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WAŻNE INFORMACJE: 

KOMUNIKATY WYJAZDOWE: będą publikowane na stronie www.atas.pl

ZGŁOSZENIA DO KURATORIUM: Wszystkie obozy ATAS Sp. z o.o. są zgłaszane do kuratorium, zapraszamy na stronę: www.wypoczynek.men.gov.pl, do sprawdzenia zgłoszenia 
i pobrania potwierdzenia.
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Dane do przelewu: ATAS Sp. z o.o. ul. Luksusowa 19, 05-410 Józefów, Bank Millennium S.A. nr konta: 91 1160 2202 0000 0000 4142 9612 
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Wydawca: Biuro Sprzedaży Centrum ATAS

Redaktor naczelny: Paweł Sławiński 

Opracowanie grafi czne okładki: Joanna Nachulewicz

Opracowanie grafi czne i skład: Katarzyna.Marcinkiewicz@kontakt.waw.pl

Druk: Lotos Poligrafi a

BIURA SPRZEDAŻY ATAS: 

BYDGOSZCZ tel. 52 322 03 34 e-mail: bydgoszcz@atas.pl 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 81/202

GDAŃSK tel. 58 783 23 10 e-mail: gdansk@atas.pl 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11, Budynek Organika Trade (piętro VIII, lok. 807)

KATOWICE tel. 32 255 24 84 e-mail: katowice@atas.pl 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3

KRAKÓW tel. 12 429 14 25 e-mail: krakow@atas.pl 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 25 lok. 707

ŁÓDŹ tel. 42 632 48 71 e-mail: lodz@atas.pl 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 (piętro IX, lok. 1)

POZNAŃ tel. 61 865 86 02 e-mail: poznan@atas.pl 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 17

WROCŁAW tel. 71 342 50 08 e-mail: wroclaw@atas.pl 50-148 Wrocław, ul. Kuźnicza 11/13 (piętro III)

WARSZAWA tel. 22 825 93 22, 22 875 86 29 e-mail: bsc@atas.pl 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 4 (domofon 20) 
 

BIURO OBSŁUGI AGENCYJNEJ: 

WARSZAWA tel. 22 625 46 82 e-mail: agenci@atas.pl 00-552 Warszawa, Pl. Konstytucji 4/17

www.atas.pl

TELEFON ALARMOWY

+48 606 121 732

W terminie od 22.06 do 31.08.2018 pracownicy ATAS Sp. z o.o. służą pomocą w sytuacjach 
awaryjnych oraz związanych z wyjazdami i powrotami naszych klientów.

Pod tym telefonem nie są udzielane informacje o ofercie oraz realizacji programu.
W celu uzyskania informacji o ofercie prosimy o telefon do biur ATAS Sp. z o.o. w godzinach 09.00–17.00.

Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
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Obozy i kolonie – 2018Obozy i kolonie – 2018

symbol miejsce – rodzaj obozu  wiek ilość dni rodzaj transportu strona

OBOZY JĘZYKOWE 5

Nasza kadra obozowa 6

Rozkład jazdy na obozy: JA1, JA2, JA3, JA4, JA5 7

JH1 MALAGA – obóz językowy 12–18 8 8

JM1 MALTA – obóz językowy 12–18 8 9

JPJ JASTRZĘBIA GÓRA – obóz językowy 8–12, 13–16 12 10

JA1 LONDYN – obóz językowy 10–14 9 11

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

12

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

JA4 LONDYN Z NATIVE SPEAKERAMI – obóz językowy 13–18 9 14

JA5 ANGLIA DLA MŁODSZYCH – obóz językowy 10–14 9 15

JA7 ZACZAROWANA SZKOCJA – obóz językowy 13–18 9 16

JA9 LONDYN Z TENISEM – obóz językowy 13–18 8 17

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

18–19

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

18–19

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

18–19

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

19–25 
14 20

OBOZY ZAGRANICZNE Z CIEKAWYM PROGRAMEM 21

Nasza kadra obozowa 22

OG1 GRECJA SMAKI GRECJI 12–18 11 23

OH1 HISZPANIA I PERŁY EUROPY 12–18 11 24

OH2 HISZPANIA – COSTA BRAVA 12–18 11 25

OW2 WŁOCHY PÓŁNOC-POŁUDNIE 12–18 11 26

POK-C CHORWACJA – WŁOCHY 13–18 12 27

POW-C SYCYLIA 13–18 12 28

OBOZY ZAGRANICZNE – WYPOCZYNKOWE 29

POA-A ALBANIA 12–18 11 30

POW-OK WŁOCHY – Rimini 13–16, 16–18 11 31

POK-PD CHORWACJA – Drvenik 13–18 11 32

POK-OKZ CHORWACJA – Zadar 13–18 11
 

33

POH-OKS HISZPANIA – Lloret de Mar 14–18 9
 

34

POB-W BUŁGARIA – Złote Piaski 15–18, 16–18 13 35

POB BUŁGARIA – Złote Piaski 16–18, 16–18 13 36

POB-JB BUŁGARIA – Złote Piaski 12–15, 16–19 12 37

POG-S GRECJA – Peloponez 14–18 10 38
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Obozy i kolonie – lato 2016Obozy i kolonie – lato 2016

symbol miejsce – rodzaj obozu  wiek ilość dni rodzaj transportu strona

OBOZY KRAJOWE: TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 39

POP-PGK POGORZELICA – kolonia/ obóz 7–14, 14–18 12
 

40

POP-BPK/ POP-BPD SZKLARSKA PORĘBA – kolonia/ obóz 7–14, 14–18 12
 

41

POP-CZP ZAKOPANE – obóz Zakopane jakiego nie znacie 12–15, 16–18 11 42

OBOZY KRAJOWE: PRZYGODA 43

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

44

POP-CŁ ŁEBA – obóz Łebskie wakacje, Łeba aktywnie 13–15, 16–18 12
 

45

POP-CU USTKA – obóz Ustka Aktywnie, All 4 fun 13–17 12 46

POP-CR RABKA ZDRÓJ – kolonia/ obóz survivalowa frajda 8–16 12
 

47

POP-OKD DĄBKI – kolonia 10 przygód, komandosi 7–10 11 48–49

POP-OKD DĄBKI – obóz paintball, bez nudy 11–14, 14–18 11 48–49

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

50

POP-KPS JURA – PODLESICE – kolonia z elementami survivalu 7–12 12
 

51

POP-KOP JURA – PODLESICE– obóz Paintball Level 1 13–18 12
 

52

OBOZY KRAJOWE: SPORT 53

POP-OŻ PISZ – obóz żeglarski 12–18 14
 

54

POP-OWW PISZ – obóz windsurfi ngowy 11–18 14
 

55

POP-OKD DĄBKI – obóz rekreacja i sport na bogato 11–14, 14–18 11 48–49

POP-KPN WĘGIERSKA GÓRKA – obóz piłkarski 13–18 12 56

POP-KTS WĘGIERSKA GÓRKA – obóz tenisowy 12–16 12 57

POP-K NOWĘCIN – obóz konny 11–18 11
 

58

OBOZY KRAJOWE: HOBBY 59

POP-OKD DĄBKI – kolonia mali artyści 7–10 11 48–49

POP-OKD DĄBKI – obóz warsztaty hand made 11–17 11 48–49

POP-CZP ZAKOPANE – obóz graffi  ti camp 12–15, 16–18 11 42

POP-IRK WISŁA – intercamp junior gry & roboty & komputery 7–12 12 60

POP-KIT WISŁA – intercamp obóz taneczny 13–19 12 61

POP-OO ZIELENIEC – OTAKU CAMP 10–12, 12–20 13
 

62

12–15, 16–18

www.atas.pl4SPIS TREŚCI
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#angielski #obozyatas#malta#anglia#hiszpania

Wielka BrytaniaWielka Brytania
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MaltaMalta
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#jastrzebia#kierownik #londyn #obozyatas #lato
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Cześć! Zapraszam Was do wspólnej podróży z językiem angielskim do Anglii i tętniącego życiem 
Londynu. Chcę podzielić się z Wami swoją pasją i zabrać Was w miejsca które znacie z podręczników, 
fi lmów i Internetu, a teraz możecie sami się tam znaleźć wyjeżdżając z nami.

Jestem nauczycielem języka angielskiego i tak jak Wy uwielbiam podróże.

Moja pasja zaczęła się od gór i prowadzenia grup studenckich. Od kilkunastu lat współpracuję z ATAS-em 
jako pilot i kierownik kursów językowych. Moje pierwsze wyjazdy do Londynu jako rezydentka pozwoliły mi 
zdobyć doświadczenie w pracy w grupach międzynarodowych i z nauczycielami – native speakers. 

Dzięki temu powstały wyjazdy, które łączą poznawanie Anglii z nauką języka angielskiego.

Myślę, że zgodzicie się ze mną, że podróże nie tylko pozwalają przełamać barierę językową, ale także samemu 
odkrywać miejsca i ich historię i wzbogacać język o treści, które wybiegają poza podręczniki szkolne. 

Zapraszam Was na kursy prowadzone z energią i humorem przez native speakerów. Jako nauczyciel 
i egzaminator przygotowuję uczniów do Matury. Na bazie tych doświadczeń powstał kurs dla 
maturzystów właśnie w Londynie. To właśnie z nimi możecie przygotować się do matury.

Wiele razy uczestnicy pytali mnie czy nie nudzi mnie wracanie do tych samych miejsc. Ani trochę. Zawsze 
wspólnie z Wami odkrywam coś nowego; czy to na West Endzie na wieczornym musicalu, czy w czasie 
spaceru po Oxfordzie lub wycieczki do parku Safari w Longleat czy w rozmowie z rodziną goszczącą. 

Zapraszam do wspólnego wyjazdu.

Bożena Krztoń

Moja przygoda z ATASem zaczęła się w 2007 roku, kiedy to pojechałam na kurs językowy do Londynu w roli wychowawcy. 
Londyn oczarował mnie i od tamtego momentu staram się każde wakacje spędzać w tym fascynującym mieście.

Od kilku lat jeżdżę do Londynu jako kierownik obozów. Współpraca z młodzieżą daje mi dużą frajdę, satysfakcję 
i radość. Podczas wyjazdów staram się pokazać naszym uczestnikom, że zwiedzanie miasta, kolejnych muzeów 
lub galerii wcale nie musi być nudne. Pokazuję im, że historia może być ciekawa i że w Londynie, na każdym kroku, 
nowoczesność łączy się i współgra z przeszłością. Chcę żeby młodzież poznała ciekawostki, o których nie piszą 
w przewodnikach ani w podręcznikach, a które sprawiają, że Londyn staje się jeszcze bardziej magicznym miejscem. 

Ale wyjazdy na obozy językowe to nie tylko zwiedzanie. Ważne jest dla mnie aby nasi uczestnicy dobrze się 
bawili, mieli możliwość zawarcia nowych znajomości, doskonalili swój angielski oraz aktywnie spędzali czas. 
Staram się aby te wyjazdy były pełne niezapomnianych wrażeń oraz wspomnień i aby każdy uczestnik wrócił 
do domu z przekonaniem, że jego przygoda z Londynem i obozami ATAS jeszcze nie dobiegła końca…

Do zobaczenia na londyńskich ulicach 

Iwona Piegza
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 ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW 
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w  uchylne fotele, WC, 
klimatyzację oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Przed granicą prze-
widujemy 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.

Miejscowość Miejsce zbiórki Odjazd Powrót
Londyn JA1 Londyn i Miasta Anglii JA2 Londyn na Bis JA3 Londyn z native speakerami JA4

Brig-
hton Miejscowość

JA1-1 JA1-2 JA1-3 JA1-4 JA1-5 JA1-6 JA1-7 JA1-8 JA1-9 JA2-1 JA2-2 JA2-4 JA2-5 JA2-7 JA3-3 JA3-7 JA3-8 JA4-1 JA4-2 JA4-3 JA4-4 JA5-2

Bydgoszcz
Parking przy hali 

„Łuczniczka”, 
ul. Toruńska 59

14:30 14:15 0 0 x x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 x x 0 Bydgoszcz

Gdańsk
Parking 

przy ulicy Długie Ogrody
11:00 18:15 0 0 x x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 x x 0 Gdańsk

Gniezno
Stacja Lotos, 

ul. Żwirki i Wigury 32
16:00 12:45 0 0 x x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 x x 0 Gniezno

Gorzów 
Wlkp.

Stacja Orlen, 
ul. Myśliborska 45

19:30 10:30 x x 50 50 x x x x x x x x x x 50 x x x x 50 50 x
Gorzów 

Wlkp.

Grudziądz 
– okolice

Stacja Circle K, 
Stare Marzy k. Grudzią-
dza przy drodze nr 91 

12:30 16:15 0 0 x x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 x x 0
Grudziądz 
– okolice

Katowice
Dworzec PKS, 

ul. Piotra Skargi 1
12:30 16:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Katowice

Konin 
– okolice

Parking przy McDonald's, 
ul. Ogrodowa 31, 

Stare Miasto k. Konina
15:45 12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konin 
– okolice

Kraków
Parking przy stadionie 

„Wisły”, ul. Reymonta 22
11:00 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kraków

Lubin
Stacje Orlen przy drodze 

nr 36, zgodnie 
z kierunkiem podróży

17:15 11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lubin

Lublin
Parking przy Motelu 
PZM-ot, ul. B. Prusa 8

08:30 19:30 x x 100 100 x x 100 100 x x x 0 0 x 100 100 100 x x 100 100 x Lublin

Łódź
Dworzec Autobusowy 

Północny, 
ul. Smugowa 30/32 

14:00 14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Łódź

Opole 
– okolice

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

14:15 14:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opole 

– okolice

Poznań
Dworzec Autobusowy 
PKS przy CH Avenida 

ul. S. Maryi 2
17:15 11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poznań

Szczecin
Parking Pod Trasą 

Zamkową, obok Baszty 
Siedmiu Płaszczy

18:00 12:00 x x 100 100 x x x x x x x x x x 100 x x x x 100 100 x Szczecin

Toruń
Dworzec PKS 

ul. Dąbrowskiego 8/24 
st. 12

13:30 15:15 0 0 x x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 x x 0 Toruń

Torzym
Zajazd "Złota Grota”, 

Saperska 10
21:00 09:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Torzym

Warszawa
Dworzec Zachodni PKS, 

st. 11, powrót na 
stanowisko przyjazdowe

12:00 16:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Warszawa

Wrocław
Parking przy ul. Ślężnej 
(róg ul. Kamiennej przy 

Wzgórzu Andersa)
15:45 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wrocław

Zielona 
Góra

Stacja Orlen, 
ul. Sulechowska

18:30 10:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zielona 

Góra

Prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar 65 x 40 x 25 cm) 
oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.

X  – brak przystanku w danym turnusie 
50 / 100  – dopłata w PLN za wyjazd z wybranych miast 
0  – brak dopłaty

ROZKŁAD ROZKŁAD 
JAZDYJAZDY

obozy językoweobozy językowe

Londyn JA1 

Londyn i Miasta Anglii JA2

Londyn na Bis JA3

Londyn z na  ve speakerami JA4

Brighton JA5
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Zapraszamy na obóz językowy na Costa del Sol. Malaga i okolice to nadmorskie kurorty 
i  olśniewające zabytki oraz prężnie rozwijające się szkoły językowe oferujące kursy 
zarówno hiszpańskiego, jak i angielskiego. 

 PROGRAM JĘZYKOWY
Nauka języka odbywa się w renomowanej hiszpańskiej szkole językowej Solingua 
Instituto, w grupach międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi ko-
waną kadrę lektorską. Ośrodek nauczania znajduje się w miejscowości Benalmadena 
oddalonej o ok. 20 km od Malagi.

 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 ko-
munikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. 

 PROGRAM 
1 DZIEŃ Wylot do Malagi, transfer z lotniska do rodzin goszczących, zakwaterowanie
2 DZIEŃ KORDOBA – całodzienna wycieczka do słynnego andaluzyjskiego miasta, 
w średniowieczu nazywanego „miastem trzech kultur”. W programie zwiedzania m.in.: 
Most Rzymski, Alkazar Królów Chrześcijańskich i Wielki Meczet. Ćwiczenia językowe 
w trakcie zwiedzania.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Spacer po okolicy – zapoznanie się z Benalmade-
ną, plażowanie.
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa „treasure hunt”, plażowanie.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w  klasach. MALAGA –  wycieczka do znanego kurortu, 
jednego z najchętniej odwiedzanych miejsc w Hiszpanii. W programie m.in.: mauretań-
ska twierdza Alcazaba, spacer śladami Picassa, historyczne centrum miasta. Ćwiczenia 
językowe w trakcie zwiedzania i gra miejska.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gry, zabawy i zajęcia sportowe na plaży.
7 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Plażowanie, czas na ostatnie zakupy.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg rozkładu
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin hiszpańskich miejscowości Benalmadena pod 
Malagą, 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 zakwate-
rowania uczestnicy otrzymują 3 posiłki dziennie: śniadanie kontynentalne oraz lunch 
i kolację w formie 1 gorącego dania.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie u rodzin hiszpańskich: 7 noclegów
• wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja)
• ćwiczenia językowe w terenie
• opieka pedagogiczna
• ubezpieczenie AXA NNW, KL i bagaż 

 DODATKOWA, OBOWIĄZKOWA OPŁATA 
190 EUR ZAWIERA

• 15 lekcji języka hiszpańskiego lub angielskiego, każda lekcja trwa 45 minut
• materiały do nauki
• certyfi kat ukończenia kursu
• transfer z lotniska w Maladze (w dniu przylotu i wylotu)
• koszt wstępów i realizacji programu zwiedzania

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji:  85  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)

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

dowód osobisty
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem obozu

 TRANSPORT
Przelot na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa będzie realizowany liniami lotniczy-
mi Norwegian. W cenie przelotu bagaż podręczny do 10 kg oraz bagaż rejestrowany 
do 20 kg.

