowany jest z  podziałem na grupy –  część osób żegluje, część 
uczestniczy w  innych zajęciach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat: sprzętu ra-
towniczego, reguł bezpieczeństwa na wodzie, wiązania węzłów, sterowania jachtem 
oraz prawidłowej pracy żaglami. Instruktorzy przeprowadzą także zajęcia teoretyczne 
z: budowy jachtu, kursu jachtu względem wiatru, etykiety żeglarskiej, podstawowych 
pojęć żeglarskich, a  wszystko to w  formie gier i  zabaw. Ponadto, wyruszymy na ca-
łodzienny rejs po jeziorze Święcajty i  Mamry oraz na spływ wiosłowo-żaglowy do 
bunkrów hitlerowskich w Mamerkach.

Program rekreacyjno-sportowy: zajęcia w pracowni garncarskiej (uczestnicy zabiera-
ją swoje prace do domu), wycieczki piesze do Węgorzewa oraz na zabytkowy cmentarz 
z okresu I wojny światowej, spacery po okolicy, gry terenowe, spływ wiosłowo-żaglowy 
do bunkrów hitlerowskich w  Mamerkach (zwiedzanie bunkrów), rozgrywki sportowe 
(gry indywidualne oraz grupowe), chrzest żeglarski, ogniska, nauka śpiewania szant. 

Dwie wycieczki autokarowe: 
• Mikołajki –  zwiedzanie wioski żeglarskiej i  starego miasta, wizyta w  Parku Dzikich 

Zwierząt w Kadzidłowie oraz w Parku Wodnym Tropikana w Hotelu Gołębiewski.
• Wilczy Szaniec – zwiedzanie Kwatery Głównej Hitlera w Gierłoży, Kętrzyn, Sanktua-

rium Maryjne w Świętej Lipce.
Program może się zmienić w związku z pogodą. Dotyczy to w szczególności programu 
realizowanego na wodzie. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, pościel) na terenie ośrodka. Łazienki ogólnodo-
stępne w pawilonie sanitarnym. 
Wyżywienie: 3 posiłki w stołówce ośrodka (śniadanie, obiad, kolacja).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie i wyżywienie 3 razy dziennie
• program
• opieka kadry
• ubezpieczenie – na kwotę 10 000 PLN (NNW)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

DODATKOWE UBEZPIECZENIE
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy 49 PLN

FAKULTATYWNIE 
• Paintball: w cenie wstęp na pole paintballowe, wypożyczenie pełnego sprzętu do gry 

w paintball (marker, butla, maska, mundur), kulki, gaz, instruktor prowadzący zajęcia.
 – jedna gra (200 kul na osobę): 95 PLN,
  – pakiet 3 gier odbywających się trzykrotnie w czasie obozu (trzy razy po 200 kul): 

235 PLN,
• Wodne szaleństwo – przejażdżka motorówką, jazda na „bananie” oraz kole: 99 PLN; 

pakiet premium – pakiet podstawowy + dodatkowe dwa bloki, w skład których 
wchodzi przejazd na „bananie” oraz na kole holowanym za motorówką. Istnieje 
możliwość zamiany przejazdów na kole na przejazdy na bananie wg preferencji 
uczestników: 249 PLN.

• Całodzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną: 80 PLN
Uwaga: Programy imprez są bardzo bogate i korzystanie z zajęć fakultatywnych może 
wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych.
Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-RWK-1 25.06–08.07.2017 1795 PLN

POP-RWK-2 09.07–22.07.2017 1795 PLN

POP-RWK-3 23.07–05.08.2017 1795 PLN

POP-RWK-4 06.08–19.08.2017 1795 PLN

POP-RWK-5 20.08–30.08.2017* 1295 PLN
* turnus 11-dniowy – program będzie realizowany w ograniczonym zakresie

TRANSPORT
We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd z  pilotem organizatora za dodatko-
wą opłatą (PKP + autokar): z Olsztyna +100 PLN; Warszawy i Łodzi +130 PLN; Torunia, 
Gniezna, Skierniewic, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego i  Jabłonowa Pomorskiego 
+140 PLN; Lublina i Puław +170 PLN; Poznania, Kielc, Koszalina, Częstochowy, Elbląga, 
Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Leszna +190 PLN, Szczecina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry +200 PLN.
Dojazd może zostać odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób w danym terminie z danej 
miejscowości. 
Szczegółowe informacje na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Konieczność zabrania legitymacji szkolnej. 

Węgorzewo
kolonia żeglarska 

8–12 lat

14 dni

nad jeziorem
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Nowęcin k. Łeby – miejscowość przepięknie położona nad jeziorem Sarbsko, do morza 
– około 2 km. 

PROGRAM OBOZU WYPOCZYNKOWEGO 
(wspólny dla wszystkich obozów)

Zajęcia w Parku Linowym w Łebie, wizyta w Sea Park Sarbsk w największym na północy 
Polski parku rozrywki, zwiedzanie „Domku do góry nogami”, gdzie świat staje na głowie 
i czujemy się w nim tak, jakbyśmy byli w innym wymiarze. Zajęcia sportowe: siatkówka, 
tenis stołowy, piłka nożna, plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, dysko-
teki, konkursy, ogniska. 
OBÓZ KONNY: o  zakwalifi kowaniu do danej grupy decyduje szkoleniowiec pro-
wadzący zajęcia. Kwalifi kacja zależy od umiejętności uczestnika i  prowadzona jest 
w 4 grupach.
(A) DLA POCZĄTKUJĄCYCH – (nauka od podstaw): 8 godz. 20 min.
Zajęcia teoretyczne – 5 godz. (w tym: BHP przy koniach – 1 godz., opieka i pielęgnacja 
koni – 2 godz., nauka siodłania – 2 godz.).
Zajęcia praktyczne: nauka jazdy na lonży –  5 lekcji po 40 min, samodzielna jazda na 
ujeżdżalni – 5 godz.
(B) DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH – (dla osób mających podstawy jeździectwa 
i umiejętność poprawnego anglezowania). Możliwość zdobycia odznaki „Jeżdżę konno” 
– koszt 50 PLN
Zajęcia teoretyczne – 5 godz. (w tym: BHP przy koniach – 1 godz., obsługa i pielęgnacja 
koni – 1 godz., nauka siodłania – 2 godz., nauka lonżowania – 1 godz.)
Zajęcia praktyczne – 10 godz.: samodzielna jazda na ujeżdżalni (korekta dosiadu i nauka 
półsiadu) –  4  godz., jazda na ujeżdżalni, nauka galopu –  4  godz., wyjazdy na galopy 
w terenie – 2 godz.
(C) DLA ZAAWANSOWANYCH – (dla osób jeżdżących dobrze konno). 
Zajęcia teoretyczne –  5  godz. (w  tym: BHP przy koniach, opieka i  pielęgnacja koni 
–  1  godz., doskonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia i  jeźdźca –  2  godz., 
praca z młodym koniem, nauka lonżowania – 2 godz.)
Zajęcia praktyczne –  10h: jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) 
– 5 godz., nauka skoków na ujeżdżalni – 2 godz., wyjazdy na galopy w terenie – 3 godz.
(C*) GRUPA SZKOLENIOWO-SPORTOWA –  warunkiem uczestnictwa w  tej grupie 
jest umiejętność poprawnego galopu i podstaw w skokach (sprawdzane w pierwszym 
dniu przez trenera) dopłata + 250 PLN. Przygotowywanie do zdania egzaminu Polskie-
go Związku Jeździeckiego na odznakę brązową lub srebrną (koszt odznaki 100  PLN). 
Egzamin komisyjny jest przeprowadzany na terenie Ośrodka „Senny” po zdaniu egza-
minu wewnętrznego.
Zajęcia teoretyczne (8 h): B.H.P przy koniach, opieka i pielęgnacja konia – 1 godz., do-
skonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia i jeźdźca – 2 godz., praca z młodym 
koniem, nauka lonżowania – 2 godz., przygotowanie do egzaminu na odznakę – 3 godz.
Zajęcia praktyczne (12 godz.): jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) 
– 2 godz., doskonalenie umiejętności skoków – 3 godz., wyjazdy na galopy w terenie 
– 2 godz., przygotowanie do egzaminu z ujeżdżania i skoków – 3 godz., egzamin we-
wnętrzny – 1 godz., egzamin przed komisją PZJ – 1 godz.

Grupa C* – realizuje jeden program, godziny zajęciowe nie łączą się.

OBÓZ WYPOCZYNKOWY Z JEŹDZIECKIM ABC:
Zajęcia praktyczne: 3 godz. jazdy konnej i 2 godz. jazdy bryczką
Zajęcia teoretyczne: 5 godz. (pielęgnacja konia, nauka siodłania, nauka lonżowania)

OBÓZ WINDSURFINGOWY: 10-godzinne szkolenie windsurfi ngowe dla początkują-
cych i  zaawansowanych (grupy do 5 osób). Szkolenie prowadzi Szkoła Windsurfi ngu 
MAXSURF. Sprzęt do pływania jest zapewniony.

OBÓZ TENISOWY: 8-godzinne szkolenie tenisowe, dwa poziomy zaawansowania: 
grupa początkująca i grupa grająca. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Pensjonat „Łebska Roma” pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami. Pensjonat dysponu-
je świetlicą z  TV i  stołem do ping-ponga, stołówką, boiskiem sportowym. Do morza 
ok. 1500 metrów, do jeziora i stadniny ok. 900 metrów. Z Nowęcina do Łeby (na plażę) 
istnieje możliwość przejazdu busem, cena ok. 2 PLN.
Wyżywienie w stołówce pensjonatu: 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek), pierw-
sze świadczenie: obiad w  dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie: kolacja oraz suchy 
prowiant w ostatnim dniu turnusu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Zakwaterowanie, wyżywienie, nauka jazdy konnej pod opieką wykwalifi kowanych in-
struktorów wg przedstawionych wyżej programów, ubezpieczenie NNW (6 000 PLN), 
opieka wychowawcza, dyskoteki, ogniska, kąpiele w morzu pod opieką ratownika.

DODATKOWE OPŁATY
• transport z poszczególnych miast

FAKULTATYWNIE 
• MAX PAKIET dodatkowo 10h zajęć teoretycznych i  7h jazdy konnej lub 6h jazdy 

+ egzamin na odznakę PZJ „Jeżdżę konno” (tylko dla uczestników obozu konnego): 
270 PLN 

• Płatne na miejscu:
 – dodatkowe lekcje nauki jazdy konnej: ok. 35 PLN/godz. 
 – uczestnictwo w 6-godzinnym kursie nauki powożenia: 70 PLN/ kurs 
  – dla uczestników grupy B średniozaawansowanej – zdobycia odznaki PZJ „jeżdżę 

konno”, koszt egzaminu: 50 PLN,
  – dla uczestników grupy C zaawansowanych, po uzyskaniu zgody instruktora jest 

organizowany atrakcyjny 2-godzinny rajd nad morze (połączony z  półgodzinnym 
galopem brzegiem morza): 90 PLN 

• WYCIECZKI: wycieczka do Trójmiasta, wstęp do Parku Wodnego w Sopocie: 100 PLN, 
wycieczka do Labiryntu Park Łeba: 20 PLN.