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JH1-1 07.07–14.07.2018 1490 PLN

JH1-2 21.07–28.07.2018 1490 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

SAMOLOT 1100 PLN

HISZPANIAHISZPANIA
obóz z kursem języka obóz z kursem języka 

hiszpańskiego lub angielskiegohiszpańskiego lub angielskiego

wiek uczestników: 12–18 lat  

czas trwania: 8 dni

nauka: grupy międzynarodowe

NOWOŚĆ

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
NEWNEW
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Malta to wyjątkowe wyspiarskie państwo o bogatej historii, kulturze i pięknych krajo-
brazach. Dzięki wpływom brytyjskim, angielski jest tam jednym z języków urzędowych, 
co daje możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Zapraszamy na obóz, który 
łączy w sobie naukę w szkole językowej ze zwiedzaniem najciekawszych zabytków oraz 
odpoczynkiem nad ciepłym morzem. Zakwaterowanie u rodzin maltańskich stwarza 
okazję do ćwiczenia angielskiego w praktyce oraz do poznania życia codziennego Mal-
tańczyków. Odwiedź z nami Maltę. 

 PROGRAM JĘZYKOWY 
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH: Nauka języka odbywa się w renomowanej maltań-
skiej 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 naucza-
nia znajduje się w miejscowości Swieqi.
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE: Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe 
w formie gier i zabaw w terenie, co daje możliwość szlifowania swoich umiejętności ję-
zykowych, ale też przeżycia niezapomnianej przygody. Ćwiczenia rozwijają umiejętności 
komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo na dwóch wy-
branych wycieczkach 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”. Wieczorem: dysko-
teka dla chętnych (koszt 10 EUR).
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. VAL-
LETTA – 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”. Wieczorem: dysko-
teka dla chętnych (koszt 10 EUR).
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 angiel-
skim z lokalnym przewodnikiem: 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. 

 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 zakwatero-
wania uczestnicy otrzymują: 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, woda.

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

 DODATKOWA 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 UBEZPIECZENIA 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 69  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)

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

dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ oraz legitymacji szkolnej
• więcej informacji oraz telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl 

na 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu
• UWAGA: dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegetariańska, bezglutenowa i inne 

– informacja u sprzedawcy) – 120 PLN
• limity bagażu: rejestrowany 20 kg, podręczny 7 kg

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

JM1-1 23.06–30.06.2018 1090 PLN JM1-2 30.06–07.07.2018 1140 PLN

JM1-3 07.07–14.07.2018 1090 PLN JM1-4 14.07–21.07.2018 1140 PLN

JM1-5 21.07–28.07.2018 1090 PLN JM1-6 28.07–04.08.2018 1140 PLN

JM1-7 04.08–11.08.2018 1090 PLN JM1-8 11.08–18.08.2018 1140 PLN

JM1-9 18.08–25.08.2018 1040 PLN

JM1-10 25.08–01.09.2018 1040 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

SAMOLOT 1100 PLN

MALTAMALTA
obóz językowyobóz językowy

wiek uczestników: 12–18 lat

czas trwania: 8 dni

transport: samolot

atrakcje: relaks na plaży

nauka: grupy międzynarodowe
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Wakacje nie muszą kojarzyć się tylko z lenistwem! Jeśli nie lubisz się nudzić i szukasz 
niezapomnianych wrażeń –  jedź z nami do Jastrzębiej Góry. Podobnie jak w  latach 
poprzednich zajęcia będą prowadzone przez native speakerów. To fantastyczna 
okazja, aby w praktyce sprawdzić swoje umiejętności językowe, a nie ma na to lepsze-
go sposobu niż spotkanie oko w oko z obcokrajowcem. Nauka to jednak nie wszystko 
– czeka na Was wiele atrakcji. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę.

 PROGRAM JĘZYKOWY
Program językowy na obozie JPJ składa się z dwóch elementów – lekcji teoretycznych, 
każda lekcja trwa 45 minut oraz zajęć w terenie

Turnus 12 dni Turnus 9 dni

Lekcje w klasach 20 14

Zajęcia w terenie 30 21

ZAJĘCIA JĘZYKOWE KLASOWE: W czasie obozu native speakerzy poprowadzą lekcje 
w klasach z naciskiem na konwersacje, ale nie zabraknie także doskonalenia gramatyki, 
słownictwa i pisowni. Podział na grupy nastąpi na podstawie testu kwalifi kacyjnego. 
Zajęcia językowe odbywają się w dwóch blokach – rano i po południu (2 x 1,5 h). Zajęcia 
językowe dla najmłodszych uczestników mogą być prowadzone naprzemiennie przez 
lektora polskiego i native speakera (w zależności od poziomu zaawansowania dzieci).
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE: Praktyczne ćwiczenia prowadzone są przez native 
speakerów. Proponujemy quizy i zabawy rozwijające indywidualne zdolności uczest-
ników. 

 STAWIAMY NA AKTYWNY WYPOCZYNEK
W części pozalekcyjnej uczestnicy będą mogli korzystać z uroków pobytu nad Morzem 
Bałtyckim. Planujemy plażowanie, kąpiele w morzu, różnorodne zajęcia sportowe. Dla 
chętnych nasi instruktorzy przeprowadzą zajęcia dziennikarstwa, przyrodnicze, sur-
vivalowe oraz z podstaw fotografi i. Będzie również BUBBLE FOOTBALL i LASEROWY 
PAINTBALL. 

 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 znajdują się: 
boisko do badmintona, do siatkówki, miejsce na ogniska oraz plac zabaw dla dzieci. Za 
ogrodzeniem, w pobliżu obiektu zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej. Zakwate-
rowanie w pokojach maks. 4–5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i balkonami. 
Dodatkowo sala TV, sala mulitmedialna z dostępem do internetu, sale sportowe do gry 
w ping-ponga i piłkarzyki, 4 sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów (dot. turnusów 1–4) / 8 noclegów (dot. turnusu 5) 
• wyżywienie 3 x dziennie 
• bubble football i laserowy paintball, ognisko z pieczeniem kiełbasek, profesjonalnie 

zaaranżowane dyskoteki
• opieka ratownika, kadry oraz opieka medyczna – pielęgniarka i lekarz
• ubezpieczenie NNW AXA (5000 PLN)
• lekcje nauki języka angielskiego prowadzone przez native speakerów w formie zajęć 

w salach i zajęcia w terenie – dokładny opis patrz tabelka „program językowy”
• materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego
• dyplomy potwierdzające udział w Letniej Szkole Języka Angielskiego ATAS

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze
• warsztaty tenisa ziemnego –  9 pełnych godzin zajęć z  instruktorem Szkoły Tenisa 

KAMSPORT (dot. turnusów 1–4)/ 7,5 godzin zajęć (dot. turnusu 5) obejmujących: dosko-
nalenie 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 zależno-

ści od warunków pogodowych. Warsztaty realizowane przy 
minimum 10 osobach. Cena: 300 PLN (dot. turnusów 1–4)/ 250 PLN (dot. turnusu 5)

• warsztaty taneczne – 10 godzin tanecznych, każda po 45 min., z instruktorem, dosko-
nalenie technik tańca (dot. turnusów 1–4). Cena 100 PLN/ 7 godzin zajęć tanecznych 
z instruktorem, doskonalenie technik tańca (dot. turnusu 5). Cena: 70 PLN

• wycieczka do Aquaparku –  2 godzinny pobyt w  Aquaparku –  (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 (dot. turnusów 1–4)/ 

45 PLN (dot. turnusu 5); deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwa-
cji imprezy i wpłaty zaliczki

 WAŻNE INFORMACJE
• odbiór uczestników z dojazdem własnym NAJPÓŹNIEJ do godziny 10.00
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione 
• 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. Trasa południowa i  zachodnia realizowana będzie przy 
minimum 5 osobach. Szczegóły przejazdu do potwierdzenia 5 dni przed wyjazdem. 
Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Na zbiórkę zaprasza-
my na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Trasa południowa (realizowana przy min. 5 os.)
– środek transportu do potwierdzenia na 5 dni przed wyjazdem

Kraków Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem 220 PLN

Katowice Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem 220 PLN

Częstochowa Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem 200 PLN

Trasa centralna wyjazd potwierdzony – przejazd autokarowy

Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 11, powrót na st. przyjazdowe 06.00 19.45 180 PLN

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

Toruń Dw. 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 (realizowana przy min. 5 os.) 
– środek transportu do potwierdzenia 5 dni przed wyjazdem

Wrocław Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem 220 PLN

Poznań Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem 220 PLN

Gniezno Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem 200 PLN
* Podana w rozkładzie jazdy godzina powrotu jest godziną ORIENTACYJNĄ

TURNUSY I CENY
JPJ-1 24.06–05.07.2018 1650 PLN

JPJ-2 06.07–17.07.2018 1650 PLN

JPJ-3 18.07–29.07.2018 1650 PLN

JPJ-4 30.07–10.08.2018 1650 PLN

JPJ-5* 11.08–19.08.2018 1390 PLN 
* UWAGA! Turnus 9 dni, 8 noclegów

JASTRZĘBIA JASTRZĘBIA 
GÓRAGÓRA

letnia szkoła języka angielskiego letnia szkoła języka angielskiego 
z native speakeramiz native speakerami

wiek uczestników: 8–12 lat i 13–16 lat

czas trwania: 12 dni/ 9 dni

zajęcia z na  ve speakerami

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
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Obóz Językowy w Londynie to doskonała okazja do połączenia nauki języka 
angielskiego w praktyce z ciekawym programem zwiedzania oraz poznawania kultury 
brytyjskiej. Realizowany jest on z powodzeniem już od 18 lat! Do dyspozycji grupy na 
miejscu pozostaje nasz autokar. 

 PROGRAM JĘZYKOWY 
W czasie obozu JA1 prowadzone są zajęcia językowe w postaci gier i zabaw w terenie. 
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie „project in English”, 
zdobywając informacje podczas odwiedzania obiektów oraz na podstawie przeprowa-
dzanych rozmów i wywiadów w języku angielskim. Pozwala to młodzieży przełamać 
barierę językową i otworzyć się na konwersację w języku angielskim. 

 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. 
LONDYN/GREENWICH – Królewski Park przez który przebiega Południk „0”, widok 
na Londyn ze wzgórza Greenwich. Przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark, 
Muzeum Morskie. Przejazd kolejką DLR pod Tower of London, spacer wzdłuż Tamizy. 
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Muzeum Victorii 
i Alberta, przejazd obok Harrods’a, London Eye. Westminster – spacer obok Opactwa 
Westminster, Gmachów Parmalentu, Big Ben’a, 10 Downing Street. Spacer parkiem Św. 
Jakuba pod Pałac Buckingham. 
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Muzeum Brytyjskie, 
spacer po Regent’s Park. Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford Street, 
Speaker’s Corner i Łuk Marmurowy przy Hyde Park. 
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Plac Trafalgar, kolumna 
Horacego Nelsona, Galeria Narodowa, Plac Leicester, spacer po Covent Garden i China 
Town, Picadilly Circus. Opcjonalne wyjście do TEATRU – dla osób niezainteresowanych 
spektaklem Narodowa Galeria Portretu. 
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – przejazd przez dzielnice 
Knightbridge i South Kensington, Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Nauki, przej-
ście obok Royal Albert Hall i pomnika Księcia Alberta, Hyde Park, spacer obok fontanny 
księżnej Diany i galerii sztuki Serpentine. 
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – galeria Tate Modern, 
przejście Millenium Bridge, Katedra Św. Pawła, Muzeum Londynu, Leadenhall Market 
– miejsce znane z fi lmu o Harrym Potterze. 
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Teatr Szekspirowski 
The Globe z przewodnikiem anglojęzycznym. Rejs statkiem po Tamizie w kierunku 
Greenwich, ciepły lunch. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa 
promowa. 
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem 
jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących 
w Wielkiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera 
z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu, 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); obiadoko-
lacje – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

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

lunchem przed wyjazdem z Londynu 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 – 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 2002
 105 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002 i wcześniej
• 25 GBP dla osób zainteresowanych wyjściem do teatru
• 120 PLN – dopłata za specjalną dietę (wegańską, bezglutenową, bezlaktozową)
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

 DODATKOWE UBEZPIECZNIA 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65  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) 

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

dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• prosimy o  zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 

65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA1-1 23.06–01.07.2018 1490 PLN 

JA1-2 30.06–08.07.2018 1710 PLN 

JA1-3 07.07–15.07.2018 1710 PLN 

JA1-4 14.07–22.07.2018 1710 PLN 

JA1-5 21.07–29.07.2018 1660 PLN 

JA1-6 28.07–05.08.2018 1660 PLN 

JA1-7 04.08–12.08.2018 1660 PLN 

JA1-8 11.08–19.08.2018 1660 PLN 

JA1-9 18.08–26.08.2018 1490 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY – ROZKŁAD JAZDY str. 7

AUTOKAR 400 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty
*  Uczestnik z  dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w  niedzielę (drugiego dnia) w  Greenwich 

(miejsce spotkania z grupą do potwierdzenia z kierownikiem obozu) o godzinie 14.00 i musi zostać odebrany we 
sobotę (ósmego dnia) z  Greenwich (ok. godziny 15.00) przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią 
osobę przez niego wskazaną.

LONDYNLONDYN
obóz językowyobóz językowy

wiek uczestników: 13–18 lat

czas trwania: 9 dni 

atrakcje: bogaty program zwiedzania, 
polecany na pierwszy wyjazd

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
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Obóz ten przeznaczony jest dla uczestników, którzy marzą nie tylko o poznaniu Londynu, 
ale również o wakacyjnym szaleństwie. Odwiedzimy studio Harrego Pottera, popływamy 
łódkami w Oxfordzie, poplażujemy w Brighton oraz staniemy twarzą w twarz z dzikimi 
zwierzętami w parku safari! Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar.

 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. Ćwicze-
nia językowe podczas zwiedzania. LONDYN –  spacer obok Opactwa Westminster, 
Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Spotkanie 
z  grupą autokarową i  kontynuowanie zwiedzania wspólnie. Ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania, LONDYN – przejście obok Tower of London, przez Tower Bridge, 
doki Św. Katarzyny, spacer południowym brzegiem Tamizy, obok teatru The Shakespe-
ares Globe, Most Milenijny, widok na Katedrę Św. Pawła. Przejazd komunikacją miejską 
do dzielnicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, OXFORD – zwiedzanie z  prze-
wodnikiem 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, BRIGHTON: spacer po mieście, 
molo, wjazd na wieżę British Airways i360, Akwarium Sea Life, spacer obok białych 
klifów, powrót do Londynu. 
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, wycieczka do WARNER BROS. 
STUDIO, w którym powstawały fi lmy o przygodach HARRY’EGO POTTERA, powrót do 
LONDYNU – Muzeum Brytyjskie. 
8 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Przejazd do Londynu komunikacją miejską. Ćwiczenia ję-
zykowe podczas zwiedzania, LONDYN – spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów 
Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Wyjazd do Polski, przepra-
wa promowa. Pakiet lotniczy: Przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy 
na lotnisko Heathrow, przelot z opiekunem na lotnisko Chopina w Warszawie. 
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej 
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 po-
kojach 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); obia-
dokolacje – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

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

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

kolacji – 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 NNW i KL i bagaż – AXA
• bogaty program zwiedzania, materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń 

 DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne w Londynie, wiek liczony wg roczników):
 125 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2002
 145 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002 i wcześniej
• dopłata 10 GBP na pokrycie transferu komunikacją miejską z/na lotnisko Heathrow 

pod opieką wychowawcy (pakiet lotniczy)
• 120 PLN – dopłata za specjalną dietę (wegańską, bezglutenową, bezlaktozową)
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

 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)

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

dowód osobisty, zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ 
• pakiet autokarowy: prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany 

rozmiar bagażu 65 x 40 x 25cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego, pakiet lotni-
czy: bagaż główny 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

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

JA2-1 21.07–29.07.2018 1800 PLN autokar —

JA2-2 28.07–05.08.2018 — 1800 PLN autokar

JA2-3 28.07–04.08.2018 — 1900 PLN samolot

JA2-4 04.08–12.08.2018 1800 PLN autokar —

JA2-5 11.08–19.08.2018 — 1800 PLN autokar

JA2-6 11.08–18.08.2018 — 1900 PLN samolot

JA2-7 18.08–26.08.2018 1800 PLN autokar —
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY – ROZKŁAD JAZDY str. 7

AUTOKAR 400 PLN 

SAMOLOT – info na www.atas.pl 1350 PLN 

DOJAZD WŁASNY (miejsce spotkania z grupą ustalane jest indywidualnie, 
obowiązkowy odbiór uczestnika przez osobę dorosłą)

Bez dopłaty

LONDYN LONDYN 
I MIASTA ANGLI II MIASTA ANGLI I

obóz językowyobóz językowy

wiek uczestników: 11–16 lat lub 13–18 lat

czas trwania: 8/9 dni 

transport: autokar lub samolot 

najczęściej wybierany obóz

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
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Poniższy program dedykujemy młodzieży, która poza tętniącym życiem Londynem 
chciałaby zobaczyć również inne miasta oraz najstarsze uniwersytety w  Wielkiej 
Brytanii. Jest to idealne uzupełnienie programu Obozu językowego w  Londynie. Do 
dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar. 