• Wakacyjny kurs gokartowy (2 x 2,5 h): 200 PLN
Propozycje fakultatywne i poszczególne profi le będą realizowane przy zgłoszeniu się 
min. 15 uczestników. Więcej informacji na www.atas.pl 

TRANSPORT
Trasa główna: Warszawa – Lębork – Nowęcin (PKP i PKS) wyjazd rano w dniu rozpoczęcia 
turnusu, powrót wieczorem w dniu zakończenia turnusu: 90 PLN
Trasy antenowe: (PKP, Polski Bus lub PKS) Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek: 100 PLN, 
Lublin, Kraków, Katowice, Częstochowa, Wrocław, Poznań, Zielona Góra, Białystok, 
Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, Rzeszów, Tarnobrzeg, Kielce: 130 PLN.
Wyjazdy z danej miejscowości realizowane przy zgłoszeniu się minimum 5 osób; infor-
macje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem. Każdy uczestnik musi posiadać ważną 
legitymację szkolną na przejazd PKP.

DODATKOWE INFORMACJE
Zajęcia w stadninie „SENNY”. Ośrodek posiada certyfi kat PZJ II kategorii i ponad 30 koni 
i  krytą ujeżdżalnię. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem trenera jeździectwa II klasy 
państwowej, wychowawcy mistrzów Polski w skokach – Pana Janusza Jurkiewicza.

TURNUSY I CENY
rodzaj obozu:  konny jeździeckie 

abc
szkoleniowo-

-sportowy
rekreacyjny windserfi n-

gowy
tenisowy

POP-K-1 26.06–08.07.2017 1690 PLN 1460 PLN + 250 PLN* 1350 PLN 1640 PLN 1480 PLN

POP-K-2 08.07–20.07.2017 1690 PLN 1460 PLN + 250 PLN* 1350 PLN 1640 PLN 1480 PLN

POP-K-3 20.07–01.08.2017 1690 PLN 1460 PLN + 250 PLN* 1350 PLN 1640 PLN 1480 PLN

POP-K-4 01.08–13.08.2017 1690 PLN 1460 PLN + 250 PLN* 1350 PLN 1640 PLN 1480 PLN

* (płatne ma miejscu); warunkiem udziału jest zakwalifi kowanie na miejscu przez instruktora 
TERMINY turnusów podano łącznie z transportem (przejazdy nocne).

Nowęcin
obóz konny, rekreacyjny, 
windsurfi ngowy, tenisowy

11–18 lat

13 dni

nad jeziorem

i morzem

PROMOCJA:  -100 PLN do 15.03.2017
 -50 PLN do 15.04.2017

Impreza organizowana przez Harctur Warszawa
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Jeśli kochasz silny wiatr i  ogromne fale, ale mistrzostwo w  balansowaniu na desce 
z żaglem masz jeszcze wciąż przed sobą, wykorzystaj letnie wakacje na dwutygodniowy 
obóz z nauką windsurfi ngu! Malownicze jeziora mazurskie, gdzie fale nie są zbyt duże, 
a woda zawsze ciepła, to najlepsze miejsce, by podczas dwóch obozowych tygodni bez 
stresu opanować technikę i teorię oraz zdobyć niezbędne uprawnienia. 
W ośrodku Camp Pisz czekają na Ciebie wykwalifi kowani i doświadczeni instruktorzy, 
sprzęt przystosowany do wieku i  różnych poziomów zaawansowania oraz do warun-
ków atmosferycznych. Oprócz nauki windsurfi ngu przygotowaliśmy spływ kajakowy 
po jeziorze Roś. Razem z nowymi znajomymi weźmiesz też udział w grach terenowych, 
wieczorem potańczycie przy muzyce i posiedzicie przy ognisku, śpiewając szanty. Win-
dsurfi ngowe wakacje to moc wrażeń i wspomnienia na lata!

PROGRAM
Program obozu obejmuje szkolenie windsurfi ngowe według zaleceń Polskiego Związku 
Żeglarskiego. Prowadzone zajęcia obejmują szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. 
Zajęcia odbywają się w  2 grupach (początkująca i  zaawansowana), po 3-4 godziny 
zajęć dziennie. Podczas szkolenia uczestnicy zgłębiają wiedzę teoretyczną i praktyczną 
na temat sprzętu windsurfi ngowego, jego budowy, przeznaczenia oraz użytkowania. 
Zasady zachowania bezpieczeństwa na wodzie, podstawy meteorologii. Grupa pod-
stawowa –  nauka zwrotów, pływanie wypornościowe różnymi kursami, ostrzenie 
i odpadanie. Grupa zaawansowana – nauka pływania w ślizgu, na deskach bezmieczo-
wych, żeglowania w trapezie, startu z brzegu.
Poza szkoleniem uczestnicy biorą udział w zajęciach integracyjnych, animacyjnych oraz 
sportowych. Wieczorem nie zabraknie ognisk z nauką śpiewania szant, dyskotek oraz 
karaoke. Na koniec obozu zaplanowaliśmy egzamin z wiedzy teoretycznej oraz regaty 
windsurfi ngowe.
Harmonogram dnia:
8:00 pobudka
8:40 śniadanie
10:15 zajęcia z windsurfi ngu
12:45 gry i animacje
14:00 obiad
15:30 zajęcia windsurfi ngu
18:30 kolacja
19:00 zajęcia sportowe, ogniska, dyskoteki, karaoke
22:00 CISZA NOCNA

* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Domki letniskowe – dla 4 osób, w pełni umeblowane, łóżka piętrowe, każdy domek 
posiada własną werandę z częścią rekreacyjną. Każdy uczestnik otrzymuje prześcierad-
ło, poduszkę i koc. Śpiwór trzeba zabrać ze sobą.
Stanica Żeglarska –  duże pokoje 4, 5-osobowe w  nowo wybudowanym obiekcie, 
w pełni umeblowane (nowe wyposażenie pokoi), każdy pokój z łazienką z prysznicem. 
Zapewniona kompletna pościel. 
Wyżywienie: pełne, składające się ze śniadania w formie bufetu, II śniadania w formie 
lunch pakietu (butelka wody mineralnej, owoc lub słodka bułka), obiadu (zupa, drugie 
danie, kompot) oraz kolacji w formie bufetu. Wyżywienie serwowane w jadalni położo-
nej na terenie ośrodka. Camp Pisz. Danie przygotowywane przez hotelową restaurację 
„Smuga Cienia” z  lokalnych produktów. Kuchnia polska inspirowana daniami regio-
nalnymi oraz fi lozofi ą slow-food. Na życzenie opiekunów serwujemy również dania 
wegetariańskie, dietetyczne, dostosowujemy menu do alergików. Każdego dnia na 
zajęcia uczestnicy otrzymują butelkę wody mineralnej.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• noclegi: 4-osobowe domki letniskowe na terenie Camp Pisz lub 4, 5-osobowe pokoje 

z łazienką w Stanicy
• wyżywienie: pełne w ośrodku Camp Pisz (śniadanie,lunch, obiad, kolacja)
• sprzęt: deski windsurfi ngowe, kamizelki asekuracyjne (szkolenie odbywa się na 

sprzęcie o parametrach przystosowanych do rozmiarów i umiejętności uczestników 
oraz warunków pogodowych), kajaki, rowery

• kadra: instruktorzy żeglarstwa deskowego PZŻ, instruktorzy windsurfi ngu pełnią 
jednocześnie funkcję wychowawców

• opieka wychowawcza, zabezpieczenie ratownicze i medyczne
• realizacja szkolenia zgodna z wymogami PSW zakończona egzaminem na patent/

certyfi kat PSW I, II, III klasy
• zajęcia praktyczne i teoretyczne
• ogniska, dyskoteki, wycieczki, nauka szant, gry terenowe i zespołowe
• spływ kajakowy po jeziorze Roś
• ubezpieczenie NNW (PZU 30 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE 
• wypożyczenie pianki (100 PLN/turnus)
• szkolenie na sternika motorowego: 450 PLN, egzamin na patent sternika motorowe-

go: 125 PLN (wymagane ukończone 14 lat)
• wycieczka autokarowa Tropikana w Mikołajkach: 30 PLN uczestnicy do 14 lat, 45 PLN 

powyżej 14 lat. Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
DOMKI STANICA

POP-OWW-1 25.06–08.07.2017 1550 PLN 1850 PLN

POP-OWW-2 09.07–22.07.2017 1550 PLN 1850 PLN

POP-OWW-3 23.07–05.08.2017 1550 PLN 1850 PLN

POP-OWW-4 06.08–19.08.2017 1550 PLN 1850 PLN

TRANSPORT
Szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Dopłata

Gdańsk Parking pod halą AWFiS ok. 11:15 150 PLN

Katowice Dw. PKP pd ulicy Andrzeja ok. 05:40 200 PLN

Kraków Dw. Kraków Główny ok. 06:00 200 PLN

Łódź Parking przed aquaparkiem Fala ok. 08:00 150 PLN

Poznań Dw. PKP Poznań Główny ok. 10:40 200 PLN

Toruń Dw. PKP Toruń Główny ok. 12:10 150 PLN

Warszawa Dw. Wschodni od ul. Kijowskiej ok. 10:15 150 PLN

Wrocław  Dw. PKP Wrocław Główny ok. 07:50 200 PLN

We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd z pilotem organizatora. Rodzaj trans-
portu: PKP +  autokar/bus. Warszawa, Gdańsk, Olsztyn: autokar. Dojazd może zostać 
odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób w danym terminie z danej miejscowości. Potwier-
dzone godziny i miejsca zbiórki będą potwierdzone na 2 tygodnie przed rozpoczęciem.

DODATKOWE INFORMACJE
Zabierz ze sobą: legitymację szkolną, kartę uczestnika, śpiwór (opcja domek), płaszcz 
przeciwdeszczowy, ciepły sweter, okulary przeciwsłoneczne, tenisówki, czapkę z dasz-
kiem, krem z fi ltrem UV, buty do windsurfi ngu/pływania i własną piankę – jeśli posiadasz. 
Wymagania: umiejętność pływania.

Pisz 
– Mazury
obóz windsurfi ngowy

10–18 lat

14 dni

nad jeziorem

Impreza organizowana przez OżiTW Camp Pisz
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Mazury to wyjątkowa kraina, która ze względu na okazałe lasy i piękne jeziora jest 
miejscem idealnym na przeżycie wakacyjnej przygody. To również najlepsze miejsce, by 
przyjechać na obóz żeglarski i zyskać nowe umiejętności, które pozwolą na samodzielne 
pływanie jachtem i poznawanie piękna przyrody z perspektywy wody. Zapraszamy na 
dwutygodniowy obóz, w trakcie którego doświadczeni, pełni pasji specjaliści pomogą 
Ci wkroczyć w nieznany świat i nauczą Cię pływania, a także zdobywania kolejnych 
wodnych szlaków.
Możesz liczyć na niezapomniane wrażenia i efektywną naukę, która odbywać się będzie 
wśród nowo poznanych, wspaniałych osób oraz wykwalifi kowanych instruktorów. 
Ogniska, szanty, piękno przyrody – wszystko to, by cieszyć się wyjątkowymi wakacjami 
i jednocześnie poznawać tajniki żeglarstwa.

PROGRAM
Program obozu opiera się na szkoleniu żeglarskim na stopień żeglarza jachtowego 
według zaleceń Polskiego Związku Żeglarskiego. Prowadzone zajęcia obejmują szkole-
nie teoretyczne oraz praktyczne. Zakres szkolenia: informacje o budowie jachtu i jego 
przeznaczeniu, ratownictwo, locja, meteorologia, teoria żeglowania, etyka i etykieta, 
przepisy śródlądowe i morskie. Szkolenie z prac bosmańskich, nauka manewrowania 
jachtem żaglowym: ostrzenie, odpadanie, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dryf, 
podejście do boi, podejście do kei, podejście do człowieka za burtą. Zachowanie bez-
pieczeństwa na wodzie i lądzie.
Zajęcia odbywają się w grupach/wachtach zgodnie z planem dnia oraz programem 
szkoleniowym na stopień żeglarza jachtowego. Każda z załóg będzie miała swojego 
instruktora prowadzącego, odpowiedzialnego za przebieg jej szkolenia, który będzie 
prowadził zajęcia praktyczne oraz asystował przy nauce teorii. Blok programowy obej-
muje około 70 godzin zajęć praktycznych oraz 15 godzin zajęć teoretycznych 
w okresie 13 dni, zakończony egzaminem na patent żeglarza jachtowego.
Po za szkoleniem uczestnicy biorą udział w zajęciach integracyjnych, animacyjnych oraz 
sportowych. Wieczorem nie zabraknie ognisk z nauką śpiewania szant, dyskotek oraz 
karaoke. Na koniec obozu zaplanowaliśmy chrzest żeglarski.
Harmonogram dnia:
7:45 Pobudka
8:00 Apel
8:30 Śniadanie
09:15 Zajęcia żeglarskie na wodzie
13:30 Obiad
15:00 Zajęcia żeglarskie na wodzie
18:30 Kolacja
20:00 Wykłady, animacje, ogniska, dyskoteki, karaoke,
22:00-7:00 CISZA NOCNA

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Domki letniskowe – dla 4 osób, w pełni umeblowane, łóżka piętrowe, każdy domek 
posiada własną werandę z częścią rekreacyjną. Każdy uczestnik otrzymuje prześcierad-
ło, poduszkę i koc. Śpiwór trzeba zabrać ze sobą.
Stanica Żeglarska – duże pokoje 4-, 5-osobowe w nowo wybudowanym obiekcie, 
w pełni umeblowane (nowe wyposażenie pokoi), każdy pokój z łazienką z prysznicem. 
Zapewniona kompletna pościel. 
Wyżywienie: pełne składające się ze śniadania w formie bufetu, II śniadania w formie 
lunch pakietu (butelka wody mineralnej, owoc lub słodka bułka), obiadu (zupa, drugie 
danie, kompot) oraz kolacji w formie bufetu. Wyżywienie serwowane w jadalni położo-
nej na terenie ośrodka. Camp Pisz. Danie przygotowywane przez hotelową restaurację 
„Smuga Cienia” z  lokalnych produktów. Kuchnia polska inspirowana daniami regio-
nalnymi oraz fi lozofi ą slow-food. Na życzenie opiekunów serwujemy również dania 
wegetariańskie, dietetyczne, dostosowujemy menu do alergików. Każdego dnia na 
zajęcia uczestnicy otrzymują butelkę wody mineralnej.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• noclegi: 4-osobowe domki letniskowe na terenie Camp Pisz lub 4, 5-osobowe pokoje 

z łazienką w Stanicy
• wyżywienie: pełne w ośrodku Camp Pisz (śniadanie,lunch, obiad, kolacja)
• szkolenie żeglarskie zakończone egzaminem na patent żeglarza
• sprzęt: jachty kabinowe i  „Omegi”, kajaki, rowery, a  także łódź żaglowo-wiosłowa 

DZ-ta
• opieka wykwalifi kowanej kadry: kierownika wyszkolenia żeglarskiego, instruktorów, 

wychowawców oraz sterników (1 na 5 uczestników obozu żeglarskiego)
• zabezpieczenie ratownicze i medyczne
• ogniska, dyskoteki, wycieczki, nauka szant, gry terenowe i zespołowe
• ubezpieczenie NNW (PZU 30 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• opłata za egzamin na patent 125 PLN + opłata za patent 25 PLN (dostępne dla uczest-

ników od 14 lat)

FAKULTATYWNIE 
• szkolenie na sternika motorowego – 450 PLN, egzamin na patent sternika motorowe-

go – 125 PLN (wymagane ukończone 14 lat)
• wycieczka autokarowa Tropikana w Mikołajkach: 30 PLN uczestnicy do 14 lat, 45 PLN 

powyżej 14 lat. Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
DOMKI STANICA

POP-OŻ-1 25.06–08.07.2017 1599 PLN 1850 PLN

POP-OŻ-2 09.07–22.07.2017 1599 PLN 1850 PLN

POP-OŻ-3 23.07–05.08.2017 1599 PLN 1850 PLN

POP-OŻ-4 06.08–19.08.2017 1599 PLN 1850 PLN

TRANSPORT
Szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Dopłata

Gdańsk Parking pod halą AWFiS ok. 11:15 150 PLN

Katowice Dw. PKP pd ulicy Andrzeja ok. 05:40 200 PLN

Kraków Dw. Kraków Główny ok. 06:00 200 PLN

Łódź Parking przed aquaparkiem Fala ok. 08:00 150 PLN

Poznań Dw. PKP Poznań Główny ok. 10:40 200 PLN

Toruń Dw. PKP Toruń Główny ok. 12:10 150 PLN

Warszawa Dw. Wschodni od ul. Kijowskiej ok. 10:15 150 PLN

Wrocław  Dw. PKP Wrocław Główny ok. 07:50 200 PLN

We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd z pilotem organizatora. Rodzaj trans-
portu: PKP +  autokar/bus. Warszawa, Gdańsk, Olsztyn: autokar. Dojazd może zostać 
odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób w danym terminie z danej miejscowości. Potwier-
dzone godziny i miejsca zbiórki będą potwierdzone na 2 tygodnie przed rozpoczęciem.

DODATKOWE INFORMACJE
Zabierz ze sobą: kartę uczestnika, legitymację szkolną, śpiwór (przy zakwaterowaniu 
w  domku letniskowym), kurtkę przeciwdeszczową, krem z  fi ltrem UV, buty z  miękką 
podeszwą, ciepłe okrycie (sweter, bluzę), czapkę z  daszkiem, ciepłą czapkę, okulary 
przeciwsłoneczne, strój kąpielowy, klapki, ręcznik, coś do pisania (zeszyt, długopis), 
książeczkę żeglarską (jeśli posiadasz). 
Wymagania: umiejętność pływania.

Pisz 
– Mazury

obóz żeglarski 
z egzaminem na patent

12–18 lat

14 dni

nad jeziorem

Impreza organizowana przez OżiTW Camp Pisz
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W tym roku zapraszamy Was do wyjątkowego miejsca - w góry!! Węgierska Górka w 
Beskidach to przepiękne widoki, górskie szczyty, gęste lasy i szum rzeki Soły. Miejsco-
wość jest znana ze swojego sportowego charakteru, gdzie ćwiczą kluby sportowe z całej 
Polski, dlatego i my do nich dołączymy! Czeka na Was porządna dawka sportu przez 
duże S. Wykorzystamy całą sportową infrastrukturę – halę sportową, korty tenisowe, 
boiska sportowe i kameralny basen, siłownię na świeżym powietrzu. Treningi prowa-
dzone będą oczywiście przez wykwalifi kowanych trenerów i instruktorów. Jakby tego 
było mało, urozmaicimy treningi sportowe wypadami w góry. 

PROGRAM
Każdy amator tenisa ziemnego, zarówno ten dopiero rozpoczynający naukę, jak i bar-
dziej zaawansowany powinien korzystać z fachowej rady instruktora. Z myślą o tych, 
którzy marzą o aktywnym wypoczynku oraz nauce gry w tenisa ziemnego przygotowa-
liśmy program, który jest połączeniem codziennych treningów, z typowymi dla naszych 
obozów aktywnościami oraz zabawami integracyjnymi. Obóz jest przeznaczony dla 
początkujących i średniozaawansowanych tenisistów.
Zajęcia, co najmniej 20 godzin podczas całego obozu, prowadzone będą przez 
doświadczonych instruktorów i trenerów. Resztę programu uzupełnią zajęcia przygo-
towane dla wszystkich obozów sportowych.
Jeśli marzysz o karierze tenisisty, chcesz podnieść swoje umiejętności gry – ten obóz jest 
właśnie dla Ciebie!!!

Historia i Kompendium wiedzy. Aby rozpocząć regularne treningi, Uczestnicy za-
poznają się z przepisami oraz sędziowaniem na korcie. Dodatkowo dowiedzą się kilku 
ciekawostek o historii tenisa i sprzęcie wykorzystywanym do tej gry na przełomie lat. 
Zorganizujemy kilka testów praktycznych i teoretycznych, w których będą mieli szansę 
na sprawdzenie swoich możliwości. 

Techniki uderzeń. Naukę rozpoczniemy od tych najprostszych: forehand, backhand 
i serwisu, a skończymy na bardziej skomplikowanych: slajs, smecz, drop szot, stop volley, 
volley itp. Podczas zajęć będziemy rozgrywać mecze - singlowe, deblowe oraz mixa. 
Zapoznamy się również z formami treningu wspomagającymi trening tenisowy. Część 
zajęć zostanie sfi lmowana przez instruktorów, aby potem na zajęciach teoretycznych 
można było dokonać analizy konkretnych technik.

Taktyka. Jak w każdym sporcie, tak i w tenisie liczy się siła i sprawność fi zyczna, tech-
nika uderzenia, talent oraz ciężki trening. Jednak często kluczem do sukcesu jest gra 
„z głową”, dlatego Uczestnicy zapoznają się z podstawami taktyki oraz dobieraniem 
i zmienianiem jej w zależności od sytuacji na korcie.

Sylwetki znanych tenisistów. Porozmawiamy o najlepszych tenisistach i tenisistkach 
świata, przybliżymy sobie ich sylwetki i osiągnięcia. Spróbujemy sprawdzić, gdzie kryje 
się przepis na sukces naszych gwiazd. Dowiemy się, czym wyróżnia się WIELKI SZLEM, 
poznamy również sławną historię WIMBLEDOŃSKIEGO turnieju. 

Kondycja. Gra w tenisa, tak jak każda dyscyplina sportu, wymaga odpowiedniego przy-
gotowania kondycyjnego, dlatego Uczestnicy poznają zasady poprawnej rozgrzewki 
tenisowej, treningu wydolnościowego, stretchingu (ćwiczeń rozciągających), CrossFit 
oraz podstawy stosowania odnowy biologicznej.

Team building. To specjalnie dobrane zadania służące budowaniu zespołu, lepszej in-
tegracji. Uczy współdziałania w grupie oraz skutecznej komunikacji. Zajęcia typu team 
building pozwalają rozwinąć kreatywne myślenie i stworzyć niezwykle zgrany zespół.

Marsze na orientacje. Nauczymy się poruszać przy pomocy mapy i kompasu. Gra 
może być połączona z zadaniami oraz zagadkami na każdym ze znalezionych punktów 
kontrolnych. To świetna, wciągająca zabawa dla wszystkich!

Dzień otwarty. Aby Uczestnicy mogli poznać smak nowych aktywności sportowych 
proponujemy im uczestnictwo w modelowych zajęciach innych obozów. Dzięki temu 
każdy będzie miał szansę odkryć bogactwo różnych dyscyplin, a także aktywnie spędzić 
czas w odmienny sposób. A może narodzi się nowa pasja?

Wycieczka – Moc Atrakcji. Wybierzemy się na całodzienną wycieczkę podczas, której 
wjedziemy kolejką na malowniczą Górę Żar. Na miejscu czekać będzie na nas duża 
dawka adrenaliny – Park Linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor saneczkowy! 
Po szaleństwach sportowych zwiedzimy Żywiec, a tam: zamek Habsburgów i rynek. 
Będziecie mieć też chwilę dla siebie:)

Wyprawa na Baranią Górę. Zaopatrzeni w suchy prowiant i dobry humor zdobę-
dziemy najwyższy szczyt Beskidów. Gwarantujemy piękne widoki i ciekawe opowieści 
Przewodnika Beskidzkiego!