 PROGRAM JĘZYKOWY 
W czasie obozu JA3 prowadzone są zajęcia językowe w postaci gier i zabaw w terenie. 
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w  formie „project in English”, 
zdobywając informacje podczas odwiedzania obiektów oraz na podstawie przeprowa-
dzanych rozmów i wywiadów w  języku angielskim. Pozwala to młodzieży przełamać 
barierę językową i otworzyć się na konwersację w języku angielskim. 

 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. LONDYN – spacer od Placu Trafalgar, przez Picadilly 
Circus i dzielnicę Soho do Covent Garden. 
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. CAMBRIDGE – spływ łodziami po 
rzece Cam, spacer po miasteczku uniwersyteckim z  przewodnikiem anglojęzycznym, 
przejście przez Silver Street z  widokiem na Most Matematyczny, King’s Parade obok 
King’s College, Senate House, Trinity College i  St. John’s College. Wejście do jednej 
z uczelni i poznanie zasad studiowania w Cambridge.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. WINDSOR – spacer deptakiem 
po mieście, obok zamku aż pod Eton College – jedną z  najstarszych elitarnych szkół 
męskich w Wielkiej Brytanii. HAMPTON COURT – zwiedzanie ogrodów i pałacu. 
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Galeria Narodowa, spacer 
obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlametu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba i Pałacu 
Buckingham. Wyjście do TEATRU na sztukę lub musical w języku angielskim.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. CANTERBURY –  spacer średnio-
wiecznymi uliczkami, Katedra Canterbury, High Street. LEEDS CASTLE – zwiedzanie 
zamku, ogrodu, labiryntu i ptaszarni. 
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. OXFORD – spacer po mieście z prze-
wodnikiem anglojęzycznym, przejście przez High Street, obok Christ Church College, St. 
John’s College, ogrodów, biblioteki Bodleian, teatru Sheldonian, Trinity College, wejście 
do jednego z college’ów.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN– rejs statkiem po Tamizie, 
GREENWICH – Królewski Park, przez który przebiega Południk „0”, widok Londynu ze 
wzgórza Greenwich, czas na ciepły lunch przed podróżą. Wyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych. Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem 
jazdy. 
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, u  rodzin z  klasy śred-
niej, 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); obiadoko-
lacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

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

lunchem przed wyjazdem z Londynu 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 – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim

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

wg roczników):
 110 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2002
 125 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002 i wcześniej
  120 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegańską, bezglutenową, bezlakto-

zową)
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

 DODATKOWE UBEZPIECZNIA 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65  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) 

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

dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• prosimy o  zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 

65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• radzimy zabrać suchy prowiant, ok. 50 PLN na posiłki ciepłe w Polsce oraz ok. 5 EUR 

(bilon) na toalety na trasie przejazdu
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA3-3 07.07–15.07.2018 1790 PLN

JA3-7 04.08–12.08.2018 1740 PLN

JA3-8 11.08–19.08.2018 1740 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY – ROZKŁAD JAZDY str. 7

AUTOKAR 400 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty
*  Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w niedzielę (drugiego dnia) w okolicach Placu 

Trafalgar (miejsce spotkania z  grupą do potwierdzenia z  kierownikiem obozu) o  godzinie 14.00 i  musi zostać 
odebrany we sobotę (ósmego dnia) z Greenwich (ok. godziny 15.00) przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną 
pełnoletnią osobę przez niego wskazaną.

LONDYNLONDYN I MIASTA  I MIASTA 

UNIWERSYTECKIE UNIWERSYTECKIE 
obóz językowyobóz językowy

wiek uczestników: 13–18 lat

czas trwania: 9 dni 

transport: autokar

atrakcje: bogaty program zwiedzania

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
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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! Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar.

 PROGRAM JĘZYKOWY 
Realizując program zwiedzania native speakerzy prowadzą warsztaty i praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie, co daje uczestnikom nie tylko 
możliwość szlifowania umiejętności językowych, ale przede wszystkim przeżycia nieza-
pomnianej 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 zwie-
dzania, HELLO LONDON – przejście obok Tower of London, Tower Bridge, doki Św. 
Katarzyny, Borough Market, City of London, przejazd komunikacją miejską do dzielnicy 
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 Vic-
torii 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. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej 
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  po-
kojach 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); obia-
dokolacje – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

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

rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia w  niedzielę, kończą się 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
• ubezpieczenie NNW i KL i bagaż – AXA
• 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):
 130 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2002
 155 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002 i wcześniej
•  120 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegańską, bezglutenową, bezlak-

tozową)
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 70  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)

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

dowód osobisty
• zalecamy zabranie ważnej karty EKUZ
• prosimy o  zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 

65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• radzimy zabrać suchy prowiant, ok. 50 PLN na posiłki ciepłe w Polsce oraz ok. 5 EUR 

(bilon) na toalety na trasie przejazdu
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA4-1 23.06–01.07.2018 1890 PLN

JA4-2 30.06–08.07.2018 1890 PLN

JA4-3 07.07–15.07.2018 warsztaty aktorskie z Mają Wacnik 1890 PLN

JA4-4 14.07–22.07.2018 warsztaty aktorskie z Mają Wacnik 1890 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY – ROZKŁAD JAZDY str. 7

AUTOKAR 400 PLN 

DOJAZD WŁASNY (miejsce spotkania z grupą ustalane 
jest indywidualnie, obowiązkowy odbiór uczestnika przez 
osobę dorosłą)

Bez dopłaty

LONDYN LONDYN 
Z NATIVE SPEAKERAMIZ NATIVE SPEAKERAMI

obóz językowyobóz językowy

wiek uczestników: 13–18 lat

czas trwania: 9 dni 

warsztaty i ćwiczenia językowe 
z na  ve speakerami

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
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Obóz Językowy Anglia dla młodszych to propozycja dla uczniów ze starszych klas szkoły 
podstawowej i pomysł na aktywne spędzenie wakacji. Wspólna zabawa, uzupełniona 
została zajęciami językowymi, które same wchodzą do głowy. Zaletą tego wyjazdu jest 
zakwaterowanie w hostelu, co daje szansę na integrację z rówieśnikami i doglądanie ich 
przez naszą kadrę. Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar.
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. Przez pedagogów opracowany został zestaw gier i zabaw. Realizując 
je będziemy starali się przełamać barierę mówienia, rozszerzyć słownictwo i poprawić 
płynność mówienia. Nasz główny cel to zachęcenie młodzieży do nauki języka angiel-
skiego poprzez kontakt z  żywym językiem, w  naturalnych sytuacjach. Zwykły zakup 
pamiątek w Londynie 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 – przejazd obok Zamku w Dover, LONDYN– zakwaterowanie w hostelu Via Le-
wisham, spotkanie zapoznawcze, wspólny spacer po okolicy. 
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 
Historii Naturalnej.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONGLEAT SAFARI & ADVENTURE 
PARK – całodniowy pobyt – pierwszy park safari w Wielkiej Brytanii i jeden z pierwszych 
na świecie. Tygrysy, wilki czy nosorożce to tylko ułamek głównych atrakcji gdyż w parku 
znajdziemy ponad 100 różnych gatunków zwierząt. Dzień spędzony w tym, wyjątko-
wym miejscu będzie niezapomnianą przygodą na długie lata.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. CAMBRIDGE – spacer po miastecz-
ku uniwersyteckim z  przewodnikiem anglojęzycznym, przejście przez Silver Street 
z widokiem na Most Matematyczny, King’s Parade obok King’s College, Senate House – 
miejsce wręczania dyplomów, Trinity College, St. John’s College. Punting po rzece Cam.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Muzeum Figur Wo-
skowych Madame Tussaud’s, spacer obok Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Opactwa 
Westminster, spacer przez Park św. Jakuba do Pałacu Buckingham, Plac Trafalgar, Rejs 
widokowy po Tamizie z Westminster do Greenwich z możliwością podziwiania jednych 
z najciekawszych i najpiękniejszych obiektów w Londynie.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – podsumowanie obozu, 
rozdanie nagród, czas wolny na ciepły posiłek przed wyjazdem i drobne zakupy. Wyjazd 
do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ – Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem 
jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są w hostelu Via Hostel Lewisham w Londynie. Jest to obiekt, 
który został otwarty po remoncie w 2016 roku. Pokoje 6-osobowe z łazienkami, urzą-
dzone w sposób prosty, bardzo czyste i schludne. 
Podczas obozu uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki na mleku, 
tosty z  dżemem, sok, herbata; lunch (wydawany jest w  formie suchego prowiantu); 
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, napój.

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

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 Londynie) 115 GBP
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

 DODATKOWE UBEZPIECZNIA 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 75 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)

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

dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• prosimy o  zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 

65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• radzimy zabrać suchy prowiant, ok. 50 PLN na posiłki ciepłe w Polsce oraz ok. 5 EUR 

(bilon) na toalety na trasie przejazdu
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA5-2 30.06–08.07.2018 1990 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY – ROZKŁAD JAZDY str. 7

AUTOKAR 400 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty

*  Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w niedzielę (drugiego dnia) w Londynie (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 Londynu (ok. godziny 14.00) przez rodzica/prawnego opiekuna 
lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną.

ANGLIAANGLIA 

DLA MŁODSZYCHDLA MŁODSZYCH
obóz językowyobóz językowy

wiek uczestników: 10 – 14 lat

czas trwania: 9 dni

zajęcia językowe w terenie

atrakcje: ciekawy program 

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
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Program łączy zwiedzanie najciekawszych miejsc regionu z  poszukiwaniem śladów 
magii rodem z Hogwartu. J.K. Rowling mieszkając w Edynburgu zaczęła opisywać przy-
gody Harrego Pottera. Inspirowała się miastem. Niektóre sceny do fi lmów też kręcono 
w Szkocji, która zachwyca krajobrazami, zamkami, architekturą i historią.

 PROGRAM JĘZYKOWY 
W czasie obozu JA7 prowadzone są zajęcia językowe w postaci gier i zabaw w terenie. 
Uczestnicy realizują ćwiczenia praktyczne w  formie „project in English”, zdobywając 
informacje podczas odwiedzania obiektów oraz przeprowadzając rozmoww i wywiady 
w języku angielskim. Pozwala to młodzieży przełamać barierę językową. 

 PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, przejazd przez Polskę i Niemcy w kierunku Holandii 
2 DZIEŃ AMSTERDAM Spacer po mieście: Plac Rembrandta, targ kwiatowy, Plac Dam, 
mosty i kanały. Nocna przeprawa promowa Amsterdam – Newcastle. 
3 DZIEŃ ALNWICK, EDYNBURG Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Zwiedzanie 
zamku Alnwick, w którym kręcono sceny fi lmu „Harry Potter Kamień Filozofi czny” i pro-
wadzone są lekcje miotlarstwa. Przejazd do Edynburga, zwiedzanie zamku Craigmillar. 
4 DZIEŃ PERTH, ST. ANDREWS Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Most Forth 
Bridge. Spacer po Perth, Zwiedzanie Scone Palace –  miejsca koronacji pierwszych 
władców Szkocji. St. Andrews z najstarszym szkockim uniwersytetem, zwiedzanie ruin 
średniowiecznej fortecy i katedry, spacer po mieście.
5 DZIEŃ EDYNBURG Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Royal Mile: Hollyrood-
house Palace, kościół Tron Kirk, Katedra Św.Idziego, park Princess Street Gardens. Spacer 
z przewodnikiem anglojęzycznym śladami Harrego Pottera. Zwiedzanie Zamku w Edyn-
burgu. Panorama Edynburga z magicznego wzgórza Calton Hill. 
6 DZIEŃ FORT WILLIAM, GLEN COE Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Przejazd 
w stronę Highlands. Fort William: spacer po miasteczku położonym u stóp najwyższe-
go szczytu Wielkiej Brytanii Ben Nevis, Muzeum West Highland, przejazd do Glen Coe 
– przepięknej doliny łez, przejazd w kierunku Wiaduktu Glenfi nnan znanego z fi lmów 
o Harrym Potterze.
7 DZIEŃ STIRLING, LOCH KATRINE Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Pomnik 
Sir Williama Wallace’a – narodowego bohatera Szkotów, zwiedzanie zamku Stirling na-
stępnie zamku Doune. Loch Katrine – rejs po malowniczym jeziorze. 
8 DZIEŃ  EDYNBURG Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. The People’s Story 
Museum prezentujące historie mieszkańców dawnego Edynburga. Nocna przeprawa 
promowa Newcastle – Amsterdam. 
9 DZIEŃ Przejazd do Polski. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Na promie zakwaterowanie w kabinach 4-osobowych. W trakcie pobytu w obiektach 
klasy turystycznej. Sale wieloosobowe z łazienkami na korytarzach, łóżka piętrowe. Wy-
posażenie obiektów jest bardzo skromne. 

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 2 noclegi na promie, 5 noclegów w obiektach klasy turystycznej 
• wyżywienie: 8 śniadań, 8 packed lunch, 8 obiadokolacji 
• 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 w języku angielskim

 DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne pilotowi, wiek liczony jest wg roczników):
 140 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2002
 145 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002 i wcześniej
 25 EUR niezależnie od wieku 
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

 DODATKOWE UBEZPIECZNIA 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 90  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) 

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

dowód osobisty, zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ 
• prosimy o  zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 

65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• radzimy zabrać suchy prowiant, ok. 50 PLN na posiłki ciepłe w Polsce oraz ok. 5 EUR 

(bilon) na toalety na trasie przejazdu
• telefon do kierownika obozu dostępny na www.atas.pl na 7 dni przed wyjazdem

 TRANSPORT
Dojazd własny: uczestnik zobligowany jest do stawienia się w poniedziałek (23.07.2018) 
w porcie Newcastle (miejsce spotkania z grupą do potwierdzenia z kierownikiem obozu) 
ok. 10.00 i musi zostać odebrany w sobotę (28.07.2018) z portu w Newcastle ok. godziny 
14:00 przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę przez niego wska-
zaną.
Dojazd zorganizowany: autokar wyposażony w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz 
DVD. Nocna przeprawa promowa z  Amsterdamu do Newcastle i  ponownie przejazd 
autokarem. Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu. Więcej miast wyjazdo-
wych oraz informacji na www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

Trasa północna realizowana przy min. 5 uczestnikach

Gdańsk Parking przy ulicy Długie Ogrody 11:00 # 80 PLN

Toruń Dworzec PKS ul. Dąbrowskiego 8/24 st. 12 13:30 # 80 PLN

Bydgoszcz* Parking przy hali “Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 14:30 * 80 PLN

Trasa centralna – realizowana przy min. 5 uczestnikach

Warszawa Dworzec Zachodni PKS, st. 11, powrót na st. przyjazdowe 12:00 03:00** 0 PLN

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 14:00 01:00** 0 PLN

Poznań Dworzec Autobusowy przy CH Avenida, ul. S. Matyi 2 17:15 22:00 0 PLN

Trasa południowa realizowany przy min. 5 uczestnikach

Kraków Parking przy stadionie “Wisły”, ul. Reymonta 22 11:00 # 80 PLN

Katowice Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1 12:30 * 80 PLN

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa) 15:45 # 80 PLN

# Godzina i miejsce powrotu zostaną podane na 5 dni przed rozpoczęciem wyjazdu

* Uwaga! Możliwe powroty tylko do Gdańska, Torunia, Warszawy, Łodzi, Konina, Poznania, Krakowa lub Wrocławia. 
Prosimy o zgłoszenie do 14 dni przed wyjazdem w jakim mieście uczestnik zostanie odebrany. Transport powrotny do 
Gdańska, Torunia, Krakowa i Wrocławia może być realizowany innymi środkami transportu (PKP, autobus, bus lub inne) 
pod opieką przedstawiciela ATAS. Szczegóły zostaną podane na 5 dni przed planowanym wyjazdem grupy z kraju.

** Powrót do poszczególnych miast w dniu 30.07 w godzinach porannych

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA7-5 21.07–29.07.2018* 2450 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

* Uwaga! Powrót do poszczególnych miast w dniu 30.07 w godzinach porannych

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY 

AUTOKAR 500 PLN 

DOJAZD WŁASNY Bez dopłaty

ZACZAROWANA ZACZAROWANA 

SZKOCJASZKOCJA
obóz językowyobóz językowy

wiek uczestników: 13–18 lat

czas trwania: 9 dni 

transport: autokar

NOWOŚĆ!