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wczasowy Azalia, zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych o ho-
telowym standardzie z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji Uczestników duży, 
ogrodzony zielony teren, boiska do siatkówki, boisko do piłki nożnej, basen zewnętrzny, 
sala fi tness, sale warsztatowe, bilard, ping - pong i wiele innych atrakcji.
Strona obiektu: http://www.azalia.beskidy.info.pl/
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja. Wszystkie 
posiłki przygotowywane są w ośrodku. Obóz rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia, 
a kończy śniadaniem dnia ostatniego. Uczestnicy otrzymują suchy prowiant na drogę 
powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE 
Płytka ze zdjęciami z obozu + 29,90 PLN, przygodowy pakiet obozowy +100 PLN, Aqua-
park Tatralandia – Liptovsky Mikulasz + 150 PLN. Szczegóły na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY
POP-KTS-1 20.07–31.07.2017 2099 PLN

POP-KTS-2 01.08–12.08.2017 2099 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem z większych miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +188 PLN, Wrocławia 
+178 PLN, Poznania +188 PLN, Łodzi +168 PLN, Krakowa +128 PLN, Katowic +98 PLN, 
Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl. 

DODATKOWE INFORMACJE
Co zabrać: wygodny ubiór (stroje niekrępujące ruchów) do ćwiczeń fi zycznych (kilka 
na zmianę), dres sportowy, nieprzemakalną kurtkę sportową, obuwie sportowe, mały 
plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, gorszą bluzę i spodnie do zajęć 
terenowych, ciepły sweter lub polar, strój kąpielowy (czepek, kąpielówki, okulary pły-
wackie) krem z fi ltrem UV, letnie nakrycie głowy (czapkę lub chustkę), latarkę z zapasem 
baterii, legitymację szkolną, poprawnie wypełnioną kartę kolonijną z numerem PESEL. 

Beskidy 
– Węgierska 

Górka
obóz tenisowy

12–16 lat

12 dni

w górach

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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W tym roku zapraszamy Was do wyjątkowego miejsca –  w góry!! Węgierska Górka 
w Beskidach to przepiękne widoki, górskie szczyty, gęste lasy i szum rzeki Soły. Miej-
scowość jest znana ze swojego sportowego charakteru, gdzie ćwiczą kluby sportowe 
z całej Polski, dlatego i my do nich dołączymy! Czeka na Was porządna dawka sportu 
przez duże S. Wykorzystamy całą sportową infrastrukturę –  halę sportową, korty te-
nisowe, boiska sportowe i kameralny basen, siłownię na świeżym powietrzu. Treningi 
prowadzone będą oczywiście przez wykwalifi kowanych trenerów i instruktorów. Jakby 
tego było mało, urozmaicimy treningi sportowe wypadami w góry. 

PROGRAM
Podczas obozu sporo czasu poświęcimy na supermodny CrossFit! Połączyliśmy ele-
menty cieszących się dużą popularnością programów przygodowych z  obozami 
sportowymi, dzięki czemu stworzyliśmy aktywny obóz dla kochających sport i rekrea-
cję. Zajęcia sportowe przeplatane będą wypadami w góry, zabawami z team buildingu 
i świetną zabawą!
Testy. Na początku obozu sprawdzimy kondycję każdego Uczestnika za pomocą: 
Testu Coopera i Indeksu Sprawności Fizycznej Zuchory, których celem będzie zbadanie 
ogólnej wytrzymałości i sprawności. Nie przejmuj się – nie będzie forsowania, a wysiłek 
będzie dostosowany do Twoich możliwości. Pod koniec obozu Uczestnicy będą mieli 
okazję porównać swoje wyniki z pierwszego i ostatniego dnia zajęć. Nie chodzi tu o ry-
walizację czy nadmierny wysiłek, ale o sprawdzenie swoich postępów i przekonanie się, 
że pracą nad sobą możemy budować dobre zdrowie i życiowy wigor!
CrossFit. To obecnie jedna z najbardziej popularnych, a zarazem efektywnych metod 
treningu siłowego. Jest to program skupiający się na dziesięciu głównych właściwoś-
ciach fi zycznych. Są to: układ krążenia, wydolność oddechowa, siła, elastyczność, 
wytrzymałość, zwinność, szybkość, koordynacja, równowaga i  dokładność. CrossFit 
powstał w USA i początkowo wykorzystywany był w trakcie szkoleń dla Marines, Policji 
i strażaków. Skuteczność i łatwość w zorganizowaniu treningu CrossFit spowodowała, 
że stał się on hitem na całym świecie! Jeśli lubisz konkretny wycisk i potężny power to 
coś dla Ciebie! Trenując z naszą wykwalifi kowaną kadrą poznasz żelazne zasady i fajne 
metody treningowe, dzięki którym Twoja kondycja będzie z dnia na dzień coraz lepsza. 
Sporty Drużynowe. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, unihokej, piłka ręczna, 
a może football amerykański? Poznasz podstawowe zasady i umiejętności przydatne 
w ulubionych sportach drużynowych.
Sporty Indywidualne. Jeśli lubisz aktywny tryb życia, na pewno nie są Ci obce sporty 
indywidualne. Zapoznasz się z  podstawami takich dyscyplin, jak: lekkoatletyka, tenis 
ziemny, fi tness, zumba, nordic walking, kulturystyka i jogging. Przy okazji dowiesz się 
jak rozwijać swoje indywidualne predyspozycje, unikać kontuzji, wzmacniać mięśnie 
i stawy.
Shape your body! Wciąż myślisz, że smukła i umięśniona sylwetka to wynik przerzuca-
nia ton żelastwa na siłowni? Wyprowadzimy Cię z tego błędu pokazując jak w przyjemny 
sposób ćwiczyć z ciężarami, w tym także z ciężarem Twojego ciała! Wspólnie opracuje-
my idealny dla Ciebie trening.
Na zdrowie. Jak powinniśmy się odżywiać, co pić, jak ćwiczyć, żeby nie narzekać na 
złe samopoczucie, bóle mięśni i  stawów. Co daje nam zdrowe odżywianie? Jakich 
produktów koniecznie należy unikać, a jakie wprowadzić na stałe do naszej diety? Czy 
potrzebujemy suplementów diety? Jak dbać o swój organizm, żeby lekcje wychowania 
fi zycznego w  szkole nie były dla nas udręką? Jak obliczyć, czy nasza masa ciała jest 
prawidłowa, używając np. wskaźnika BMI? Na te i na inne pytania odpowiedzą nasi do-
świadczeni Instruktorzy. 
Energia na cały dzień. Budzisz się zmęczony? Nie masz ochoty na żadną aktywność? 
Mamy na to sposób! Nasi instruktorzy pokażą, jak przygotować zdrowe i w pełni natu-
ralne napoje izotoniczne oraz koktajle proteinowe, które zapewnią Ci przede wszystkim 
bardzo dobre nawodnienie organizmu, a  poza tym dostarczą dawkę energii na cały 
aktywny dzień!

Team building. To specjalnie dobrane zadania służące budowaniu zespołu, lepszej in-
tegracji. Uczy współdziałania w grupie oraz skutecznej komunikacji. Zajęcia typu team 
building pozwalają rozwinąć kreatywne myślenie i stworzyć niezwykle zgrany zespół.
Wycieczka – Moc Atrakcji. Wybierzemy się na całodzienną wycieczkę podczas której 
wjedziemy kolejką na malowniczą Górę Żar. Na miejscu czekać będzie na nas duża 
dawka adrenaliny – Park Linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor saneczkowy!! 
Po szaleństwach sportowych zwiedzimy Żywiec, a  tam: Zamek Habsburgów i Rynek. 
Będziecie mieć też chwilę dla siebie:)
Wyprawa na Baranią Górę. Zaopatrzeni w  suchy prowiant i  dobry humor zdobę-
dziemy najwyższy szczyt Beskidów. Gwarantujemy piękne widoki i ciekawe opowieści 
Przewodnika Beskidzkiego!

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wczasowy Azalia w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych o hotelowym standardzie 
z  pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji Uczestników duży, ogrodzony zielony 
teren, boiska do siatkówki, boisko do piłki nożnej, basen zewnętrzny, sala fi tness, sale 
warsztatowe, bilard, ping-pong i wiele innych atrakcji. 
Strona obiektu: http://www.azalia.beskidy.info.pl/
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja. Wszystkie 
posiłki przygotowywane są w ośrodku. Obóz rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia, 
a kończy śniadaniem dnia ostatniego. Uczestnicy otrzymują suchy prowiant na drogę 
powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miasta wsiadania

FAKULTATYWNIE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, przygodowy pakiet obozowy +100 PLN, Aqua-
park Tatralandia – Liptovsky Mikulasz + 150 PLN. 
Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-KS-1 26.06–07.07.2017 2099 PLN

POP-KS-2 08.07–19.07.2017 2099 PLN

POP-KS-3 20.07–31.07.2017 2099 PLN

POP-KS-4 01.08–12.08.2017 2099 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem z większych miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +188 PLN, Wrocławia 
+178  PLN, Poznania +188  PLN, Łodzi +168  PLN, Krakowa +128  PLN, Katowic +98  PLN, 
Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Co zabrać: wygodny ubiór (stroje niekrępujące ruchów) do ćwiczeń fi zycznych (kilka 
na zmianę), dres sportowy, nieprzemakalną kurtkę sportową, obuwie sportowe, mały 
plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, gorszą bluzę i spodnie do zajęć tere-
nowych, ciepły sweter lub polar, strój kąpielowy, czepek, kąpielówki, okulary pływackie, 
krem z fi ltrem UV, letnie nakrycie głowy (czapkę lub chustkę), latarkę z zapasem baterii, 
legitymację szkolną, poprawnie wypełnioną kartę kolonijną z numerem PESEL.

Beskidy 
– Węgierska 

Górka
obóz crossfi t & przygoda

14–18 lat

12 dni

w górach

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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Rejs Przez Całe Mazury to najatrakcyjniejsza impreza żeglarska na Mazurach! Trasy 
rejsów Przez Całe Mazury wiodą na przemian z  portu w  Rucianem-Nidzie do Węgo-
rzewa lub z  Węgorzewa do Rucianego-Nidy. Na uczestników czekają duże, wygodne 
i bogato wyposażone jachty kabinowe.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka uczestników (w godzinach 14–16). Następuje podział na koedukacyj-
ne załogi i pierwsze spotkanie z  instruktorami. Instruktorzy zabierają swoje załogi na 
jachty. Do wieczora załogi zajmują się poznawaniem jachtu, ształowaniem prowiantu 
i swoich rzeczy, taklowaniem i klarowaniem jachtu.
2–13 DZIEŃ Podstawowe szkolenie poprzedzające wyjście na wodę. Rejs wyrusza 
z  portu. Uczestnicy spędzają  dni żeglując, ucząc się sterowania i  obsługi jachtu, po-
znając zwyczaje i tradycje żeglarskie. Na nocleg stają na biwakach lub w przystaniach 
żeglarskich. 
14 DZIEŃ Sklarowanie i przekazanie jachtów, koniec rejsu – wyjazd.
Podstawową zasadą jest jak najpełniejszy, czynny udział wszystkich uczestników w or-
ganizowaniu życia rejsu. Instruktorzy stale czuwają nad swoimi załogami, starając się 
jednocześnie jak najmniej ograniczać ich samodzielność.