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
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Obóz tenisowo-językowy w Londynie to nowa pozycja w naszym katalogu, skierowa-
na do zapaleńców i entuzjastów tenisa, która łączy aspekt sportowy z językowym.
Coroczny wielkoszlemowy turniej na Wimbledonie rozbudza emocje całego środowi-
ska tenisowego. Na ten krótki czas oczy graczy oraz fanów skierowane są na korty, gdzie 
pisane są kolejne rozdziały historii białej gry.
Jeśli chcesz uczyć się tenisa w jego ojczyźnie, śledząc przy tym atmosferę panującą na 
Wimbledonie…jeśli chciałbyś poczuć dreszcz emocji towarzyszący piłkarzom wycho-
dzącym na stadion Chelsea, żeby zachwycić najbardziej oddanych kibiców na świecie…
jeśli czujesz się na siłach, aby szlifować język angielski w jego rodzimym mieście… jeśli 
marzysz o studiach dzięki którym będziesz miał w przyszłości pracę marzeń i chciałbyś 
zobaczyć z bliska i porozmawiać z ludźmi którzy już ten krok zrobili, nie przegap tego 
obozu… to propozycja idealna na tegoroczne wakacje. 

 PROGRAM JĘZYKOWY
Podczas obozu JA9 treningi tenisowe, przeplatane będą zajęciami językowymi w postaci 
gier i zabaw, obejmujących wiele rozmaitych informacji o tenisie oraz zwiedzaniem.
Dodatkowo uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w  oparciu o  wiedzę 
związaną z  tenisem. Uczestnicy zdobywają informacje podczas odwiedzania obiek-
tów oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim 
z osobami zatrudnionymi w muzeach i obiektach sportowych. Poprzez zaproponowane 
ćwiczenia uczestnicy mają możliwość doskonalenia konwersacji. 

 PROGRAM 
1 DZIEŃ Przylot, transfer z lotniska, zakwaterowanie w hostelu 
2 DZIEŃ Trening 9.00–11.00, WIMBLEDON – zwiedzanie kortów i muzeum Wimbledonu.
Trening 17.00–19.00 
3 DZIEŃ Trening 9.00–11.00, LONDYN – spacer i zajęcia językowe z native speakerem 
w dzielnicy Westminster m. in. obok Big Bena, Gmachów Parlamentu, Parku Świętego 
Jakuba, Pałacu Buckingham, spacer przez Piccadilly Circus, Soho, Placu Trafalgar, obok 
Galerii Narodowej, China Town, Covent Garden. Trening 17.00–19.00.
4 DZIEŃ CAMBRIDGE – Wyjazd do Cambridge, punting – rejs słynnymi łódkami, spacer 
po mieście i zajęcia językowe z native speakerem, przedstawienie zasad i możliwości 
studiowania w jednej z najlepszych uczelni na świecie, LONDYN – powrót do Londynu 
– London Eye, rejs po Tamizie. 
5 DZIEŃ Trening 9.00–11.00, LONDYN –  zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s, zakupy na Oxford Street. Trening 17.00–19.00.
6 DZIEŃ Trening 9.00–11.00. CHELSEA – zwiedzanie stadionu Chelsea. Trening 17.00–19.00.
7 DZIEŃ Trening 9.00–11.00. LONDYN – spacer po Hyde Park, ekskluzywnej dzielnicy 
Knightsbridge, wizyta w Muzeum Historii Naturalnej. Turniej podsumowujący z nagro-
dami 17.00–19.00.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie. LONDYN – spacer po City of London (połączony ze wspól-
nym posiłkiem), obok Katedry Św. Pawła, Most Milenijny, Teatru Szekspirowskiego The 
Globe, Borough Market, przejście przez Tower Bridge, obok Tower of London. 
Przejazd na lotnisko, wylot.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, treningi będą realizowane za-
miennie z innymi atrakcjami.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są w hostelu Barkston Rooms. Hostel znajduje się w dogod-
nej lokalizacji w centrum miasta. Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych (łóżka 
piętrowe) z  łazienką. Pokoje 6-osobowe z  łazienkami, urządzone w  sposób prosty, 
wnętrza bardzo czyste i schludne. 
Podczas obozu uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki na mleku, 
tosty z  dżemem, sok, herbata; lunch pakowny; obiadokolacje: jednodaniowy ciepły 
posiłek, napój.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 7 noclegów w Londynie
• wyżywienie: 3 × dziennie (7 śniadań, 7 packed lunch, 7 obiadokolacji)
• świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 1. dnia, kończą się ciepłym lunchem 

przed opuszczeniem Londynu ostatniego dnia
• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie
• 20 godzin zajęć tenisowych
• opieka pilota i wychowawców/ wykwalifi kowanej kadry trenerskiej
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – AXA SPORT
• intensywny program sportowy z elementami 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):
 150 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2002
 190 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002 i wcześniej

 DODATKOWE UBEZPIECZNIA 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 140 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 kursy walut: dopłata 80 PLN (deklaro-

wane w dniu zawarcia umowy) 

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

dowód osobisty
• zalecamy zabranie ważnej karty EKUZ
• prosimy o zabranie dwóch bagaży: bagażu głównego 23 kg oraz jednego bagażu 

podręcznego 8 kg
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA9-1 28.07–04.08.2018 2990 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY – ROZKŁAD JAZDY str. 7

SAMOLOT – info na www.atas.pl 1350 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty

*  Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się pierwszego dnia w hostelu Barkstone Rooms 
o godzinie 19.30 i musi zostać odebrany ósmego dnia z hostelu (ok. godziny 12.00) przez rodzica/prawnego opie-
kuna lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną (szczegóły do potwierdzenia z kierownikiem obozu).

LONDYNLONDYN
obóz tenisowo-językowyobóz tenisowo-językowy

wiek uczestników: 13–18 lat

czas trwania: 8 dni 

transport: samolot

zajęcia w terenie z na  ve speakerami

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
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Marzysz o poznaniu Londynu, chwili rozrywki, a dodatkowo chciałbyś podszkolić swoje 
umiejętności językowe na zajęciach z native speakerami? Zdecyduj się na kurs w Lon-
dynie! Ciekawe zajęcia językowe, bogaty program zwiedzania oraz chwila na odrobinę 
rozrywki – to wszystko podczas Twoich wymarzonych wakacji. Do dyspozycji grupy na 
miejscu pozostaje nasz autokar.

KURS STANDARDOWY JAL (13–18 lat)
Kurs językowy w Londynie prowadzony jest wg innowacyjnego programu nauczania 
języka – w klasach oraz podczas interesującego programu zwiedzania poprzez prak-
tyczne ćwiczenia językowe, wszystko pod stałą opieką wychowawców. Lekcje w klasach 
prowadzone są przez native speaker`ów. Nauczanie odbywa się na różnych poziomach 
zaawansowania od lower-intermediate do upper-intermediate plus. Kurs koncentruje 
się wokół konwersacji i rozumienia języka potocznego. Zwracamy szczególną uwagę na 
umiejętność komunikowania się. Uczestnicy dzieleni są na grupy językowe na podsta-
wie testów kwalifi kacyjnych. 
W turnusach 3 i 4 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. Program zwiedzania realizowany jest wspólnie z kursem stan-
dardowym (13–18 lat).

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZDAWANIA EGZAMINU MATURALNEGO JAL-MR 
(16–18 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 repe-
tytorium, które będzie wykorzystane częściowo. Program zwiedzania realizowany jest 
wspólnie z kursem standardowym (13–18 lat).

PROGRAM JĘZYKOWY 
Kurs JAL to program, który składa się z dwóch elementów:
– 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. Szkoły 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. 
Uliczne wywiady, rozmowy z rodziną goszczącą czy osobami zatrudnionymi w muzeach 
rozwijają umiejętności komunikacyjne 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: najsłynniejszy 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.
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 autokarowy: Wyjazd do Polski, przeprawa promowa.
16 DZIEŃ Przyjazd do Polski wg rozkładu. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
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 × 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 NNW i KL i bagaż – AXA
• bogaty program zwiedzania

 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 2002
 160 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002 i wcześniej
• dopłata 10 GBP na pokrycie transferu komunikacją miejską z/na lotnisko Heathrow 

pod opieką wychowawcy (pakiet lotniczy)
• 250 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegańską, bezglutenową, bezlak-

tozową)
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 125 PLN z  dojazdem własnym, 

135 PLN z  pakietem autokarowym, 160 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)

LONDYNLONDYN
kursy językowe 50 lekcjikursy językowe 50 lekcji

wiek uczestników: 13–18 lat

czas trwania: 14/16 dni

transport: autokar / samolot 

zajęcia w klasach z na  ve speakerami

PROMOCJA: -200 PLN do 15.03.2018
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 WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• zalecamy zabranie ważnej karty EKUZ
• pakiet autokarowy: prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany 

rozmiar bagażu 65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• pakiet lotniczy: bagaż główny 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

 TRANSPORT
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Jeździmy komfortowymi autokarami wypo-
sażonymi w  uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz DVD. Miejsca w  autokarach są 
nienumerowane. Przed granicą przewidujemy postój przeznaczony na posiłek oraz 
ewentualne przesiadki pasażerów. Sugerujemy zabranie ok. 5 EUR (bilon) na toalety 
w Niemczech. Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar 
bagażu 65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego. Trasa do Londynu pro-
wadzi przez Brighton.

Miejscowość
Miejsce zbiórki

Uwaga: Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu
Godzina 
odjazdu

Orientacyjna 
godzina 
powrotu

TRASA PÓŁNOCNA (dotyczy terminów JAL-1, JAL-5, JAL-7 
poza wyjazdem ze Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego)

Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. Wyjazd realizowany 
będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 5 dni przed wyjazdem. 

Gdańsk Parking przy ulicy Długie Ogrody 11:00 18:15

Grudziądz 
– okolice

Stacja Circle K, 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

Szczecin JAL-3
Parking pod Trasą Zamkową obok Baszty Siedmiu Płaszczy

UWAGA: dopłata 100 PLN
18:00 12:00

Gorzów Wlkp. 
JAL-3

Stacja Orlen, ul. Myśliborska 45
UWAGA: dopłata 50 PLN

19:30 10:30

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

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

Lublin JAL-3, 
JAL-7

Parking przy Motelu PZM-ot, ul. B. Prusa 8
UWAGA: dopłata 100 PLN

08:30 19:30

Warszawa
Dworzec Zachodni PKS, st. 11, powrót na stanowisko 

przyjazdowe
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 przy CH Avenida 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 5 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 DK nr 45)
14:15 14:45

Wrocław
Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu 

Andersa)
15:45 13:15

Lubin
Stacje Orlen przy drodze nr 36, zgodnie z kierunkiem 

podróży
17:15 11:45

Zielona Góra Stacja Orlen, ul. Sulechowska 18:30 10:30

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 na 2,5 h przed wylotem, terminal A. Prosimy 
o zabranie bagażu do 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg. Opłaty lotniskowe w cenie.

WARSZAWA – LONDYN HEATHROW, nr LO 279
wyloty w NIEDZIELE 24.06, 08.07, 22.07, 05.08 

Wylot – 15:30 Przylot – 17:20

LONDYN HEATHROW – WARSZAWA, nr LO 280
wyloty w SOBOTY 07.07, 21.07, 04.08, 18.08

Wylot – 18:10 Przylot – 21:40

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

KURS 
STANDARDOWY

KURS 
GIMNAZJALNY

KURS 
MATURALNY

JAL-1 23.06–08.07.2018 3990 PLN
autokar 

— —

JAL-2 24.06–07.07.2018 3990 PLN
samolot 

— —

JAL-3 07.07–22.07.2018 4190 PLN
autokar

— —

JAL-4 08.07–21.07.2018 4190 PLN
samolot 

— —

JAL-5 21.07–05.08.2018 3990 PLN
autokar 

4090 PLN
autokar 

—

JAL-6 22.07–04.08.2018 3990 PLN
samolot

4090 PLN
samolot

—

JAL-7 04.08–19.08.2018 3990 PLN
autokar 

— 4090 PLN
autokar 

JAL-8 05.08–18.08.2018 3990 PLN
samolot 

— 4090 PLN
samolot 

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 GBP=5,2 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY 

AUTOKAR 400 PLN 

SAMOLOT 1350 PLN

DOJAZD WŁASNY (miejsce spotkania z grupą ustalane 
jest indywidualnie, obowiązkowy odbiór uczestnika przez 
osobę dorosłą)

Bez dopłaty
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Obozy 
zagraniczne 
z ciekawym 
programem

Obozy 
zagraniczne 
z ciekawym 
programem

Impreza organizowana przez ALMATUR OPOLE

Berlin oferuje wiele atrakcji młodym ludziom z całego świata. Kurs pod patronatem Nie-
mieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu. Poza nauką bogaty program kulturalny.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd od Ośrodka ok. godziny 17:00 – 
18:00, kolacja, zakwaterowanie i nocleg.
2–13 DZIEŃ Realizacja programu turystycznego i wybranego kursu:
kwalifi kacja uczestników do poszczególnych grup zaawansowania odbywa się na pod-
stawie testu przeprowadzonego na początku kursu.
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 szczególną 
uwagę zwraca się na praktyczne zastosowanie języka w codziennych sytuacjach życio-
wych. Zajęcia prowadzą doświadczeni polscy lektorzy. Liczebność 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 lekcyjnych 
w ramach projektów językowych). Podczas zajęć z polskim lektorem i niemieckim native 
speakerem uczestnicy biorą udział w projektach językowych, które pomagają wyćwiczyć 
zdobyte umiejętności językowe, a szczególnie mówienie i reagowanie w prostych sytu-
acjach codziennych oraz omawiają problemy gramatyczne. 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 zakończenie 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. 
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. 
Tematy poszczególnych zajęć kursu są przygotowywane zgodnie z wymogami egzami-
nu dla gimnazjalistów, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. 
Niemiecki w praktyce dla wszystkich – Praktisches Deutsch mit Berlinern
Zabawy językowe, gry miejskie i ćwiczenia, pozwolą praktycznie zastosować poznane 
słówka i zwroty językowe, np. w sklepie, na dworcu, lotnisku. 
PROGRAM TURYSTYCZNY
Poza nauką bogaty program kulturalny, m.in.: Galeria Narodowa, Muzeum Perga-
mońskie, Uniwersytet Humboldta, panoramę miasta z kopuły Reichstagu, Bramę 
Brandenburską i Alexanderplatz, Muzeum Historii Naturalnej ze zrekonstruowanym 
szkieletem największego na świecie dinozaura, Aquadom największy w Europie cylin-
dryczny akwarium z wodą morską, Ogrody Świata i wiele innych. W trakcie wycieczki do 
Poczdamu zwiedzanie m.in. zespołu parkowo – pałacowego Sanssouci.
Ponadto terenowe gry miejskie i zabawy edukacyjne. Cały program realizowany jest 
środkami komunikacji miejskiej. W czasie wolnym gry i zabawy sportowe, dyskoteki, 
projekcje fi lmowe oraz konkursy językowe z nagrodami.
14 DZIEŃ Śniadanie, obiad, wykwaterowanie, wyjazd w stronę granicy, kolacja w Polsce 
po przekroczeniu granicy. Powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel A&O Berlin Kolumbus nowoczesny i świetnie położony, dojazd tramwajem do 
serca Berlina – Alexanderplatz – zajmuje zaledwie 15 minut. W pobliżu: centrum handlo-
we, boiska sportowe i tereny zielone. Pokoje 4-osobowe z łazienkami, łóżka piętrowe. 

W pokojach telewizor i bezpłatne WiFi. Uczestnicy muszą zabrać ze sobą ręczniki. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Śniadania w formie bufetu oraz kolacje (serwowane) 
podawane są w  hotelu. Obiad w  stołówce sąsiadującej z  hotelem. Wszystkie posiłki 
z bezpłatnymi napojami. 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 w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 3 posiłki dziennie, kolacja w Polsce w drodze powrotnej
• opieka pedagogiczna, ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
• 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 ukończenia kursu 

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

komunikację miejską, bilety wstępu niezbędnych do realizacji programu turystycz-
nego i obowiązującą od 2014r. opłatę miejską

• kaucja zwrotna 10 EUR

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze
• wycieczki: wodne szaleństwa na Tropikalnej Wyspie w Krausnick: 40 EUR/os. – wyjazd 

realizowany przy min. 10 osobach
• koszt egzaminu: 120 EUR. Egzamin realizowany przy min. 10 os. na dany poziom. 

Opłata obejmuje część pisemną i ustną oraz wydanie certyfi katu Goethe Institut

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3%

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• sugerowane kieszonkowe ok. 60 EUR 
• możliwa dieta wegetariańska – zgłaszane przy zapisie na kurs

 TRANSPORT 
Dojazd własny: Hotel A&O Berlin Kolumbus Genslerstraße 18, 13055 Berlin. Prosimy 
o przybycie do Hotelu na godz. 18.00. Odbiór uczestnika w przedostatnim dniu imprezy 
ok. godz.14.00. Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Prosimy o  przybycie na miejsce 
zbiórki ok. 15 min. przed planowaną godziną odjazdu. Więcej informacji na www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY JEST PRZY MIN. 6 OSOBACH

Bydgoszcz ul. Toruńska 59, parking przy Hali „Łuczniczka” 09:30 03:30 200 PLN

Katowice ul. Piotra Skargi 4, Dw. Autobusowy st. 1–4 (obok Supersamu) 05:30 07:00 150 PLN

Kraków ul. Reymonta 22, parking dla autokarów, przed stadionem Wisły 04:30 09:00 180 PLN

Łódź Al. Włókniarzy 227, Dw PKS Łódź Kaliska, przy st. 4, 5, 6 09:00 04:00 150 PLN

Poznań
ul. Dworcowa, parking przy Dw. Letnim, na dojeździe do Dw. 