Trasa: z portu w Rucianem Nidzie do Węgorzewa lub z Węgorzewa do Rucianego Nidy. 
Rejs przepływa tę trasę tylko w  jedną stronę –  w  przeciwieństwie do innych rejsów, 
uczestnicy nie wracają do portu, w  którym rozpoczynali. Umożliwia to zobaczenie 
całego szlaku, włącznie z jego odnogami, odwiedzenie większej ilości jezior i przystani.
Wielkie Jeziora Mazurskie to nie tylko rezerwaty, jeziora, rzeki i kanały. To też zabytki 
i atrakcje turystyczne, które uczestnicy mogą zobaczyć podczas rejsu Przez Całe Mazury.

Szkolenie: choć rejsy mają charakter turystyczny, uczestnicy zdobędą podstawowe 
umiejętności żeglarskie. Rejs poprzedzony jest szkoleniem z  zakresu użycia środków 
ratunkowych, zasad bezpieczeństwa oraz podstaw pracy na jachcie (stawianie i zrzu-
canie żagli, podstawowe węzły, cumowanie, itp.) Później, w trakcie rejsu, instruktorzy 
będą rozszerzali szkolenie, w zależności od oczekiwań uczestników o dalsze elementy, 
jak: sterowanie pod żaglami i  silnikiem, prawidłowa praca żaglami, zwroty, manewry 
złożone, węzły. Dla osób wcześniej żeglujących lub posiadających patent, rejs jest 
okazją do praktyki i nauki od doświadczonych instruktorów. 

Kadra: na każdą załogę będzie przypadał instruktor – sternik, posiadający odpowiedni 
stopień żeglarski i doświadczenie. Całym rejsem dowodzi Komandor rejsu. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Jachty: uczestnicy będą żeglować i mieszkać na luksusowych, bogato wyposażonych, 
komfortowych jachtach kabinowych klasy Fortuna 27 i Janmor 28 lub podobnych. Na 
każdym jachcie są koje dla wszystkich członków załogi (sześcioro uczestników + instruk-
tor), stół, kambuz z kuchenką gazową i wyposażeniem (talerze, garnki, sztućce, czajnik, 
itp.) oraz pełne wyposażenie żeglarskie i  ratunkowe. Jachty mają silniki pomocnicze. 
Wszyscy uczestnicy będą nocować w kabinach jachtów (niezbędny własny śpiwór).
Wyżywienie: w  porcjach dziennych do samodzielnego przygotowania. Dodatkowo 
każda załoga otrzymuje na ręce instruktora pieniądze na codzienne zakupy (pieczywo, 
masło, mleko, owoce, warzywa).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• rejs na jachtach kabinowych z pełnym wyżywieniem
• opieka kadry
• ubezpieczenie – na kwotę 10 000 PLN (NNW)
• opłaty portowe i szkolenie wg programu

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• koszty WC i natrysków kabinowych w przystaniach portowych na trasie rejsu (WC 

ok. 1–2 PLN, natrysk 10–15 PLN)

DODATKOWE UBEZPIECZENIE 
• dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy: 49 PLN

FAKULTATYWNIE 
Szkolenie na sternika motorowodnego: pełen kurs praktyczny na stopień sternika 
motorowodnego. Konieczne jest samodzielne opanowanie części teoretycznej we 
własnym zakresie. Koszt kursu: 385  PLN (w  przypadku zapisów na miejscu, w  trakcie 
imprezy 445 PLN). Dodatkowo w zakres części teoretycznej kursu wchodzi pięć godzin 
konsultacji z instruktorem motorowodnym. Opłata za egzamin (ze zniżką dla uczniów 
i studentów do 26 roku życia 125 PLN, bez zniżki 250 PLN), opłata za patent (ze zniżką 
25 PLN, bez zniżki 50 PLN). Uwaga: Szkolenie możliwe dla uczestników, którzy skończyli 
14 lat.
Paintball: w cenie wstęp na pole paintballowe, wypożyczenie pełnego sprzętu do gry 
w  paintball (marker, butla, maska, mundur), kulki, gaz, instruktor prowadzący zajęcia 
– jedna gra (200 kul na osobę) – 95 PLN.
Wodne szaleństwo: przejażdżka motorówką, jazda na „bananie” oraz kole – 99 PLN.
Jazda quadem: pakiet podstawowy – szkolenie wstępne + zajęcia na torze, czas około 
2 godz./grupę – 95 PLN.
Jazda quadem – zajęcia indywidualne: jeden uczestnik, dwa quady, instruktor. Lekcja 
obejmuje indywidualne zajęcia na torze lub w terenie, dostosowane do umiejętności 
uczestnika – 300 PLN za godzinę lekcyjną.
Nurkowanie: pierwszy krok – zajęcia polegają na zapoznaniu się ze sprzętem, zasada-
mi bezpieczeństwa, podstawową teorią, następnie każdy z was założy kompletny strój 
i sprzęt i zanurkuje z instruktorem – 130 PLN. 
Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POCZĄTEK KONIEC

POP-RCM-1 25.06–08.07.2017 1995 PLN Węgorzewo Pisz

POP-RCM-2 02.07–15.07.2017 1995 PLN Węgorzewo Pisz

POP-RCM-3 09.07–22.07.2017 1995 PLN Pisz Węgorzewo

POP-RCM-4 16.07–29.07.2017 1995 PLN Pisz Węgorzewo

POP-RCM-5 23.07–05.08.2017 1995 PLN Węgorzewo Pisz

POP-RCM-6 30.07–12.08.2017 1995 PLN Węgorzewo Pisz

POP-RCM-7 06.08–19.08.2017 1995 PLN Pisz Węgorzewo

POP-RCM-8 13.08–26.08.2017 1995 PLN Pisz Węgorzewo

POP-RCM-9# 20.08–30.08.2017 1395 PLN Węgorzewo Węgorzewo

# turnus 11-dniowy: w tym turnusie rejs zaczyna i kończy się w Węgorzewie

TRANSPORT
We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd z  pilotem organizatora za dodatko-
wą opłatą (PKP + autokar): z Olsztyna +100 PLN; Warszawy i Łodzi +130 PLN; Torunia, 
Gniezna, Skierniewic, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego i  Jabłonowa Pomorskiego 
+140  PLN; Lublina i  Puław +170  PLN –  tylko w  wybranych turnusach; Poznania, Kielc, 
Koszalina, Częstochowy, Elbląga, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Leszna 
+190 PLN, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry +200 PLN.
Dojazd może zostać odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób w danym terminie z danej 
miejscowości. 
Szczegółowe informacje na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Konieczność zabrania legitymacji szkolnej. 
Uwaga: uczestnicy rejsów muszą posiadać własny śpiwór. Nie należy zabierać walizek 
lotniczych oraz plecaków ze stelażem, ze względu na ograniczoną powierzchnię baga-
żową jachtu. Wskazane jest aby zabrać worek żeglarski, plecak bez stelaża lub zwykłą 
miękką torbę turystyczną

Węgorzewo 
– Ruciane Nida

rejs przez całe Mazury

13–19 lat

14 dni

nad jeziorem

Impreza organizowana przez Różę Wiatrów
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Zakopanego reklamować nie trzeba – mali i duzi znajdą tam moc atrakcji. Stolica pol-
skich Tatr zaprasza nie tylko na górskie wędrówki, ale również na kąpiele w ciepłych 
źródłach. 

PROGRAMY KOLONII (7–9 i 10–12 lat)
INDIANA I ZAKOPIAŃSKA WYPRAWA 
To kolonia, której fabuła oparta jest na przygodowych fi lmach o Indianie Jones. Uczest-
nicy, podobnie jak bohater fi lmów, staną się prawdziwymi poszukiwaczami przygód. 
W programie wiele ciekawych zagadek, gier i animacji fabularnych m.in. wielkie wyko-
paliska, NERF battle, zaginiony dziennik, zaginiony medalion Astratów i inne. 

DZIEWCZYNY RULEZ! 
Kolonia dla prawdziwej młodej damy i nieposkromionej łobuziary! Każda dziewczyna 
odnajdzie tutaj coś dla siebie. Dowiesz się, jak dbać o swoje zdrowie, świetne samopo-
czucie i wygląd. Zaprojektujesz i wykonasz własną biżuterię, sama zrobisz eleganckie 
kosmetyki, poznasz różne formy plastycznej ekspresji –  będziesz malować palcami, 
projektować t-shirty i mnóstwo innych atrakcji! 

TRANSFORMERS I SUPERBOHATER 
Propozycja nie tylko dla fanów Marvela i komiksów. W programie NERF battle, warszta-
ty składania transformersów oraz fabularna gra terenowa dla poszukiwaczy tajemnic. 
W noc SUPERBOHATERÓW obudzimy w Tobie drzemiącą moc, zintegrujemy się grając 
w „Człowieka Pająka” i zagramy w Balonowe Bombardowanie.

PROGRAMY KOLONII (8–10 i 11–13 lat) +120 PLN
ŚWIAT ROBOTÓW 
Jeśli lubisz budować, masz smykałkę konstruktora, a  w  głowie pełno pomysłów na 
tworzenie czegoś z niczego, to witaj na naszej kolonii! Poznasz podstawy konstrukcji 
maszyn oraz techniki programowania robotów tak, aby potrafi ły się poruszać, komuni-
kować z otoczeniem, ale przede wszystkim dostarczały mnóstwo frajdy! W programie 
Olimpiada Kolonijna Inżynierów, Sumo na wesoło i wiele innych fascynujących zabaw 
z robotami. 

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ – TATRALANDIA 
(dla wszystkich programów)

Jeden z  największych i  najpopularniejszych parków wodnych w  Europie Środkowej. 
Tutaj będziecie szaleć pośród 14 basenów termalnych z krystalicznie czystą wodą. Czeka 
na was 21 unikalnych zjeżdżalni, wodne huśtawki, sztuczny deszcz, wodne wulkany, po-
wietrzne leżaki i gejzery! 