Głównego PKP
12:30 00:15 80 PLN

Warszawa Al. Jerozolimskie 144, Dw. Autobusowy Warszawa Zach., st. 11 07:00 06:00 180 PLN

Wrocław ul. Sucha 1, Dw. Autobusowy, poziom -2 08:30 03:00 130 PLN

TURNUSY I CENY
Kurs 

standardowy
Kurs intensywny/ 

maturalny/ gimnazjalny

PON-AK-1 02.07–15.07.2018 2999 PLN 3199 PLN

PON-AK-2 14.07–27.07.2018 2999 PLN 3199 PLN

PON-AK-3 26.07–08.08.2018 2999 PLN 3199 PLN

BERLINBERLIN
wakacyjna akademia języka wakacyjna akademia języka 

niemieckiegoniemieckiego

wiek uczestników: 12–18, 
13–16, 15–18, 19–25 lat 

czas trwania: 14 dni

zajęcia z polskim lektorem

zwiedzanie: bogaty program turystyczny

PROMOCJA: -200 PLN do 08.03.2018
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Obozy Obozy 
zagraniczne zagraniczne 
z ciekawym z ciekawym 
programemprogramem

#smakigrecji #costabrava #italia #zwiedzanie #obozyatas 

HiszpaniaHiszpania WłochyWłochy
ChorwacjaChorwacja

GrecjaGrecja

Obozy Obozy 
zagraniczne zagraniczne 
z ciekawym z ciekawym 
programemprogramem

HiszpaniaHiszpania WłochyWłochy
ChorwacjaChorwacja

GrecjaGrecja



#jastrzebia#kierownik #londyn #obozyatas #lato
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Cześć!

Odkąd pamiętam kochałem podróże. Najpierw te krótkie,bliskie z rodzicami, później coraz dalsze, 
w harcerstwie, Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich i Lubelskim Klubie Wysokogórskim.  

Zwiedzałem Polskę, Europę, wielokrotnie przemierzałem Azję, bywałem w Afryce i Oceanii. Wędrowałem sam, 
z przyjaciółmi, później dołączyła do mnie żona, dzieci. Jednocześnie pracowałem z młodzieżą. Jako instruktor 
harcerski, później jako nauczyciel języka polskiego w szkole.  Pasja podróżnicza zwyciężyła. 

20 lat temu zacząłem pracować jako pilot wycieczek i wychowawca obozów młodzieżowych. Na wyjazdach 
próbuję „zarażać” uczestników pasją  podróżowania, które dla mnie stało się sposobem życia. 

Wszelkie wyjazdy traktuję bardzo poważnie. Przywiązuję ogromną wagę do bezpieczeństwa 
uczestników, staram się przekazać sporo informacji o zwiedzanych miejscach, jako ojciec 
nastolatków i wciąż młody duchem rozumiem potrzeby dobrej zabawy i wypoczynku!

Pozdrawiam

Marek Świtacz 

Dzień dobry, 

Jestem pilotem, podróżnikiem. Od dziecka przemieszczam się szlakami Europy i nie tylko. Jako nastolatka 
mieszkałam we Włoszech, tutaj kończyłam historię sztuki. Potem już w kraju uzupełniałam zainteresowania 
na kierunku kulturoznawstwo śródziemnomorskie i fi lozofi a klasyczna. Oprowadzałam każdy możliwy 
rodzaj wycieczki, prawie w każdym zakątku Europy, północnej Afryki i Azji mniejszej.

Z Atas rozpoczęłam współpracę osiem lat temu – kawał czasu ! To tutaj podjęłam się współpracy 
z młodzieżą po raz pierwszy. To co fascynuje mnie, w młodych ludziach, to świeże spojrzenie na zabytki, 
które kocham, na życie i na różne sprawy – którego nam dorosłym często brakuje. 

Moja dewiza obozowa – bezpieczeństwo, dobra zabawa i chociaż jedna nowa rzecz, którą 
zapamiętamy. Czy to piękne miejsce, czy sytuacja, czy zabytek. Ważny jest rozwój  

Na samym początku mojej współpracy z ATAS, jako „nie-nauczyciel”, bałam się oprowadzać nieletnich, ale… 
teraz poczytuję sobie to za atut – brak mentorskiego tonu bardzo często pomaga w kontaktach,a lata 
doświadczeń z grupami owocują zaufaniem młodzieży i kadry pedagogicznej (wychowawców).

Obozy są tak skonstruowane, żeby poprzez zabawę, konkursy poznawać dane miejsca, nie ma nudy i marudy – jak to mówią. 

Niepostrzeżenie z uśmiechem i humorem zapamiętujemy nowe słówka, nowe miejsca, 
ciekawe wydarzenia historyczne i o to chodzi – ATAS rządzi w temacie. 

Pilot/podróżnik 

Ania Kania
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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. Proponujemy 
ciekawe wycieczki krajoznawcze, odpoczynek na malowniczej plaży oraz możliwość 
poznania lokalnych przysmaków pod czujnym okiem greckiego szefa kuchni.
Odpocznij z nami w 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 z  lokalnym przewodnikiem po SALONIKACH. Wyjazd w  kierunku 
Loutraki. Postój w TERMOPILACH, miejscu słynnej bitwy Leonidasa z Persami. W godzi-
nach wieczornych przyjazd do LOUTRAKI. Zakwaterowanie. 
4 DZIEŃ Dzień relaksu. Plażowanie. Wieczorna dyskoteka w hotelu.
5 DZIEŃ Wyjazd do ATEN, kolebki cywilizacji, fi lozofi i i sztuki. Zobaczymy m.in.: Akropol 
z Partenonem, Nowe Muzeum Akropolu, stadion Kalimarmaro, ruiny Świątyni Zeusa 
Olimpijskiego, Grób Nieznanego Żołnierza na placu Syntagma, Ateńską Trylogię (Aka-
demię, Uniwersytet i Bibliotekę Narodową). Odpoczniemy w Ogrodach Królewskich 
i zaopatrzymy się w pamiątki na uliczkach Plaki i pasażu Ermou. 
6 DZIEŃ Plażowanie. Po południu: warsztaty kulinarne – nauka gotowania pod czujnym 
okiem greckiego Szefa Kuchni. Przygotowany wspólnie posiłek zostanie zjedzony przez 
grupę. Wieczór grecki.
7 DZIEŃ Wycieczka do NAFPLIO – pierwszej stolicy nowożytnej Grecji, „miasta zako-
chanych. Zwiedzanie z  lokalnym przewodnikiem, po drodze wizyta w  EPIDAUROS 
–  zwiedzanie anrycznego teatru. Powrót do hotelu. Plażowanie. Wieczorem gry 
i zabawy.
8 DZIEŃ Rejs po Kanale Korynckim. Po południu plażowanie. 
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 Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Loutraki –  tętniąca życiem, nadmorska miejscowość z  długim deptakiem, wodo-
spadem i aleją palmową. Położona w północno-wschodniej części Peloponezu nad 
brzegiem Zatoki Korynckiej. Od starożytnych czasów znana ze źródeł termalnych 
i wody mineralnej. Zachwyca szeroką, kamienistą plażą oraz krystalicznie czystą wodą, 
za co nieustannie od 1987 roku nagradzana jest „niebieską fl agą”.
Hotel Barbara*** – położony nad samym morzem. Pokoje 3–4-osobowe z łazienką, su-
szarką, klimatyzacją, TV, lodówką, WI-FI, balkonem, ręcznikami (bez dodatkowych opłat). 
Wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje w formie otwartego bufetu. Do śniadania po-
dawane są ciepłe napoje, do pozostałych posiłków, woda. 
Hotel tranzytowy – Kornilios Palace 4*, w okolicach Salonik, pokoje 3–4-osobowe z ła-
zienkami. 

 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 oraz ratownika wodnego
• bogaty program turystyczny i wypoczynkowy
• ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż)

 DODATKOWE OPŁAT Y
• koszt wstępów, usługi przewodnickie i realizacja programu: 100 EUR (płatne w au-

tokarze)
• grecki podatek turystyczny, którego wprowadzenie zapowiedziano na I kwartał 2018 

i którego wysokość szacuje się na ok. 15 EUR za osobę za caly pobyt. Podatek płatny 
będzie obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowaniem. Dokładna kwota zostanie 
podana na www.atas.pl, po podaniu przez rząd grecki obowiązujących stawek

• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski: 50–180 PLN – patrz rozkład jazdy

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 64  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)

 WAŻNE INFORMAC JE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ze sobą ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant na drogę oraz ok. 50 PLN na posiłki w trasie
• więcej informacji oraz telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.

pl na 7 dni przed wyjazdem

 TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację 
oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed planowaną 
godziną odjazdu. 
Prosimy o  zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 
65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.
Autokar docelowy jedzie na trasie Kraków – Loutraki – Kraków.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 10 10:30 16:30 50 PLN

Łódź Dworzec Autobusowy Północny,ul. Smugowa 30/32 12:30 14:30 50 PLN

Piotrków 
Trybunalski

McDonald's przy obwodnicy, stacja Orlen 13:30 13:30 50 PLN

Częstochowa ul. Drogowców 1, parking przy McDonald's 15:15 11:45 50 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 16:45 10:15 0 PLN

Kraków Parking przy stadiony „Wisły”, ul. Reymonta 22 18:15 08:30 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

180 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Wrocław* 50 PLN

TURNUSY I CENY
OG1-1 09.07–19.07.2018 2090 PLN

OG1-2 23.07–02.08.2018 2090 PLN
* Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR = 4,4 PLN

GRECJAGRECJA
„SMAKI GRECJI ”„SMAKI GRECJI ”

obóz turystyczno-wypoczynkowyobóz turystyczno-wypoczynkowy

 wiek uczestników: 12–18 lat

czas trwania: 11 dni

zwiedzanie: Ateny, Saloniki, Meteory

atrakcje: warsztaty kulinarne

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018

Impreza organizowana przez 
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Obóz w  Hiszpanii to propozycja wakacyjnego relaksu na Costa Brava. To wyjazd 
dla miłośników poznawania, poszerzania horyzontów oraz osób chcących wypocząć 
w blasku słońca. Na końcu podróży czeka Was szaleństwo w Parku Rozrywki Gardaland.

 PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z  Polski, przejazd przez Czechy i  Austrię w  kierunku Włoch zgodnie 
z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ Przyjazd do AWINION. Zwiedzanie jednego z najbardziej fascynujących miast 
południa Francji – Pałac Papieży, romańska katedra Notre-Dame, most Św. Benedykta 
z XII w. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do GIRONY spacer po jednej z najlepiej zachowanych starówek w Hi-
szpanii, której wąskie uliczki można zobaczyć m.in. w  fi lmie „Pachnidło”. Na każdym 
kroku widać tu wpływy różnych kultur i  religii. Przejazd do hotelu na Costa Brava 
w porze kolacji.
3–9 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 wycieczka: BARCELONA –  wizyta w  Oceanarium, spacer po Bario Gotic 
i La Rambla, największe dzieła Gaudiego oglądane z zewnątrz: Sagrada Familia, Casa 
Mila oraz Casa Batlo, Park Guell – wstęp do strefy bezpłatnej nie obejmującej historycz-
nego centrum.
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu. BLANES –  Ogrody Mar y Mutra. 
Wyjazd z Blanes po lunchu. Przejazd w kierunku Włoch. Wieczorny spacer po MONTE 
CARLO, dzielnica Monako znana m.in. z kasyn i plaży.
10 DZIEŃ Przejazd do Parku Rozrywki GARDALAND –  całodzienna zabawa. 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.

 ZAKWATEROWANIEI WYŻYWIENIE
Hotel ESPLENDID 3* w Blanes. 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 organizowa-
ne 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, 4-osobowych z  łazienkami i klimatyzacją, TV i  ręczni-
kami 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.
Hotel tranzytowy – hotele 2*/3*, pokoje 3–4-osobowe z łazienkami. W miejscu zakwa-
terowania wydawane są śniadania. 2 dnia obiadokolacja w restauracji samoobsługowej 
typy Flunch (jednodaniowy posiłek).

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd komfortowym autokarem
• 6 noclegów na Costa Brava z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja)
• 1 nocleg tranzytowy 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 OPŁAT Y
• 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: 50–180 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)

 WAŻNE INFORMAC JE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ze sobą ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant na drogę oraz ok. 50 PLN na posiłki w trasie
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed wy-

jazdem

 TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację 
oraz DVD. Przed granicą przewidujemy postój przeznaczony na posiłek. Miejsca w auto-
karach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Prosimy o  zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 
65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.
Autokar docelowy jedzie na trasie Wrocław – Costa Brava – Wrocław.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 10 10:30 16:30 50 PLN

Łódź Dworzec Łódź Widzew 12:30 14:30 50 PLN

Wrocław
Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu 

Andersa)
16:15 11:00 0 PLN

Katowice

*  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 tydzień przed wyjazdem na stronie internetowej oraz w komunikacie 
wyjazdowym wysłanym w mailu do klienta

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

50 PLN

Kraków 80 PLN

Gdańsk* 180 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Kraków* 50 PLN

Wrocław* 50 PLN

TURNUSY I CENY
OH2-1 09.07–19.07.2018 2140 PLN

OH2-2 23.07–02.08.2018 2140 PLN

OH2-3 06.08–16.08.2018 2140 PLN
* Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

HISZPANIA HISZPANIA 
– COSTA BRAVA– COSTA BRAVA

obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

wiek uczestników: 12–18 lat

czas trwania: 11 dni

atrakcje: plażowanie na Costa Brava, 
park rozrywki Gardaland

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018

Impreza organizowana przez 
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Obóz w Hiszpanii to propozycja wakacyjnego relaksu na Costa Brava. To wyjazd dla 
miłośników poznawania i poszerzania horyzontów. To niepowtarzalna okazja odwie-
dzenia romantycznej Wenecji, stolicy mody europejskiej jaką jest Mediolan czy też 
cofnięcia się do średniowiecza w pięknym Awinion. Na końcu podróży czeka zasłużony 
wypoczynek na Costa Brava i szaleństwo w Parku Rozrywki Gardaland.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Włoch zgodnie 
z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ W godzinach porannych przyjazd do WENECJI. Rejs na plac św. Marka. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem: wejście do 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: spacer obok 
Opery La Scala przez plac Katedralny wraz z Katedrą Narodzin św. Marii, na Stary Rynek, 
Galeria Vittorio Emanuele. Spacer obok Ratusza, Zamku Sforzów. Obiad. Przejazd na 
nocleg w Awinion.
4 DZIEŃ AWINION: zwiedzanie jednego z najbardziej fascynujących miast południa 
Francji – Pałac Papieży, romańska katedra Notre-Dame, most Św. Benedykta z XII w. 
Przejazd do hotelu na Costa Brava w porze kolacji.
4–8 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 wycieczka do BARCELONY – wizyta w Oceanarium, spacer po Bario Gotic 
i La Rambla, największe dzieła Gaudiego oglądane z zewnątrz: Sagrada Familia, Casa 
Mila oraz Casa Batlo, Park Güell – wstęp do strefy bezpłatnej nie obejmującej historycz-
nego centrum.
8 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu. BLANES –  Ogrody Mar y Mutra. 
Wyjazd z Blanes po lunchu. Przejazd do GIRONY. Spacer po jednej z najlepiej zacho-
wanych starówek w Hiszpanii. Przejazd na wybrzeże i spacer po plaży w promieniach 
zachodzącego słońca. Nocny przejazd do Włoch.
9 DZIEŃ Przyjazd do GENUI. Spacer z przewodnikiem po rodzinnym mieście Krzysz-
tofa Kolumba, na trasie m.in.: Piazza del Ferrari, przejście obok gotyckiej katedry San 
Lorenzo, dom Kolumba, Via Garibaldi oraz Stare Miasto. Przejazd do hotelu.
10 DZIEŃ Przejazd do Parku Rozrywki GARDALAND – całodzienna zabawa. 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.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel ESPLENDID 3* w Blanes. 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 organizo-
wane 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. Za-
kwaterowanie w pokojach 3, 4-osobowych z łazienkami i klimatyzacją, TV i ręcznikami 
w cenie. Suszarki można wypożyczyć w recepcji za kaucją zwrotną. Każdy pokój z balko-
nem (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. 2 dnia obiadokolacja w hotelu, 3 dnia w restauracji 
w Mediolanie, 9 dnia w hotelu.