PONAD TO wędrówki górskie, gry zespołowe, dyskoteki, ogniska, podchody, quizy i tur-
nieje. 
Pełen opis programów na stronie www.atas.pl

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek kolonijno-wczasowy Elżbieta w  Poroninie k. Zakopanego to znako-
mite miejsce na kolonię. Czyste, świeże powietrze, górski klimat oraz piękne widoki 
na Tatry polskie oraz słowackie stwarzają idealne warunki do wypoczynku. Pokoje 
2, 3 i 4-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników: przestronna jadalnia, basen 
letni, boiska do gier zespołowych, sala dyskotekowa oraz animacyjna.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwszy posiłek 
– kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie i wyżywienie 
• opieka wychowawców, przewodnika
• wycieczka autokarowa na Słowację i  bilety wstępu do TATRALANDII (wymagany 

paszport lub dowód osobisty)
• wstępy do Tatrzańskiego Parku Narodowego
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW (do 5000 PLN)
• składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0 PLN
• wyrzutnie NERF lub NERF Rebelle wraz ze strzałkami (tylko dla programu INDIANA 

JONES i TRANSFORMERS)
• zestaw transformers (tylko dla programu TRANSFORMERS)
• dziecięce kosmetyki „Laboratorium kosmetyczne” (2 różne zestawy na 2 osoby, tylko 

dla programu DZIEWCZYNY RULEZ) 
• mikrorobot –  pamiątka dla każdego uczestnika (tylko dla programu ŚWIAT 

ROBOTÓW)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• dopłata do programu kolonii ŚWIAT ROBOTÓW: 120 PLN

DODATKOWE UBEZPIECZENIA 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy AXA: 65 PLN

FAKULTATYWNIE 
PAKIET ZAKOPIAŃSKIE BASENY: odwiedzimy najciekawsze kąpieliska termalne Zakopa-
nego: Aquapark na Antałówce i kąpielisko Szymoszkowa.
PAKIET ACTIV MAX – dla odważnych i aktywnych. 
Mini park linowy, slackline, ścianka wspinaczkowa, paintbal, łucznictwo, aquazorbing 
(kula wodna), przejażdżka samochodem terenowym 4x4. 
Każdy uczestnik będzie miał możliwość jednokrotnego skorzystania z przygotowanych 
przez nas atrakcji. Czas trwania zabawy zależny od wielkości grupy (pakiet nie dostępny 
dla programu ŚWIAT ROBOTÓW). Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-CZP-1 26.06–07.07.2017 1529 PLN

POP-CZP-2 08.07–19.07.2017 1529 PLN

POP-CZP-3 20.07–31.07.2017 1529 PLN

POP-CZP-4 01.08–12.08.2017 1529 PLN
 

TRANSPORT
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Katowice
Wyjazd: Mc Donalds, ul. Górnośląska 40 A (w kierunku 

na Kraków), powrót: Górnośląska 55 róg ul. Ofi ar 
Katynia (w kierunku na Wrocław) 

15:00 13:00 130 PLN

Kielce Parking przy hipermarkecie Auchan, ul. Radomska 20 C 13:30 14:30 130 PLN

Kraków Park Handlowy Zakopianka od ul. Zakopiańskiej 62 16:30 11:30 130 PLN

Łódź Hipermarket Carrefour, ul. Kolumny 6/36 09:30 17:30 150 PLN 

Warszawa
 Torwar, parking od ul. Czerniakowska Uwaga: zmiana 

w II turnusie 
09:00 18:00 150 PLN

Wrocław
 McDonald przy stacji BP ul. Karkonoska przy trasie 

wylotowej na Kudowę
12:30 15:30 150 PLN

Więcej miast na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Uwaga: liczba miejsc w cenie promocyjnej ograniczona. 
Wielkość bagażu uczestnika ograniczona jest do 2 sztuk bagażu o  łącznej wadze nie 
przekraczającej 20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). Bagaż należy opisać 
imieniem i nazwiskiem.

Zakopane 
kolonie tematyczne 

7–13 lat

12 dni

w górach

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”
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Zapraszamy na wakacje najmłodszych pasjonatów robotów, gier komputerowych, plan-
szowych i sportowych oraz informatyki. Interkamp Junior proponuje obóz rozwijający 
zdolności konstrukcyjne, grafi czne i komputerowe. Rodziców zapewniamy o odpowie-
dzialnym doborze gier i  nadzorowaniu czasu spędzanego przed komputerem oraz 
solidną porcję ruchu na świeżym powietrzu. Łączymy przyjemne z pożytecznym!

PROGRAM
Turnieje gier i szczypta sportu. Obóz to czas zabawy, tak więc proponujemy porządną 
dawkę emocji i zdrowej rywalizacji podczas turniejów gier sieciowych, na konsolach PS3 
i PS4. Na zwycięzców czekają nagrody! W programie również zdrowa porcja ruchu na 
świeżym powietrzu, czyli gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka plażowa) oraz wodne 
zawody na wesoło.
ROBOTY! Do dyspozycji Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms Education NXT, 
Mindstorms EV3 Home 31313. Praca z  nowoczesnymi zestawami Lego to wspaniała 
przygoda i doskonałe pole do rozwijania wyobraźni i umiejętności! Każdy z zestawów 
zawiera –  oprócz tradycyjnych klocków konstrukcyjnych, łączników,kółek, silniczków, 
przekładni oraz czujników dotyku i  barw –  także mikrokomputer (w  postaci klocka 
LEGO) i programowalny sterownik RCX.
Budowanie robotów. Każdy z Was będzie miał szansę skonstruować własnego robota. 
Już teraz zastanów się, czy Twój robot będzie miał cztery ręce, czy będzie poruszał 
się na kółkach, co będzie robił… Być może będzie to solidny Roverobot, wytrzymały 
Acrobot, czy też niewielki i usłużny Inventrobot? Budowałeś kiedyś z klocków krokody-
la? Uruchom swoją wyobraźnię i buduj!
Programowanie robotów. Możesz zaprogramować swojego robota w  specjalnym 
języku RCX Code. Jest to grafi czny, intuicyjny język programowania, który decyduje 
o  zachowaniu robota i  sposobie reagowania na środowisko zewnętrzne. Twój robot 
będzie potrafi ł omijać przeszkody, podążać w  kierunku światła lub po czarnej linii, 
a nawet witać Cię czy rzucać przedmiotami. Do dzieła!
Teraz SCRATCH! Poznaj program edukacyjny, dzięki któremu dzieci na całym świecie 
uczą się podstaw informatyki, nowoczesnych narzędzi oraz kreatywnego myślenia. 
Scratch to wizualny język programowania, który umożliwia łatwe tworzenie interaktyw-
nych historyjek, animacji, gier i muzyki.
RPG maker. Wdzięczny program do tworzenia fabularnych gier komputerowych bez 
znajomości języków programowania. Daje możliwość tworzenia plików grafi cznych, 
dźwiękowych i video, generatora postaci, systemów skryptowania, tworzenia własnych 
tilesetów, zmiany tła.
Gramy! W ramach odpoczynku od komputerów zapraszamy do zmierzenia się z grami 
planszowymi, karcianymi i  terenowymi. Warto poznać największe klasyki planszó-
wek – do dyspozycji m.in. Monopoly, Scrabble, Jungle Speed, Carcassonne, Osadnicy 
z  Catanu, warcaby i  wiele, wiele innych. W  pobliskim lesie zagramy też w  podchody 
i Capture the Flag.
Basen i  plaża. W  hotelu znajduje się niewielki kryty basen, z  którego będzie można 
skorzystać w razie niepogody. W słoneczne dni natomiast będziemy kąpać się i opalać 
plażując nad jeziorem Tyrsko. Na hotelowym kąpielisku nad bezpieczeństwem Uczest-
ników czuwa oczywiście Ratownik WOPR.
Strefa rozrywki. Prócz masy warsztatów i  aktywności twórczych, rozwijających 
przeróżne pasje, będzie też czas na integrację, odpoczynek oraz świetną zabawę! 
W propozycjach m.in. team building, gry terenowe, dyskoteki z motywem przewodnim, 
ogniska muzyczne, bilard, ping-pong, kryty basen, kręgielnia, wieczory fi lmowe, a także 
zawody sportowe, plażing, słoneczne kąpiele w jeziorze, spacery leśnymi ścieżkami oraz 
(dla chętnych) wypad na zwiedzanie wakacyjnego Olsztyna.
Zajęcia otwarte. Interkamp to interdyscyplinarna góra rozmaitości, dlatego naszym 
Uczestnikom proponujemy otwarty blok zajęć, podczas którego będzie można przeko-
nać się na czym polegają zajęcia programowe innych obozów.

Pokaz fi nałowy. Zwieńczeniem Wakacji z Pasją jest pokaz fi nałowy. Pod koniec turnusu, 
podczas kilkugodzinnego przeglądu warsztatowego, poszczególne obozy prezentują 
efekty swojej pracy twórczej. W  pokazie biorą udział wszyscy Uczestnicy, ponadto 
zaproszenia otrzymają Rodzice, znajomi, lokalne media oraz przedstawiciele środowi-
ska artystycznego. W  skład pokazu wchodzą m.in. fi lmy, prezentacje multimedialne, 
wystawy i wernisaże, recitale, koncerty, show taneczne, reportaże, etiudy, poczęstunek, 
pokazy mody i spektakle teatralne.
 Podczas gali fi nałowej Kadra Interkampu przyznaje skrzydlate Interkampki – nagrody 
specjalne za całokształt pracy twórczej na danym obozie. Nagrody dedykowane są tym, 
którzy w szczególny sposób wyróżniają się pasją, chęcią rozwoju, postawą twórczą i za-
angażowaniem.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Manor bezpośrednio nad brzegiem jeziora Tyrsko, w otoczeniu mazurskich lasów 
tuż pod Olsztynem. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w  komfortowych pokojach 
3-, 4-, 5-osobowych (wyłącznie na pojedynczych łóżkach), z pełnym węzłem sanitarnym. 
Do dyspozycji obozów Interkamp kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych 
i pracowni. Strona internetowa hotelu: http://www.manorhotel.pl/.
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), 
od kolacji pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w ośrodku. 
Suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, przygodowy pakiet obozowy +100 PLN, park 
linowy +50 PLN, Obserwatorium i Planetarium w Olsztynie +40 PLN.
Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-IRK-1 26.06–07.07.2017 2099 PLN

POP-IRK-2 08.07–19.07.2017 2099 PLN

POP-IRK-3 20.07–31.07.2017 2099 PLN

POP-IRK-4 01.08–12.08.2017 2099 PLN
 

TRANSPORT
Dojazd autokarem z większych miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +178 PLN, Wrocławia 
+188 PLN, Poznania +178 PLN Łodzi +178 PLN, Krakowa +198 PLN, Katowic +188 PLN, 
Gdańska +148 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Co zabrać: Jeśli wolisz tworzyć gry na własnym laptopie, możesz zabrać go ze sobą. 
Ponadto mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, 
gorszą bluzę i spodnie do zajęć terenowych, ciepły sweter lub polar, nieprzemakalną 
kurtkę, ręcznik, strój kąpielowy, czepek, duży ręcznik kąpielowy, krem z wysokim fi ltrem 
UV, letnie nakrycie głowy (czapkę lub chustę), latarkę z zapasem baterii, poprawnie wy-
pełnioną kartę kwalifi kacyjną z numerem PESEL, ważną legitymację szkolną.

Mazury 
Olsztyn
interkamp junior 

– gry & roboty & komputery

7–12 lat

12 dni

nad jeziorem

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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Twoim żywiołem jest scena? Zapraszamy na wakacje dla najmłodszych miłośników 
sztuk scenicznych. Interkamp Junior proponuje obóz warsztatowy rozwijający zainte-
resowania aktorskie, muzyczne i taneczne. Urozmaicony program i profesjonalna Kadra 
pasjonatów gwarantują niezapomnianą przygodę artystyczną!