 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 OPŁAT Y
• koszt wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdy do miast, usługi przewodnickie, 

obiadu w Mediolanie, obiadów na Costa Brava, wody do posiłków i realizacja progra-
mu: 120 EUR – płatne w autokarze

• kaucja zwrotna w wysokości 10 EUR za hotel
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski: 50–180 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)

 WAŻNE INFORMAC JE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ze sobą ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant na drogę oraz ok. 50 PLN na posiłki w trasie
• telefon do kierownika obozu dostępny na www.atas.pl na 7 dni przed wyjazdem

 TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację 
oraz DVD. Przed granicą przewidujemy postój przeznaczony na posiłek. Miejsca w auto-
karach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Prosimy o  zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 
65 x 40 x 25 cm) 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 16:30 50 PLN

Łódź Dworzec Łódź Widzew 15:15 15:00 50 PLN

Piotrków Tryb. McDonald's przy obwodnicy, stacja Circle K 16:15 14:00 50 PLN

Częstochowa
ul. Drogowców 1, parking przy McDonald's w kierunku 

Katowic, powrót po drugiej stronie ulicy w kierunku Warszawy
18:00 12:30 50 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 19:30 10:00 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 tydzień przed wyjazdem na stronie internetowej oraz w komunikacie 
wyjazdowym wysłanym w mailu do klienta

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

180 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Kraków* 50 PLN

Wrocław* 50 PLN

 TURNUSY I CENY
OH1-1 02.07–12.07.2018 2090 PLN

OH1-2 16.07–26.07.2018 2090 PLN

OH1-3 30.07–09.08.2018 2090 PLN
* Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

HISZPANIA HISZPANIA 
I PERŁY EUROPYI PERŁY EUROPY

obóz turystyczno-wypoczynkowyobóz turystyczno-wypoczynkowy

wiek uczestników: 12–18 lat 

czas trwania: 11 dni 

atrakcje: Barcelona, słynne włoskie 
miasta, park rozrywki Gardaland, 
bogaty program zwiedzania

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018

Impreza organizowana przez 
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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, Floren-
cja, Rzym czy Monte Cassino. Dużą atrakcją będzie rejs na Wyspę Capri, która co roku 
przyciąga najsłynniejszych celebrytów Europy. W drodze powrotnej nie zabraknie sza-
leństwa w legendarnym Parku Rozrywki Gardaland.

 PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z  Polski, przejazd przez Czechy i  Austrię w  kierunku Włoch zgodnie 
z rozkładem jazdy. 
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 FLORENCJI. Zwiedzanie miasta z  przewodnikiem w  języku 
polskim. W programie: spacer obok 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 miasta z przewodnikiem w języku polskim. 
W  programie: spacer od Koloseum do Kapitolu: przejście obok Łuku Konstantyna, 
Forum Romanum, Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego z Ołtarzem Ojczyzny, 
następnie 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. Be-
nedykta i cmentarza żołnierzy polskich. Przejazd w okolice Neapolu, zakwaterowanie 
w hotelu w porze obiadu.
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 wy-
cieczki: POMPEJE, Rejs na wyspę CAPRI (wjazd kolejką, spacer po mieście i po ogrodach 
Augusta).
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku Werony. Zwiedza-
nie WERONY. W programie: amfi teatr rzymski, z zewnątrz balkon i Dom Julii. Przejazd 
do hotelu.
10 DZIEŃ Przejazd do Parku Rozrywki GARDALAND –  całodzienna zabawa. 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.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel La Costiera 4* (www.lacostierahotel.it) Hotel położony jest 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 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: śniada-
nia wzmocnione i obiadokolacje. 

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w okolicach Neapolu z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, 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 OPŁAT Y
• koszty 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: 50–180 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)

 WAŻNE INFORMAC JE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ze sobą ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant na drogę oraz ok. 50 PLN na posiłki w trasie
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed wy-

jazdem

 TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację 
oraz DVD. Przed granicą przewidujemy postój przeznaczony na posiłek. Miejsca w auto-
karach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Prosimy o  zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 
65 x 40 x 25 cm) 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 16:30 50 PLN

Łódź Dworzec Łódź Widzew 15:15 15:00 50 PLN

Piotrków 
Trybunalski

McDonald's przy obwodnicy, stacja Circle K 16:15 14:00 50 PLN

Częstochowa
ul. Drogowców 1, parking przy McDonald's w kierunku 

Katowic, powrót po drugiej stronie ulicy w kierunku 
Warszawy

18:00 12:30 50 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 19:30 10:00 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

180 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Kraków* 50 PLN

Wrocław* 50 PLN

 TURNUSY I CENY
OW2-1 02.07–12.07.2018 2090 PLN

OW2-2 16.07–26.07.2018 2090 PLN

OW2-3 30.07–09.08.2018 2090 PLN

* Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

WŁOCHY WŁOCHY 
PÓŁNOC–POŁUDNIEPÓŁNOC–POŁUDNIE
obóz turystyczno-wypoczynkowy obóz turystyczno-wypoczynkowy 

– od Wenecji do Capri– od Wenecji do Capri

 wiek uczestników: 12–18 lat

czas trwania: 11 dni

atrakcje: słynne włoskie miasta 
– Rzym, Florencja, Wenecja

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018

Impreza organizowana przez 
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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 adriatyckich kurortów, kusi piaszczystymi 
plażami eleganckimi bulwarami wzdłuż morza. Czyste plaże i najsławniejsze dyskoteki 
to podstawowe atuty, choć Rimini ma do zaoferowania także centrum historyczne ze 
wspaniałymi renesansowymi budowlami.

 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 – zwiedzanie kilkugodzinne. Przejazd na wyspę Krk. Zakwaterowa-
nie w hotelu. Pierwsze świadczenie: kolacja.
3–4 DZIEŃ Realizacja programu: Pobyt na urokliwej wyspie Krk. Zwiedzanie starożyt-
nego miasta Omišalj i stolicy wyspy – miasta Krk. Pobyt na najpiękniejszych plażach na 
wyspie, 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 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
• klub kibica – podczas obozu będziemy mieli niepowtarzalną okazję poczuć piłkar-

skie emocje, bo to właśnie tego lata odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 
Pokażemy za granicą jak kibicują biało-czerwoni. 

11 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie. 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 – 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. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. W Omisalj 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. 
Hotel ***/** w Rimini – Hotel w Rimini – pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami, możliwe 
łóżka piętrowe.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania w  formie bufetu, lunch i  kolacja –  dania 
serwowane, woda do posiłków, (napoje dodatkowo płatne). Dodatkowo do obiadu 
podwieczorek w postaci deseru lub owocu. Suchy prowiant na drogę powrotną. Pierw-
szy posiłek śniadanie w dniu przyjazdu do hotelu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu. 
W trakcie całodniowych wycieczek suchy prowiant zamiast lunchu. Dodatkowe posiłki: 
kolacja w Rijece lub okolicy (podczas podróży do Rimini).

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 3 noclegi w Hotelu Adriatic, 5 noclegów w Hotelu w Rimini w pokajach z łazienkami
• wyżywienie 3 posiłki dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka wychowawców, opieka medyczna
• program obozu młodzieżowego, przewodnik wg programu 
• ubezpieczenie AXA (KL do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR + bagaż do 200 EUR)
• podatek VAT

 DODATKOWE OPŁAT Y
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy
• obowiązkowej opłaty na bilety wstępu i  usługi przewodnickiej podczas realizacji 

programu – 48 EUR
• opłaty klimatycznej – ok. 9 EUR 
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR

 FAKULTAT YWNIE płatne na miejscu
Realizowane przy min. 15 uczestnikach. 
• wycieczki: Park Rozrywki Mirabilandia – 30 EUR, Rzym – 60 EUR, wycieczka cało-

dniowa, Park Wodny Aquafun – ok. 25 EUR, Republika San Marino – ok. 20 EUR, 
Rimini – ok. 7 EUR

• dyskoteki (wstęp na dyskotekę od 16 r. ż.): Carnaby – 10 EUR wstęp, Altromondo 
– 12 EUR wstęp

• klimatyzacja w Hotelu w Rimini płatna – 7 EUR/pokój/doba
Więcej informacji na www.atas.pl

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% ceny całkowitej
• gwarancja niezmienności ceny – 80 PLN

 WAŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobiste-

go min. pół roku od daty powrotu z imprezy
• kaucja zwrotna obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników, zwrot 

w ostatnim dniu pobytu, po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi
• pieniądze na realizację programu, opłaty klimatyczne oraz kaucję kadra zbiera pierw-

szego dnia w autokarze
• prosimy o zabranie jednego bagażu zasadniczego oraz bagaż podręczny
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 EUR

 TRANSPORT 
Dojazd autokarem: o  podwyższonym standardzie, wyposażony w  WC, DVD. Wyajzd 
z Gdańska w godzinach porannych, powrót w godzinach wieczornych. Biuro zastrzega 
sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości 
w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób). Istnieje możliwość wyjazdów 
z innych miejscowości – szczegółowe informacje na www.atas.pl

Miejscowość Dopłata

Gdańsk

TRANSPORT 
REALIZOWANY PRZY 

MIN. 6 UCZESTNIKACH

180 PLN

Bydgoszcz, Toruń 160 PLN

Łódź, Warszawa 100 PLN

Katowice, Kraków 50 PLN

TURNUSY I CENY
POK-C-1 28.06–09.07.2018 2099 PLN

POK-C-2 12.07–23.07.2018 2099 PLN

POK-C-3 06.08–17.08.2018 2099 PLN
Oferta liczona po kursie EUR 4,25 PLN

CHORWACJA CHORWACJA 
– WŁOCHY– WŁOCHY

obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

wiek uczestników: 13–18 lat 

czas trwania: 12 dni

zwiedzanie: Jeziora Plitwickie, 
Wyspa KrK, Wenecja

PROMOCJA:  -100 PLN do 28.02.2018
-50 PLN do 30.04.2018

Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel
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Giardini Naxos jedna z najstarszych miejscowości na Sycylii. Sama Sycylia w dawnych 
czasach była najważniejszym krajem świata antycznego. Obecnie perełka Morza Śród-
ziemnego, na której góruje majestatyczna Etna – największy czynny wulkan Starego 
Kontynentu. Miejsce „gdzie morze zlewa się z niebem” ze wspaniałymi, piaszczystymi 
plażami i urozmaiconą linią brzegową, gdzie ciepła woda pozwala na kąpiele morskie 
od wiosny do późnej jesieni. 

 PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Gdańska w godzinach wczesno porannych. Przejazd do Czech. Obia-
dokolacja i nocleg w Czechach.
2 DZIEŃ Po śniadaniu przejazd do Wiednia, zwiedzanie z przewodnikiem: reprezenta-
cyjna aleja Ring, pałac władców Austrii Hofburg, malownicze uliczki starego Wiednia, 
neogotycki Ratusz, dom Mozarta, Katedra św. Szczepana. Przejazd metrem do Schon-
brunn –  letniej rezydencji Habsburgów. Spacer po zespole pałacowym. Możliwość 
zakupienia ciepłego posiłku (płatne we własnym zakresie ok. 5–10 EUR, nieobowiązko-
wo). Nocny przejazd do Rzymu. 
3 DZIEŃ Śniadanie w formie piknikowej. Zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem: Plac i Ba-
zylika św. Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, Piazza Navona i Fontanna 4 Rzek, Fontanna 
di Trevi, Plac Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. Zakwaterowanie w okoli-
cach Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 
4 DZIEŃ Po śniadaniu wyjazd w stronę Sycylii, po drodze odwiedzimy Neapol – urokliwe 
miasto z wąskimi uliczkami i starymi kamienicami słynące z pysznej pizzy napoletana 
oraz Pompeje – ruiny starożytnego miasta zniszczonego w trakcie wybuchu Wezuwiu-
sza w 79 r n.e.. Możliwość zakupienia ciepłego posiłku (płatne we własnym zakresie ok. 
8–12 EUR, nieobowiązkowo). Przejazd nocny na Sycylię.  
5 DZIEŃ Śniadanie w formie piknikowej. Dojazd do hotelu, zakwaterowanie. Pierwsze 
świadczenie – lunch w hotelu. Początek realizacji programu. 
5–10 DZIEŃ Realizacja programu:
• wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu, animacje na plaży
• rozgrywki sportowe
• wycieczka do Taorminy: zwiedzanie teatru grecko-rzymskiego dla chętnych (bilet 

około 10 EUR), spacer główną ulicą miasta od Bramy Messyńskiej do Bramy Katań-
skiej, Katedra św. Mikołaja, Palazzo Corvaja, taras widokowy i  Wieża Zegarowa na 
Placu IX Kwietnia. 

10 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, lunch-basket + zabranie prowiantu, wyjazd 
w godzinach popołudniowych. Nocny przejazd w kierunku jeziora Garda we Włoszech.
11 DZIEŃ Dojazd do Gardalandu. Wspaniała zabawa nad jeziorem Garda w Parku Roz-
rywki GARDALAND – największą z atrakcji parku jest odwrócona kolejka górska Blue 
Tornado. W  najszybszym momencie rozwija ona prędkość 80 km/h, Możliwość zaku-
pienia ciepłego posiłku (płatne we własnym zakresie ok. 5–10 EUR, nieobowiązkowo). 
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski, przejazd przez Austrię i Czechy. 
12 DZIEŃ Przyjazd do Gdańska w godzinach wieczornych. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Villaggio Alcantara*** www.villaggioalkantara.it położony na wschodniej 
stronie wyspy turystycznej, wśród zieleni drzew cytrusowych w Giardini Naxos, u stóp 
Taominy, ok. 750 m od plaży (żwirkowa) i 2,5 km od pięknej piaszczystej plaży miejskiej. 
Ośrodek to zespół murowanych 2 piętrowych budynków. Do naszej dyspozycji jest 
zaplecze rekreacyjne: basen, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, restau-
racja, bar, sala TV. 
Pokoje 3, 4-osobowe lub 4, 5-osobowe wszystkie z łazienkami i klimatyzacją.
Wyżywienie: na Sycylii 3 posiłki dziennie: śniadanie (pieczywo, sery, szynka, pomidory, 
jajka, dżem, mleko, płatki, herbata, kawa), lunch – podawane są na zmianę (pizza, hod 
dog, sandwicze z wędliną i żółtym serem), obiadokolacja w formie ciepłego dwudanio-
wego posiłku (kuchnia włoska), do posiłków wada, a dodatkowe napoje osobno płatne. 
Pierwszym posiłkiem na Sycylii jest lunch w dniu przyjazdu, ostatnim – lunch w dniu 
wyjazdu i suchy prowiant na drogę powrotną.
Obiadokolacja i  śniadanie w  Brnie oraz Rzymie. Dodatkowe śniadanie piknikowe 
podczas przejazdu na Sycylię (zgodnie z programem).

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport autokarem LUX
• 5 noclegów w hotelu na Sycylii
• 2 noclegi tranzytowe ze śniadaniem i obiadokolacją w hotelu **/*** jeden w okoli-

cach Brna, drugi w okolicach Rzymu
• wyżywienie na Sycylii 3 posiłki dziennie: śniadanie, lunch, ciepła, dwudaniowa obia-

dokolacja i suchy prowiant na drogę powrotną
• opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, miejscowej opieki medycznej
• ubezpieczenie  AXA (KL do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR + bagaż do 200 EUR)
• podatek VAT

 DODATKOWE OPŁAT Y
• obowiązkowej opłaty za usługi przewodnickie po Wiedniu, Rzymie, Pompejach, 

przejazdy komunikacją miejską, zestawy słuchawkowe, za bilet wstępu do Parku Gar-
daland, do zwiedzanych obiektów – 75 EUR

• opłaty klimatycznej* w ośrodku na Sycylii – 3,5 EUR/os.
• dopłata za transport w zależności od miasta wsiadania

* cena opłaty klimatycznej może ulec zmianie w 2018r. Aktualne informacje na stronie Włoskiej Organizacji Tury-
stycznej

 FAKULTAT YWNIE płatne na miejscu
• możliwość zakupienia 3 posiłków ciepłych w 2, 4 i 11 dniu – ok. 30 EUR 
• Wycieczki realizowane przy min. 20 uczestnikach
• Etna i Katania – 30 EUR
• Syrakuzy – 30 EUR 
• Taormina, zwiedzanie teatru grecko-rzymskiego – ok 10 EUR 
Więcej informacji na www.atas.pl

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej
• gwarancja niezmienności ceny – 80 PLN

 WAŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu, dowodu osobistego 

lub dowodu tymczasowego ważnego min. pół roku od daty powrotu z imprezy
• wskazane zabranie jest kremu UV, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, maści 

na oparzenia, nieprzewiewnego okrycia, wygodnych butów
• prosimy o zabranie jednego bagażu głównego do 20 kg (o zalecanych łącznych wy-

miarach 190 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 EUR

 TRANSPORT 
Autokar o  podwyższonym standardzie, wyposażony w  WC, DVD. Wyjazd z  Gdańska 
w godzinach porannych, powrót w godzinach wieczornych. Możliwość wyjazdu z miast 
antenowych Szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl

Miejscowość Dopłata

Gdańsk

TRANSPORT 
REALIZOWANY PRZY 

MIN. 6 UCZESTNIKACH

180 PLN

Bydgoszcz, Toruń 160 PLN

Łódź, Warszawa 100 PLN

Katowice, Kraków 50 PLN

TURNUSY I CENY
POS-C-1 01.07–12.07.2018 2099 PLN

POS-C-2 25.07–05.08.2018 2099 PLN
Oferta liczona po kursie EUR 4,25 PLN

SYCYLIA SYCYLIA 
– GIARDIN I NAXOS– GIARDIN I NAXOS

obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

wiek uczestników: 13–18 lat 

czas trwania: 12 dni

atrakcje: Gardaland, 
miasta włoskie: Rzym, Neapol

PROMOCJA:  -100 PLN do 28.02.2018
-50 PLN do 30.04.2018

Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel
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#turystyka #havefun#plażing #wypoczyn  #słonce 
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Zapraszamy do jeszcze nieodkrytej Albanii, kraju, który przez wiele lat był na pery-
feriach Europy, ale szybko nadrabia swoje zaległości. Ten niedoceniany do tej pory 
kierunek zdobywa serca odwiedzających. Tutaj turystyka nie wkroczyła jeszcze na 
masową skalę. Wyjazd ten będzie prawdziwą eskapadą po Południowej Europie. 
Naszym celem jest perła Albanii – nadmorski kurort Saranda, który niczym nie ustępu-
je tym na Lazurowym Wybrzeżu. Ludzie tu są bardzo gościnni i otwarci. Krystalicznie 
czyste i ciepłe morze oraz lato pełne słońca, powodują, że kraj ten z roku na rok podwaja 
liczbę przyjmowanych gości. 

PROGRAM
1–2 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. Wyjazd z kraju 
w  godzinach przedpołudniowych, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, 
Macedonię, Grecję i  Albanię. W  trakcie podróży postoje techniczne na stacjach ben-
zynowych, gdzie jest możliwość wykupienia jedzenia (płatne indywidualnie), np. 
w  Słowacji i  Serbii ok.  7 EUR, na Węgrzech ok. 1500 HUF. Na stacjach jest możliwość 
wymiany waluty.
2 DZIEŃ Przyjazd do hotelu ok. godziny 16:00, zakwaterowanie, kolacja, spotkanie za-
poznawcze.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie
• gry, zabawy, programy animacyjne
• spacer po Sarandzie, w trakcie którego poznamy ciekawą historię tego egzotyczne-

go dla nas kraju. Zobaczymy port, promenadę oraz wejdziemy na punkt widokowy 
Twierdzy Lekursi skąd rozciąga się piękny widok na Sarandę.

10–11 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu na drogę 
powrotną, wyjazd z hotelu ok. godziny 10:00. Przejazd przez Albanię, Grecję, Macedo-
nię. Nocny przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację, Czechy do Polski, w trakcie podróży 
postoje techniczne na stacjach benzynowych, gdzie jest możliwość wykupienia jedze-
nia (płatne indywidualnie), np. w Słowacji i Serbii ok. 7 EUR, na Węgrzech ok. 1500 HUF. 
Na stacjach jest możliwość wymiany waluty. Powrót do poszczególnych miast zgodnie 
z rozkładem jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Epirus *** położony w kurorcie Saranda przy prywatnej hotelowej plaży. Pokoje 
3, 4, 5, 6 -osobowe z  łazienkami i klimatyzacją. W pokojach do naszej dyspozycji sejf, 
telewizor, ręczniki, bezpłatne WiFi. W hotelu do dyspozycji dwa hotelowe bary (jeden 
w ogrodzie, jeden przy prywatnej plaży), możliwość wymiany waluty na recepcji. Nie-
opodal hotelu znajduje się sklep spożywczy.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w  restauracji hotelowej. Śniadanie w  formie bufetu, 
obiad i kolacja serwowane do stolika. Napoje do posiłków w cenie. Między posiłkami 
dostęp do wody pitnej. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu do hotelu, ostatni 
posiłek śniadanie po ósmym noclegu oraz prowiant na drogę powrotną. Prowiant 
stanowi ekwiwalent za ostatni posiłek. Z uwagi na długi czas przejazdu należy zaopa-
trzyć dzieci w środki na zakupienie dodatkowego jedzenia podczas postojów.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport autokarem (AC, WC, DVD)
• 8 noclegów w hotelu, w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja, napoje do posiłków, suchy 

prowiant na drogę powrotną)
• ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. 
• opieka pedagogiczna
• program 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna 10 EUR 
• obowiązkowa opłata za serwis plażowy 12 EUR/ pobyt 
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy 

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
Realizacja przy min. 15 uczestnikach. 
• Wycieczka całodniowa Korfu (Grecja): ok. 69 EUR, rejs wodolotem/statkiem na grecką 

wyspę. Zwiedzanie starego miasta, kościół św. Spirydona patrona wyspy, stara 
i nowa forteca, ratusz, pałac św. Michała i Jerzego – plac Esplanada, reprezentacyjna 
ul. Liston. Wypoczynek i kąpiel w jednej z zatok greckich. Czas wolny na zakupy.

• Wycieczka całodniowa Butrint i  Ksamil: ok. 32 EUR. Butrint to starożytne miasto 
portowe leżące na wzgórzu, z trzech stron otoczone wodą, jest jednym z najciekaw-
szych stanowisk archeologicznych w tej części Bałkanów (wpisane na listę UNESCO). 
W programie, m.in. pozostałości rzymskich łaźni, agora, amfi teatr, świątynia Askle-
piosa, aleja ceremonialna oraz świątynia Minerwy. Na koniec wycieczki pobyt na 
plaży w Ksamil, określanej mianem raju na ziemi.

• Wycieczka całodniowa Gjirokastra i Niebieskie Oko: ok. 45 EUR, Gjirokastra – „miasto 
srebrnych dachów” jest miastem-muzeum, nazywanym również miastem tysiąca 
schodów. Miejsce z pewnością warte odwiedzenia i zwiedzenia, ze względu na liczne 
zabytki i  tradycyjną zabudowę. Z  twierdzy roztacza się przepiękny widok na całą 
okolicę. Wycieczkę zakończymy przy źródle Niebieskie Oko. Jest to miejsce hipnoty-
zujące swoją urodą i niezwykle niebieskim odcieniem wody.

• Wyjście na dyskotekę (dla uczestników powyżej 16 r.ż.): ok. 10 EUR.

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% ceny całkowitej

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• walutą w Albanii jest LEK, 1 EUR = ok. 140 LEK
• trasa przejazdu: Czechy – Słowacja – Węgry – Serbia – Macedonia – Grecja – Albania. 

Do Albanii jest ok. 1900 km, ok. 30 godzin jazdy.
• w trakcie podróży możliwe są przerwy na posiłek (płatne indywidualnie) np. na Sło-

wacji, w Serbii – ok. 5-7 EUR, na Węgrzech – ok. 1500 HUF
• przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 10 EUR, która zwracana jest 

w dniu wyjazdu, o ile nie zostały wyrządzone szkody. W przeciwnym wypadku uczest-
nik ponosi odpowiedzialność za zwrot pełnych kosztów naprawy lub wymiany sprzętu

• sugerowane kieszonkowe ok. 60 EUR 
• prosimy o zabranie ręcznika plażowego

TRANSPORT 
Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Autokar wyposażony w klimatyzację, toaletę, DVD. 
Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min. przed planowaną godziną odjazdu. 
Szczegółowy rozkład jazdy wraz z innymi miastami wyjazdowymi na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻESZGO MIASTA POTWIERDZONY

Katowice
ul. Piotra Skargi 4, Dw. Autobusowy st. 1-4 (obok 

Supersamu)
10:00 ok. 17:30 –

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Łódź Al. Włókniarzy 227, Dw PKS Łódź Kaliska, przy st. 4, 5, 6 06:00 ok. 20:45 100 PLN

Poznań
ul. Dworcowa, parking przy Dw. Letnim, 

na dojeździe do Dw. Głównego PKP
03:15 ok. 23:30 150 PLN

Warszawa
Al. Jerozolimskie 144, Dw. Autobusowy Warszawa 

Zachodnia, st. 11
04:00 ok. 22:45 100 PLN

Wrocław ul. Sucha 1, Dw. Autobusowy, poziom -2 06:45 ok. 20:15 100 PLN

TURNUSY I CENY
POA-A-1 29.06–09.07.2018 2109 PLN

POA-A-2 07.07–17.07.2018 2109 PLN

ALBANIAALBANIA 

– SARANDA– SARANDA
obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

 wiek uczestników: 12–18 lat 

czas trwania: 11 dni

atrakcje: plażowanie, kąpiele 
w krystalicznie czystej wodzie

PROMOCJA: -200 PLN do 08.03.2018

Impreza organizowana przez ALMATUR OPOLE
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Rimini – uwielbiany włoski kurort słynący z pięknych plaż i świetnej zabawy. Mieszkamy 
w samym centrum imprezowej dzielnicy miasta Rivazzurra. Jeśli cenisz sobie zabawę, 
dobrą kuchnię ta oferta jest dla Ciebie. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z  poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem jazdy Wyjazd z  kraju 
w godzinach popołudniowych po rozdzieleniu kierunków: Chorwacja i Włochy w bazie 
przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd nocny przez Czechy, Austrię.
2 DZIEŃ WARIANT A (w turnusach: 1, 3, 5, 7)
Przyjazd do Wenecji w godzinach porannych. Zaczynamy od rejsu statkiem do Placu 
Św. Marka, który znajduje się w najstarszej części Wenecji i jest jej sercem skupiającym 
najważniejsze zabytki. Na placu św. Marka zobaczymy Bazylikę św. Marka, zachwyci nas 
wspaniały Pałac Dożów i najwyższa budowla w Wenecji – Dzwonnica św. Marka oraz 
Wieża Zegarowa. Zobaczymy najsłynniejsze weneckie mosty – najbardziej romantyczny 
Most Westchnień oraz najstarszy Ponte Rialto. Zwiedzanie obiektów odbywa się z ze-
wnątrz, w formie spaceru z przewodnikiem. Po zakończeniu zwiedzania – czas wolny. 
Powrót na parking do autokaru odbywa się również kanałami na pokładzie statku.
Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, pierwszy posiłek: 
kolacja. 
2 DZIEŃ WARIANT B (w turnusach: 2, 4, 6, 8)
Przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych. Pierwszy posiłek lunch. Po połu-
dniu zakwaterowanie w hotelu.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, zabawy
• wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki i dyskoteki (grupa nieletnia bawi się na dy-

skotekach 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.
Grupy wiekowe: w zależności od ilości osób, grupy wiekowe są realizowane oddzielnie 
lub łącznie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel***+ TAMANCO (www.hoteltamaco.com) położony w  dzielnicy Rivazzurra di 
Rimini – od morza 350 m. 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 hote-
lach tej klasy w Rimini. Pokoje wyposażone w klimatyzację (włączaną centralnie na kilka 
godzin dziennie), sejf oraz w  większości balkon. Klimatyzacja zawarta w  cenie. Hotel 
zapewnia pościel i ręczniki. 
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 pokojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie 3 posiłki dziennie i deser, suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka wychowawców, ratownik, opieka lekarska na wezwanie
• ubezpieczenie AXA KL do 10 000 EUR/os., NNW do 2000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR/os.
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN
• CD ze zdjęciami z turnusu i pamiątkowe gadżety

DODATKOWE OPŁATY
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy 
• WARIANT A – obowiązkowa opłata za rejs statkiem w Wenecji 90 PLN lub ok. 20 EUR 

• obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna 15 EUR

FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• Wycieczki: Rzym: 300 PLN lub ok. 65 EUR, San Marino: 90 PLN lub 20 EUR, Aquafan 

– park wodny: 140 PLN lub ok. 30 EUR, Mirabilandia – park wodny: 160 PLN lub ok. 
35 EUR

Płatne na miejscu:
• Dyskoteka Carnaby karnet na 3 wejścia: 20 EUR, Carnaby, Altromondo, Blow Up ok.: 

10, 15, 25 EUR/wejście. Uwaga: Wszystkie dyskoteki we Włoszech dostępne są dla 
młodzieży od 16 lat, nie ma obowiązku legitymowania się przy zakupie biletów ani 
przy wejściu

• WiFi płatne 5 EUR/jedno urządzenie/pobyt
• Więcej informacji na www.atas.pl 

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 80 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej
• gwarancja stałej ceny – 40 PLN/os.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• kaucja zwrotna w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez 

uczestników
• pieniądze na realizację programu, kaucje zwrotną i opłatę klimatyczną kadra zbiera 

pierwszego dnia w autokarze, a kaucję zwraca w ostatnim dniu pobytu, po wykwate-
rowaniu i sprawdzeniu pokoi

• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki – ok. 100 EUR
• zalecamy dodatkowe ubezpieczenie EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
• cena nie zawiera prowiantu w drodze do Włoch

TRANSPORT
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min. 
przed planowana godziną odjazdu szczegółowy rozkład na www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

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

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

Kraków Dw. Autobusowy Czyżyny 16:00 13:00 70 PLN

Łódź Nowa stacja BP przy A1, Rondo na ul. Józefi aka przy ul. Kątnej 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

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

Wrocław Dw. Autobusowy, ul. Sucha 1 13:00 16:00 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH

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

Szczecin Parking przy Trasie Zamkowej, Pl. Żołnierza Polskiego 6 05:00 23:55 200 PLN

TURNUSY I CENY
WARIANT A WARIANT B

POW-OK-1 25.06–05.07.2018 1805 PLN POW-OK-2 03.07–13.07.2018 1905 PLN

POW-OK-3 11.07–21.07.2018 1905 PLN POW-OK-4 19.07–29.07.2018 1905 PLN

POW-OK-5 27.07–06.08.2018 1905 PLN POW-OK-6 04.08–14.08.2018 1905 PLN

POW-OK-7 12.08–21.08.2018* 1805 PLN POW-OK-8 19.08–28.08.2018* 1705 PLN
* turnus skrócony – 7 noclegów

WŁOCHYWŁOCHY
– RIMIN I– RIMIN I

obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

wiek uczestników: 13–16, 16–18 lat 

czas trwania: 11 dni

transport: autokar

atrakcje: plażowanie, dyskoteki

Impreza organizowana przez OK TOURS
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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, lunch, 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 malowni-

czych klifów)
• zajęcia animacyjne w hotelu i na plaży;
• zajęcia sportowo – rekreacyjne: tenis stołowy, badminton, siatkówka.
10 DZIEŃ Po śniadaniu, wykwaterowanie do godziny 10:00, złożenie bagaży, wypoczy-
nek, lunch, pobranie suchego prowiantu 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 4 (3+1) i 5-osobowe (4+1) z  łazienkami (WC, prysznic), 
urządzone standardowo: szafa, toaletka z  lustrem, krzesła, szafki nocne, lampki nad 
łóżkami. Większość pokoi z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze. Do 
dyspozycji: basen wewnętrzny, stoły do gry w ping-ponga, świetlica oraz sala dyskote-
kowa (z profesjonalnym oświetleniem). Około 200 m od pensjonatu znajdują się boiska 
do gry w piłkę i tereny rekreacyjne. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania kontynentalne wzmocnione, lunch, ciepła 
kolacja). Suchy prowiant na drogę powrotną. Turnus rozpoczyna się i kończy lunchem.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem klasy LUX
• 8 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną (2 bułki, owoc, 2 

butelki wody 0,5 l, wafelek, rogal)
• opieka pilota, wykwalifi kowanej kadry pedagogicznej, ratownika, chorwacka opieka 

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

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa taksa klimatyczna – 15 EUR/os.
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 15 EUR/os.
• dopłata do transportu w zależności od miasta wyjazdowego
• obiady w podróży – ok. 5 EUR/posiłek

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• 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, 
Rafting – 30 EUR

Więcej informacji na www.atas.pl

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

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania paszportu lub dowodu osobistego 

ważnego min. pół roku
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• kaucja w wysokości 15 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczest-

ników, zwracana jest w  ostatnim dniu pobytu, po wykwaterowaniu i  sprawdzeniu 
pokoi

• sugerowane kiszonkowe ok. 100 EUR 
• w drodze na opłacenie posiłków przydatne drobne pieniądze EUR/PLN
• zabierz ze sobą: nakrycie głowy, krem z fi ltrem UV, ręcznik i obuwie plażowe
• osoby korzystające ze zniżek podczas przejazdów antenowych zobowiązane są do 

posiadania ważnej legitymacji szkolnej

TRANSPORT 
Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min. 
przed planowaną godziną odjazdu. Na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu 
autokarem o niższym standardzie, busem, samochodem osobowym, transportem pub-
licznym 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). Godziny wyjazdu mogą ulec zmianie. Godziny odjazdów i powrotów uzależnione 
są od warunków drogowych i kolejek na przejściach drogowych. 
(szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl) 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk Dw. Główny PKP, 03:30 23:30 170 PLN

Katowice

Wyjazd: Al. Górnośląska, Mc Donald's, stacja BP 
(w kierunku Wrocławia). 