PROGRAM
ABC sceny. Kim jest scenograf? Czym zajmuje się reżyser? Co to jest happening? Kiedy 
odbywa się próba generalna? W programie codzienna dawka pojęć, terminów i słowni-
ctwa, którym posługują się profesjonalni artyści sceniczni.
Warsztaty teatralne. Stawiamy na porządną teatralną rozgrzewkę i  naukę podstaw 
warsztatu aktorskiego. W ramach zajęć proponujemy elementarne zadania aktorskie, 
budowanie postaci, ćwiczenie pamięci oraz niezapomniane improwizacje teatralne.
Słowa, słowa, słowa… Zapraszamy na warsztaty skupione na znaczeniu słowa: 
tekst pisany prozą i wierszem, sposoby podawania tekstu ze sceny, a także ćwiczenia 
usprawniające aparat mowy, zabawne „łamańce językowe” i indywidualne konsultacje 
połączone z rozkoszowaniem się jeziorem, lasem i słońcem.
Warsztaty taneczne. Tańcz hip-hop, zumbę, dancehall, funky, jazz, salsę… Zdrowa 
porcja ruchu przy muzyce gwarantuje świetną zabawę! W programie nauka wybranych 
technik, podstawowych kroków i fi gur oraz układów tanecznych, choreografi e znane 
z kultowych klipów i fi lmów muzycznych. Poczuj taniec w sercu i na parkiecie!
Śpiewać każdy może. Poznaj różne warianty rozśpiewek, podstawy emisji głosu, tech-
niki prawidłowego oddychania przeponą, ćwiczenia rytmiczne, kształcące słuch i wiele 
innych. Podczas naszej muzycznej przygody spróbujemy zaśpiewać na głosy, a capella, 
z instrumentem i podkładem muzycznym.
Lato Talentów. Na młode przyszłe gwiazdy sceny czeka spore wyzwanie –  udział 
w konkursie typu talent show. Już teraz zastanów się, co chcesz zaprezentować. Może to 
być wiersz, pokaz tańca, piosenka, scenka aktorska… Ile osób, tyle talentów.
Muzyczne kino. W  letnie wieczory przyjdzie też czas na muzyczne kino. Po 
intensywnych warsztatach warto wspólnie obejrzeć słynne musicale, fragmenty nie-
zapomnianych koncertów, popisy popstars, najlepsze teledyski czy też kultowe fi lmy 
muzyczne dla dzieci.
Prezentacja sceniczna. Sztuka autoprezentacji, sposoby walki z tremą, dobór kostiu-
mu i  makijażu scenicznego, zasady pracy z  mikrofonem, rady dotyczące ustawienia 
się na scenie (wobec partnera, światła, widowni). Blok ten zapewne pomoże każdemu 
Uczestnikowi ciekawie i  swobodnie zaprezentować swoje umiejętności nie tylko na 
scenie, ale i przy okazji innych publicznych występów.
Basen i  plaża. W  hotelu znajduje się niewielki kryty basen, z  którego będzie można 
skorzystać w razie niepogody. W słoneczne dni natomiast będziemy kąpać się i opalać 
plażując nad jeziorem Tyrsko. Na hotelowym kąpielisku nad bezpieczeństwem Uczest-
ników czuwa oczywiście Ratownik WOPR.
Strefa rozrywki. Prócz masy warsztatów i  aktywności twórczych, rozwijających 
przeróżne pasje, będzie też czas na integrację, odpoczynek oraz świetną zabawę!!! 
W propozycjach m.in. team building, gry terenowe, dyskoteki z motywem przewodnim, 
ogniska muzyczne, bilard, ping-pong, kryty basen, kręgielnia, wieczory fi lmowe, a także 
zawody sportowe, plażing, słoneczne kąpiele w jeziorze, spacery leśnymi ścieżkami oraz 
(dla chętnych) wypad na zwiedzanie wakacyjnego Olsztyna.
Zajęcia otwarte. Interkamp to interdyscyplinarna góra rozmaitości, dlatego naszym 
Uczestnikom proponujemy otwarty blok zajęć, podczas którego będzie można przeko-
nać się na czym polegają zajęcia programowe innych obozów.
Pokaz fi nałowy. Zwieńczeniem Wakacji z Pasją jest pokaz fi nałowy. Pod koniec turnusu, 
podczas kilkugodzinnego przeglądu warsztatowego, poszczególne obozy prezentują 
efekty swojej pracy twórczej. W  pokazie biorą udział wszyscy Uczestnicy, ponadto 
zaproszenia otrzymają Rodzice, znajomi, lokalne media oraz przedstawiciele środowi-
ska artystycznego. W  skład pokazu wchodzą m.in. fi lmy, prezentacje multimedialne, 
wystawy i wernisaże, recitale, koncerty, show taneczne, reportaże, etiudy, poczęstunek, 
pokazy mody i spektakle teatralne.

Nagrody. Podczas gali fi nałowej Kadra Interkampu przyznaje skrzydlate Interkampki 
– nagrody specjalne za całokształt pracy twórczej na danym obozie. Nagrody dedyko-
wane są tym, którzy w szczególny sposób wyróżniają się pasją, chęcią rozwoju, postawą 
twórczą i zaangażowaniem.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Manor bezpośrednio nad brzegiem jeziora Tyrsko, w otoczeniu mazurskich lasów 
tuż pod Olsztynem. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w  komfortowych pokojach 
3-, 4-, 5-osobowych (wyłącznie na pojedynczych łóżkach), z pełnym węzłem sanitarnym. 
Do dyspozycji obozów Interkamp kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych 
i pracowni. Strona internetowa hotelu: http://www.manorhotel.pl/.
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), 
od kolacji pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w ośrodku. 
Suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, przygodowy pakiet obozowy +100 PLN, park 
linowy +50 PLN, Obserwatorium i Planetarium w Olsztynie +40 PLN.
Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-KJT1 26.06–07.07.2017 2099 PLN

POP-KJT-2 08.07–19.07.2017 2099 PLN

POP-KJT-3 20.07–31.07.2017 2099 PLN

POP-KJT-4 01.08–12.08.2017 2099 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem z większych miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +178 PLN, Wrocławia 
+188  PLN, Poznania +178  PLN Łodzi +178  PLN, Krakowa +198  PLN, Katowic +188  PLN, 
Gdańska +148 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Co zabrać: Wygodny strój na zajęcia taneczne (getry, luźne koszulki/dres, obuwie sporto-
we). Ponadto mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, 
gorszą bluzę i spodnie do zajęć terenowych, ciepły sweter lub polar, nieprzemakalną 
kurtkę, ręcznik, strój kąpielowy, czepek, duży ręcznik kąpielowy, krem z wysokim fi ltrem 
UV, letnie nakrycie głowy (czapkę lub chustę), latarkę z zapasem baterii, poprawnie wy-
pełnioną kartę kwalifi kacyjną z numerem PESEL, ważną legitymację szkolną.

Mazury
Olsztyn
interkamp junior 

– teatr & taniec & muzyka

7–12 lat

12 dni

nad jeziorem 

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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VLOGi to dzienniki XXI wieku! Wszyscy je oglądamy. To z  nich czerpiemy wiedzę 
o świecie na interesujące nas tematy. Dzisiaj każdy z nas może zacząć tworzyć materiały 
na YouTube i przeróżne portale tematyczne. Możemy robić materiały publicystyczne, 
zajmować się komentowaniem zjawisk, tworzyć programy naukowe, publikować swoją 
twórczość czy zajmować się komentarzem gier wideo lub wydarzeń e-sportowych. 
Dobry VLOGer musi posiadać szereg umiejętności, fajne pomysły i nieco talentu:) Od 
znajomości sprzętu technicznego, poprzez planowanie i realizację swoich idei, po umie-
jętność zmontowania swojego fi lmu i  przedstawienia go światu! Chcesz dołączyć do 
tego ekscytującego nurtu w nowej rzeczywistości? Właśnie o tym jest ten obóz!

PROGRAM
VLOG Non-Stop. Nauka VLOGerstwa poprzez praktykę. Podczas obozu zrealizujemy 
szereg mniejszych i większych projektów, na których zdobędziemy cenne doświadcze-
nie. Prowadzenie VLOGa obozowego, burza mózgów w celu stworzenia świetnych idei 
na kanały YouTube, próba zarejestrowania vinesów, letsplayów, doświadczeń nauko-
wych, naszych własnych pomysłów i całego, szerokiego spektrum twórczości, a nawet 
dziennikarstwa internetowego, a także słów kilka o subskrybcjach, sposobach pozyski-
wania nowych wyświetleń i magii youtubowania. 
Na żywo z  VLOGerem! –  Stuu, Wardęga, Karolek, reZigiusz, Arhn.eu, GramPaula… 
A Ty którego VOGera lubisz oglądać najbardziej? Na obozie będzie okazja poznać lepiej 
VLOGera, który zdobył już popularność i uznanie w sieci, jego oglądalność liczona jest 
w tysiącach, setkach tysięcy. 
Z zaproszonym przez nas gościem spotkacie się oczywiście na żywo! 
Video-Streaming 4fun. Kręci Cię robienie streamingu z fajnych wydarzeń? Dzisiaj to 
nic trudnego. Jeśli masz trochę odwagi i dobrą gadkę poprowadzisz taki live bez prob-
lemu. To będzie niezła przygoda dla całego obozu: bierzesz telefon lub tablet z dobrym 
Wi-Fi i idziesz w teren.
W świecie internetowego fi lmowca. Praca ze sprzętem rejestrującym dźwięk i obraz, 
kręcenie przygotowanego materiału w różnych warunkach, prawidłowe ujęcia fi lmowe.
Tworzenie treści internetowej. Pogadamy o tym, co nas kręci, poszukamy mocnych 
inspiracji, nagramy próbne VLOGi. Z dnia na dzień będziemy doskonalić nasz vlogerski 
warsztat, rozwijać skrzydła i zdobywać oglądalność w sieci. 
Montaż. ABC sztuki montażu zarówno na prostych, jak i  tych bardziej zaawansowa-
nych programach. Nieco poćwiczymy na żywca i będziemy montować nasze materiały 
w takim sposób, aby utrzymać uwagę widza, stworzyć dla niego atrakcyjny, dynamiczny 
i sensowny obraz. 
Autoprezentacja. Przedstawienie swojej osoby to niezwykle ważna sprawa w  dzi-
siejszych czasach. Zapraszamy na warsztaty, gdzie popracujemy nad mimiką, dykcją, 
przyruchami – wszystko przyda się przed kamerą.
Vlogosfera. Poznamy również najciekawsze materiały vlogerskie i  youtuberskie, 
zrobimy dyskusję o tych najsławniejszych, najlepszych i najsłabszych (naszym zdaniem:). 
Prześledzimy zjawisko hejterstwa, wytropimy naśladowców, odkopiemy najlepsze kąski 
internetowych hitów. 
Bezpieczeństwo w sieci. Działania w sieci to nie tylko możliwości, ale też zagrożenia. 
Poznaj je i  naucz się omijać, aby chronić siebie, swoją prywatność i  swój komputer. 
Dowiedz się, jak zabezpieczyć swojego vloga, bloga, pocztę, kont na portalach społecz-
nościowych…
Basen i  plaża. W  hotelu znajduje się niewielki kryty basen, z  którego będzie można 
skorzystać w razie niepogody. W słoneczne dni natomiast będziemy kąpać się i opalać 
plażując nad jeziorem Tyrsko. Na hotelowym kąpielisku nad bezpieczeństwem Uczest-
ników czuwa oczywiście Ratownik WOPR.
Strefa rozrywki. Prócz masy warsztatów i  aktywności twórczych, rozwijających 
przeróżne pasje, będzie też czas na integrację, odpoczynek oraz świetną zabawę! 
W propozycjach m.in. team building, gry terenowe, dyskoteki z motywem przewodnim, 
ogniska muzyczne, bilard, ping-pong, kryty basen, kręgielnia, wieczory fi lmowe, a także 
zawody sportowe, plażing, słoneczne kąpiele w jeziorze, spacery leśnymi ścieżkami oraz 
(dla chętnych) wypad na zwiedzanie wakacyjnego Olsztyna.

Zajęcia otwarte. Interkamp to interdyscyplinarna góra rozmaitości, dlatego naszym 
Uczestnikom proponujemy otwarty blok zajęć, podczas którego będzie można przeko-
nać się na czym polegają zajęcia programowe innych obozów.
Pokaz fi nałowy. Zwieńczeniem Wakacji z Pasją jest pokaz fi nałowy. Pod koniec turnusu, 
podczas kilkugodzinnego przeglądu warsztatowego, poszczególne obozy prezentują 
efekty swojej pracy twórczej. W  pokazie biorą udział wszyscy Uczestnicy, ponadto 
zaproszenia otrzymają Rodzice, znajomi, lokalne media oraz przedstawiciele środowi-
ska artystycznego. W  skład pokazu wchodzą m.in. fi lmy, prezentacje multimedialne, 
wystawy i wernisaże, recitale, koncerty, show taneczne, reportaże, etiudy, poczęstunek, 
pokazy mody i spektakle teatralne.
Nagrody. Podczas gali fi nałowej Kadra Interkampu przyznaje skrzydlate Interkampki 
– nagrody specjalne za całokształt pracy twórczej na danym obozie. Nagrody dedyko-
wane są tym, którzy w szczególny sposób wyróżniają się pasją, chęcią rozwoju, postawą 
twórczą i zaangażowaniem.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Manor bezpośrednio nad brzegiem jeziora Tyrsko, w  otoczeniu mazurskich 
lasów tuż pod Olsztynem. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w  komfortowych po-
kojach 3-,  4-, 5-osobowych (wyłącznie na pojedynczych łóżkach), z  pełnym węzłem 
sanitarnym. Do dyspozycji obozów Interkamp kompleks w  pełni wyposażonych sal 
warsztatowych i pracowni. Strona internetowa hotelu: www.manorhotel.pl.
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), 
od kolacji pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w ośrodku. 
Suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, przygodowy pakiet obozowy +100 PLN, park 
linowy +50 PLN, Obserwatorium i Planetarium w Olsztynie +40 PLN.
Więcej informacji na www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
POP-KB-1 08.07–19.07.2017 2299 PLN

POP-KB-2 20.07–31.07.2017 2299 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem z większych miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +178 PLN, Wrocławia 
+188  PLN, Poznania +178  PLN Łodzi +178  PLN, Krakowa +198  PLN, Katowic +188  PLN, 
Gdańska +148 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, gorszą bluzę 
i spodnie do zajęć terenowych, ciepły sweter lub polar, nieprzemakalną kurtkę, ręcznik, 
strój kąpielowy, czepek, duży ręcznik kąpielowy, krem z  wysokim fi ltrem UV, letnie 
nakrycie głowy (czapkę lub chustę), latarkę z zapasem baterii, poprawnie wypełnioną 
kartę kwalifi kacyjną z numerem PESEL, ważną legitymację szkolną.

Mazury 
Olsztyn

obóz VLOGera

13–19 lat

12 dni

nad jeziorem 

Impreza organizowana przez BTA Kompas



www.atas.pl64OBOZY KRAJOWE – HOBBY

Jedyny taki obóz tematyczny dla miłośników japońskiej kultury oraz mangi i  anime. 
Naszych obozowiczów łączy wspólna pasja, a członkowie kadry (m.in. rysownicy, cos-
playerzy, japoniści, organizatorzy konwentów i  prelegenci) kochają to, co robią, więc 
z radością dzielą się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami. No i mamy pocky! (̂ )̂ 

PROGRAM: 
Nowocześnie:
COSPLAY – wcielanie się w postać z m&a obecne na każdym konwencie mangowym, 
nie mogło go zabraknąć i u nas!
ULTRASTAR – karaoke z elementem rywalizacji, kilkanaście tysięcy piosenek w różnych 
językach.
DANCE DANCE REVOLUTION – konwentowy hit, czyli gra taneczna na macie w rytm 
muzyki
PROJEKCJE ANIME –  wspólne pochłanianie fabuły, klasyki i  nowości, komedie 
i dramaty – to Wy decydujecie! 
Tradycyjnie:
KALIGRAFIA –  warsztaty z  wykorzystaniem oryginalnych japońskich pędzli, tuszy 
i markerów fudepen.
DROGA HERBATY – tradycyjne spotkanie herbaciane na macie tatami – czarka zielonej 
herbaty i słodycze dla każdego!
KITSUKE – sztuka zakładania kimon, przymierzanie oryginalnych japońskich strojów, 
a potem sesja zdjęciowa na świeżym powietrzu.
Rozwojowo:
MANGOWY STYL –  profesjonalne warsztaty rysunku mangowego kreska po kresce 
pod okiem doświadczonego rysownika.
KOMIKS – warsztaty rysowania komiksu pomogą urzeczywistnić marzenia o własnej 
mandze.
JĘZYK JAPOŃSKI – ciekawostki, przydatne zwroty, podstawy pisma, czyli krótki kurs 
językowy z przymrużeniem oka.
PICHCENIE PO JAPOŃSKU – warsztaty kulinarne, podczas których nauczymy się przy-
gotowywać japońskie przysmaki – także desery!
Kreatywnie:
ZWOJE – zdradzamy niezawodny sposób, by swoją ulubioną kaligrafi ę zmienić w orien-
talny zwój do powieszenia na ścianie.
TATUAŻE – kolorowa lekcja humoru i kreatywności, czyli zmywalne tatuaże w japoń-
skim stylu.
WARSZTATY – było origami, kirigami, chusty furoshiki, malowanie wachlarzy… w tym 
roku też zaskoczymy obozowiczów czymś nowym!
Aktywnie:
KENJUTSU/IAIDO – trening jednej z japońskich sztuk walki mieczem przy użyciu bez-
piecznej broni piankowej marki Go Now.
TANIEC JAPOŃSKI – nauka jednego z tradycyjnych japońskich tańców, nostalgicznego 
bon-odori lub energetycznego yosakoi.
WYCIECZKA DO DUSZNIK ZDROJU –  piesza wycieczka do pobliskiej miejscowości 
wypoczynkowej z możliwością wizyty w Muzeum Papiernictwa.
KONKURSY – konkurs cosplayowy, rysunkowy, screenowy, turniej UltraStara i DDRa, quiz 
wiedzy o Japonii i masa innych, a dla zwycięzców nagrody związane z tematyką obozu! 
Pełen program na www.atas.pl

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
HOTEL ZIELENIEC*** (www.hotelzieleniec.pl) –  hotel o  bardzo wysokim standardzie, 
komfortowe pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i TV SAT, bezpłatna strefa WI-FI w całym 
budynku, do dyspozycji m.in. Bowling Club, sala kominkowa, tarasy widokowe, boisko, 
miejsce na ognisko i grilla.
O.W. Mieszko (www.mieszkozieleniec.pl) – ośrodek wczasowy o bardzo dobrym standar-
dzie, pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV SAT, bezpłatna strefa WI-FI w całym budynku, 
do dyspozycji jadalnia, kawiarnia, trzy świetlice, boisko, miejsce na ognisko i grilla.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek (śniadania w formie bufetu); pierwszy 
posiłek – ciepła kolacja, ostatni – obiad + suchy prowiant na drogę powrotną. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie (12 noclegów), wyżywienie
• realizacja programu wg opisu
• opieka wychowawcza i medyczna
• ubezpieczenie Signal Iduna NNW 5000 PLN
• pamiątkowa koszulka i zdjęcia z obozu

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za transport – w zależności od miasta wyjazdowego

DODATKOWE UBEZPIECZENIE
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za 2,8% ostatecznej ceny obozu (do 100% zwrotu)

FAKULTATYWNIE 
M.in.: wycieczka do Kudowy Zdroju ze wstępem na basen, do parku linowego 
(+30/35 PLN), ogrodu japońskiego i Kaplicy Czaszek – 80 PLN; wycieczka do Skalnego 
Miasta Adrspach – 95 PLN; wycieczka „Złota Praga” – 150 PLN; wycieczka do Jaskini Mo-
raskiego Krasu – 190 PLN. Więcej na www.atas.pl

PROGRAMY DODATKOWE (+50 PLN) 
Na wybranych turnusach dostępne są programy dodatkowe: T1 – art, tradycja; T2 – ku-
linaria, cosplay; T3 – kulinaria, art; T4 – kulinaria, cosplay. Do najciekawszych punktów 
programu podstawowego dochodzi: 
Otaku ART –  cykl warsztatów rysunku mangowego dla zaawansowanych; tworzenie 
własnej animacji komputerowej pod okiem profesjonalnego grafi ka; obsługa lightpada, 
tabletu i programów grafi cznych; obróbka zdjęć.
Otaku COSPLAY – cykl warsztatów cosplayowych poprowadzonych przez jedną z czo-
łowych polskich cosplayerek, w  tym: warsztaty makijażu i  aktorskie; stylizacja peruk; 
tworzenie rekwizytów z pianki EVA; nauka tworzenia wykrojów.
Otaku KULINARIA –  cykl czterech warsztatów kulinarnych; wybrane dania kuchni 
japońskiej (przykładowo zarusoba, udon, sushi, misoshiru, mochi, dango); poradnik 
gotującego otaku; pałeczkowy savoir’vivre; gotowanie w m&a.
Otaku TRADYCJA – cykl zaawansowanych warsztatów obejmujących tradycyjne sztuki 
japońskie, w  tym: kaligrafi a, kitsuke –  sztuka ubierania w  kimono, origami, Droga 
Herbaty, poezja haiku oraz tradycyjne gry japońskie (go, hanafuda).
Uwaga! Chęć wykupienia programu dodatkowego należy zgłosić przy rezerwacji 
obozu. Do realizacji programów dodatkowych niezbędne jest zebranie minimalnej 
ilości chętnych. Nie ma możliwości dopisania się w trakcie turnusu. 

TURNUSY I CENY
O.W. Mieszko Hotel Zieleniec

POP-OO-1  02.07–14.07.2017 12–20 lat 1819 PLN 1969 PLN

POP-OO-2 14.07–26.07.2017 12–20 lat 1819 PLN 1969 PLN

POP-OO-3 26.07–07.08.2017 12–20 lat 1819 PLN 1969 PLN

POP-OO-4 07.08–19.08.2017 12–20 lat 1819 PLN 1969 PLN

POP-OO-5  19.08–30.08.2017 19–26 lat 1519 PLN 1969 PLN

TRANSPORT
Transfery pod opieką wychowawców odbywają się autokarami klasy LUX, a przy niektó-
rych łączonych transferach dodatkowo PKP/Intercity. W zależności od miasta wyjazdu 
dopłata za transfer wynosi: Bydgoszcz 190 PLN, Częstochowa 180 PLN, Gdańsk 210 PLN, 
Łódź 190 PLN, Warszawa 190 PLN, Wrocław 160 PLN, Katowice 180 PLN, Kraków 190 PLN, 
Opole 160 PLN, Poznań 180 PLN, Szczecin 200 PLN, inne miasta – dojazd negocjowany. 
Szczegóły na na www.atas.pl

* Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy oraz wpłacenie zaliczki do kasy biura lub przelewem 
bankowym do 31.03.2017. 

Zieleniec 
otaku camp

12–26 lat

13 dni

w górach

PROMOCJA: -50 PLN do 31.03.2017

Impreza organizowana przez Biuro Turystyki Orion



Kursy językowe dla dzieci i młodzieży 
– rekomendowane przez ATAS

Wyjazdy szkolne z klasą 
na warsztaty językowe/wycieczki ATAS 

www.wycieczkiszkolne.atas .pl

kursy.atas .pl



 znajdź Lato. 

Bez 
obaw...

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

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

Większy może więcej. Większy może lepiej. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zapewnić 
optymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny. AXA to jedna z największych 
grup ubezpieczeniowych na świecie. Zaufały nam już ponad 102 miliony klientów w 56 krajach.

Piąty rok z rzędu AXA została oceniona 
w rankingu Interbrand za najbardziej 
wartościową markę ubezpieczeniową 
na świecie.