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

15:30 11:30 —

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

Łódź Kaliska- parking od Al. Włókniarzy 09:00 18:00 120 PLN

Opole Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 13:45 13:15 100 PLN

Warszawa Parking PKiN, Muzeum Techniki 08:45 18:00 120 PLN

Wrocław ul. Karkonoska Mc Donald's, stacja BP 12:30 14:30 120 PLN

TURNUSY I CENY
POK-PD-1 06.07–16.07.2018 1850 PLN

POK-PD-2 14.07–24.07.2018 1850 PLN

POK-PD-3 22.07–01.08.2018 1850 PLN

POK-PD-4 30.07–09.08.2018 1850 PLN

CHORWACJA CHORWACJA 
– DRVENIK– DRVENIK

obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

wiek uczestników: 13–18 lat

czas trwania: 11 dni

atrakcje: plażowanie, dyskoteki, 
piesze wycieczki

Impreza organizowana przez Biuro Podróży Prima Tour
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Zadar – stolica północnej Dalmacji latem zmienia się w tętniący życiem kurort oferu-
jący świetna zabawę. Tysiące ludzi bawi się na ulicach w rytmach dobrej muzyki. Jest 
to słynne „zadarskie lato”. Zaskoczą nas osiągnięcia współczesnej architektury, do 
najsłynniejszych należą pierwsze na świecie morskie organy. Dodatkowy fun zapewni 
nam bliskie spotkanie z leczniczym błotkiem – Ninska Laguna. Zachwycająca Chorwacja 
z krystalicznie czystą wodą, mnóstwem wysp i wysepek oraz wspaniałymi widokami 
sprawi, że zostawicie tu serce i będziecie do niej wracać.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z  poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem jazdy. Wyjazd z  kraju 
w godzinach popołudniowych po rozdzieleniu kierunków: Chorwacja i Włochy w bazie 
przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd nocny przez Czechy, Austrię, Słowenię.
2 DZIEŃ Przyjazd do hostelu w godzinach porannych, pierwszy posiłek lunch, zakwate-
rowanie od godz. 14:00.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, zabawy
• wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki.
10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Parku Narodowego Plitvickie 
Jeziora, zwiedzanie parku, w  międzyczasie lunch. Nocny przejazd przez Słowenię, 
Austrię i Czechy.
11 DZIEŃ Przyjazd do Pszczyny około południa. Powrót do poszczególnych miast 
zgodnie z rozkładem jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
YOUTH HOSTEL ZADAR (13–18 lat) www.hfhs.hr sprawdzone międzynarodowe Schro-
nisko Młodzieżowe w dzielnicy turystycznej Zadaru – Borik. Naprzeciwko hostelu jest 
plaża. Dla chętnych centrum sportów wodnych ok. 500 m (windsurfi ng, banan, spado-
chrony skutery i narty wodne – dodatkowo płatne). Od historycznego centrum dzieli 
go odległość ok. 3km. Przystanek komunikacji miejskiej jest ok.50 m od hostelu (koszt 
biletu 10kn – ok. 1,3 EUR). Do dyspozycji: recepcja, Wi-Fi, taras z barem, restauracja, dy-
skoteka, boiska do piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej. 
Pokoje: 3, 4, 5 i 6-osobowe z łazienkami. W pokojach łóżka piętrowe. Hostel zapewnia 
pościel, natomiast nie zapewnia ręczników.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – self service.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport autokarem LUX (AC, WC, DVD)
• 8 lub 7* noclegów w hostelu, w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 3 posiłki dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną
• zwiedzanie Zadaru z przewodnikiem
• opieka wychowawców, ratownik, opieka lekarska na wezwanie
• ubezpieczenie KL do 10 000 EUR/os., NNW do 2 000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR
• CD ze zdjęciami z turnusu i pamiątkowe gadżety od OK TOURS
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata do transportu w zależności od miasta wyjazdowego
• obowiązkowa opłata za wstęp do Parku Narodowego PLITVICKIE JEZIORA ostatniego 

dnia pobytu obowiązkowa opłata dla osób niepełnoletnich – 115 PLN lub 25 EUR lub 
dla osób (dla młodzieży powyżej 18 lat – 180 PLN lub 40 EUR

• obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR
• depozytu na komunikację miejską – 8 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna – 10 EUR

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• gwarancja stałej ceny – 40 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• wycieczki: Kornati – rejs statkiem: 50 EUR, Paklenica – Park Narodowy: ok. 30 EUR, Nin 

– najstarsze chorwackie miasto królewskie na malutkiej wyspie: ok. 15 EUR
Więcej informacji na www.atas.pl

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobi-

stego
• kaucja w  wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez 

uczestników. Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i  opłatę klimatyczną 
opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają w ostatnim dniu po 
wykwaterowaniu

• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 EUR
• zalecamy posiadanie ze sobą ważnej karty EKUZ
• cena nie zawiera prowiantu w drodze do Chorwacji

TRANSPORT 
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min. 
przed planowana godziną odjazdu (szczegółowy rozkład na www.atas.pl). 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

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

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

Kraków Dw. Autobusowy Czyżyny 16:00 13:00 70 PLN

Łódź Nowa stacja BP przy A1, Rondo na ul. Józefi aka przy ul. Kątnej 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

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

Wrocław Dw. Autobusowy, ul. Sucha 1 13:00 16:00 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH

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

Szczecin Parking przy Trasie Zamkowej, Pl. Żołnierza Polskiego 6 05:00 23:55 200 PLN

TURNUSY I CENY
POK-OKZ-1 03.07–13.07.2018 1805 PLN

POK-OKZ-2 11.07–21.07.2018 1805 PLN

POK-OKZ-3 19.07–29.07.2018 1805 PLN

POK-OKZ-4 27.07–06.08.2018 1805 PLN

POK-OKZ-5 04.08–14.08.2018 1805 PLN

POK-OKZ-6 12.08–21.08.2018* 1705 PLN

POK-OKZ-7 19.08–28.08.2018* 1605 PLN

* turnus skrócony – 7 noclegów.

CHORWACJACHORWACJA
– ZADAR– ZADAR

obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

 wiek uczestników: 13–18 lat

czas trwania: 11 dni

transport: autokar

atrakcje: plażowanie, gry, zwiedzanie 
Parku Narodowego Plitvickie Jeziora
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Lloret de Mar – największe centrum turystyczne na Costa Brava, które w lecie zamienia 
się w mekkę dla imprezowiczów. Z plaży otoczonej klifami rozciąga się piękny widok na 
wzgórza Lloret de mar. Cudowna architektura oraz hiszpański temperament zostanie 
w naszej pamięci na zawsze.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Okęcie-Warszawa, na 2 godziny przed planowanym 
odlotem, miejsce zbiórki: MEETING POINT (punkt oznaczony na planie lotniska między 
strefami D i E). Odprawa bagażowo-paszportowa. Planowany wylot samolotem do Bar-
celony o godzinie 9:15. Planowany przylot na lotnisko El Prat w Barcelonie o godzinie 
12:25. Przejazd na wybrzeże Costa Brava. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Spacer po 
kurorcie, czas wolny. Nocleg.
2–8 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, zabawy
• wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki i  dyskoteki (UWAGA: dyskoteki od lat 16. 

Grupa nieletnia bawi się na dyskotekach i wraca pod opieką wychowawców). 
9 DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie z  hotelu, transfer na lotnisko. Odprawa pasz-
portowo-bagażowa. Wylot z  Barcelony. Przylot na lotnisko Okęcie-Warszawa. Odbiór 
uczestników przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Grupy wiekowe – w zależności od ilości osób realizowane są oddzielnie lub łącznie. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel ***+ HAWAI/ MONTEVISTA (14–16, 16–18 lat) www.blueseahotels.com hotel 
sieci Blue Sea usytuowany 300 m od plaży, ok. 400 m od centrum oraz ok. 800 m od 
legendarnego klubu Tropics, zapewni wam wygodę i komfort. Hotel słynie z pysznej 
hiszpańskiej kuchni oraz dużego basenu. Naprzeciwko hotelu jest supermarket, 
a z górnych pięter ujrzymy piękny krajobraz Lloret de Mar. Do dyspozycji: basen, restau-
racja, bar, wieczorne animacje.
Pokoje 3-osobowe z łazienkami, z klimatyzacją (pokoje 2-osobowe z dostawką). W po-
kojach balkon, TV. Suszarka do włosów, sejf (dodatkowo płatny). Hotel zapewnia pościel 
i ręczniki oraz codziennie serwis sprzątający. Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 6 EUR 
za leżak.
Wyżywienie 3 posiłki dziennie w formie bogatego bufetu m.in. grill – kucharz przygo-
towuje potrawy w obecności klientów; woda mineralna do lunchu i kolocji.

HOTEL *** GUITART ROSA (16–18 lat) www.guitarthotels.com Hotel w rewelacyjnej 
lokalizacji, dla osób lubiących być w  samym centrum tętniącego życiem kurortu. Do 
słynnego Tropicsa – dyskoteki, tylko 4 minut drogi piechotą. Do plaży mamy zaledwie 
200 m. Stylowy hotel położony w tropikalnym ogrodzie, z tarasem, leżakami i parasola-
mi. Do dyspozycji mamy basen i bar przy basenie. Bezpłatne WiFi w lobby, w pokojach 
płatne (20 EUR/tydzień).
Pokoje 3-osobowe (2-osobowe z  dostawką) z  łazienkami, TV i  dużym balkonem. Na 
plaży leżaki i parasole płatne ok. 6 EUR za leżak.
Wyżywienie 3 posiłki dziennie w formie bufetu, woda mineralna do lunchu i kolacji.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przelot samolotem w klasie ekonomicznej, opłaty lotniskowe i transferami do/z hoteli
• 8 noclegów w hotelu, w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 3 posiłki dziennie
• ubezpieczenie AXA (KL 10 000 EUR/os., NNW 2000 EUR/os. + bagaż 200 EUR/os.)
• opieka wychowawców, ratownika oraz lekarska na wezwanie
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN
• CD ze zdjęciami z turnusu i pamiątkowe gadżety

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna – 15 EUR

FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• wycieczki: Barcelona 185 PLN lub ok.40 EUR, Tossa de Mar – rejs statkiem: 120 PLN 

lub ok.26 EUR
Płatne na miejscu:
• wycieczki: Water world – park wodny: ok. 40 EUR
• atrakcje: Mecz Barcy na Camp Nou – bilet i przejazd: ok. 70–150 EUR, Tropics – dysko-

teki, karnet tygodniowy: ok. 25 EUR, Sanddance – dyskoteka (od 16 lat): ok.25 EUR
Więcej informacji na www.atas.pl 

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 80 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej
• gwarancja stałej ceny – 40 PLN/os.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobi-

stego
• pasażer może wziąć na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 23 kg. Suma 

wymiarów walizki do 158 cm (dł. x szer. x wys.) oraz bagaż podręczny do 8 kg. Maksy-
malna suma wymiarów 118cm (55 x 40 x 23 cm); wg warunków przewoźnika

• kaucja w  wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez 
uczestników. Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i  opłatę klimatyczną 
opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają w ostatnim dniu po 
wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi

• zalecane minimalne kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 EUR

TRANSPORT 
Samolot rejsowy PLL LOT Warszawa im. Chopina – Barcelona El Prat – Warszawa im. 
Chopin. Nadzór opiekuna podczas lotu. Godziny lotów do potwierdzenia na 48 godzin 
przed rozpoczęciem imprezy w komunikacie wyjazdowym www.atas.pl

WARSZAWA – BARCELONA

Wylot – 09:15 Przylot – 12:25

BARCELONA – WARSZAWA 

Wylot – 13:15 Przylot – 16:20

TURNUSY I CENY
HOTEL***+ HAWAI/ 

MONTEVISTA 14–18 lat
HOTEL*** GUITART 

ROSA 16–18 lat

POH-OKS-1 08.07–16.07.2018 3005 PLN 3005 PLN

POH-OKS-2 16.07–24.07.2018 3005 PLN 3005 PLN

POH-OKS-3 24.07–01.08.2018 3005 PLN 3005 PLN

POH-OKS-4 01.08–09.08.2018 2905 PLN 2905 PLN

POH-OKS-5 09.08–17.08.2018 2905 PLN 2905 PLN

HISZPIANIAHISZPIANIA 

– LLORET DE MAR– LLORET DE MAR
obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

 wiek uczestników: 14–18 lat 

czas trwania: 9 dni

transport: samolot 

atrakcje: plażowanie, zabawy, 
dyskoteki
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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 kadra oraz animatorzy 
zapewnią Wam mega zabawę! Będzie się działo!

PROGRAM 
1 DZIEŃ zbiórka w Warszawie na 2 godziny przed planowanym odlotem, na lotnisku 
im. F. Chopina, miejsce: MEETING POINT (punkt oznaczony na planie lotniska między 
strefami D i E). Obowiązkowy paszport lub dowód osobisty!
DZIEŃ 2–10^ lub 2–11#: W trakcie pobytu – odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich 
i słonecznych, 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).
DZIEŃ 11^ lub 12#: zakończenie obozu na lotnisku w Warszawie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel TINTYAVA*** (16–18) www.tintyava.com 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 bezpłatnymi leżakami i parasolami. Odpocząć i opalić się możemy również na 
słonecznym tarasie czy w  hotelowym ogrodzie. Jest to typowo młodzieżowy hotel, 
który z pewnością spodoba się każdemu, kto lubi świetną atmosferę i super imprezy. 
Nieopodal dziesiątki barów, klubów i restauracji, które nigdy nie śpią! Do naszej dyspo-
zycji: restauracja, bar, winda, lobby, WiFi przy recepcji i przy basenie – free.
Pokoje: 3, 4-osobowe (2-osobowe z dostawką, w kilku pokojach łóżka piętrowe), z ła-
zienkami, z klimatyzacją, balkonem, TV-SAT oraz chłodziarką. 
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE –  trzy posiłki w  formie bufetu, napoje do posiłkó w bez 
ograniczeń. Popołudniowe przekąski w barze przy basenie, napoje dostępne przez cały 
dzień.
Hotel SHIPKA**** (15–18) www.shipkahotel.com.pl Wspaniale zlokalizowany w sercu 
Złotych Piasków, kilka minut od plaży. To nasz najbardziej 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. Do naszej dyspozycji: siłownia, strefa saun, basen 
kryty, restauracja, winda, bar, lobby, sejf (za dodatkową opłatą), WiFi – free!
Pokoje: 3-osobowe (2-osobowe + dostawka) z łazienką, z klimatyzacją, TV-SAT. Miesz-
kamy w pokojach na parterze – każdy ma wyjście na murowany taras. 
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE –  trzy posiłki w  formie bufetu, napoje do posiłkó w bez 
ograniczeń. Popołudniowe przekąski w barze przy basenie, napoje dostępne przez cały 
dzień.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport samolotem wraz z opłatami lotniskowymi i transferami do hoteli
• #11 lub 1̂0 noclegów w hotelu, w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie ALL INCLUSIVE (3 posiłki dziennie i napoje do posiłków)
• opieka wychowawców, ratownik, opieka lekarska na wezwanie
• ubezpieczenie KL do 10 000 EUR/os., NNW do 2000 EUR/os. i bagaż do
• 200 EUR/os.
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 15 PLN
• CD ze zdjęciami z turnusu i pamiątkowe gadżety.

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna 15 EUR.

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• Wycieczki: Kaliakra wycieczka i plażowanie w zatoczkach: ok. 17 EUR
• Quad safari lub jeep safari: ok. 30 EUR
• Rozrywka: dyskoteka w Złotych Piaskach: ok. 10 BGN, opaska koncertowa (w wybra-

nych terminach): ok. 15-25 BGN, opaska HIP HOP (w ostatnim turnusie): ok. 50 BGN
Więcej informacji na www.atas.pl

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 80 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej
• gwarancja stałej ceny: 40 PLN/os.

WAŻNE INFORMACJE
• Obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobisty.
• Kaucja w  wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez 

uczestników. Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i  opłatę klimatyczną 
opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a 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)
• Cena nie zawiera prowiantu w drodze do Bułgarii.

WAKACJE & KONCERTY 
Tylko z nami! Na wybranych turnusach w Złotych Piaskach wystąpią gwiazdy z polskiej 
sceny muzycznej. Będziecie mieli okazję spędzić z nimi czas podczas ekskluzywnego 
spotkania dostępnego tylko dla obozowiczów. W tym sezonie jadą z nami Quebonafi de 
i PlanBe! 

TRANSPORT 
Samolot przelot pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki na 2 godziny 
przed planowana godziną wylotu na lotnisku w Warszawie im. F. Chopina. Miejsce spot-
kania MEETING POINT (punkt oznaczony na planie lotniska między strefami D i E)

TURNUSY I CENY
TINTYAVA *** (16–18 lat) SHIPKA **** (15–18 lat)

POB-W-1 28.06–09.07.2018# 2410 PLN 2610 PLN

POB-W-2 09.07–19.07.2018^ 2610 PLN 2810 PLN

POB-W-3 19.07–30.07.2018# 2610 PLN 2810 PLN

POB-W-4 30.07–09.08.2018^ 2610 PLN 2810 PLN

POB-W-5 09.08–20.08.2018# 2410 PLN 2610 PLN

POB-W-6 20.08–30.08.2018^ 2310 PLN 2510 PLN
# 11 noclegów, ^ 10 noclegów

BUŁGARIABUŁGARIA 

– ZŁOTE PIASKI– ZŁOTE PIASKI
obóz wypoczynkowy – samolotemobóz wypoczynkowy – samolotem

wiek uczestników: 15–18, 16–18 lat 

czas trwania: 11 lub 12 dni

transport: samolot 

atrakcje: zabawy, dyskoteki, 
plażowanie
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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 kadra oraz animatorzy 
zapewnią Wam mega zabawę! Będzie się działo!

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast w godzinach popołudniowych, wieczornych 
i nocnych, zgodnie z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ Wyjazd rano ok. godz. 7:00 z kraju po rozdzieleniu kierunków: Hiszpania, Bułga-
ria i Grecja w bazie przesiadkowej 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 Realizacja programu:
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, zabawy
• wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki i dyskoteki (grupa bawi się na dyskotekach 

i wraca pod opieką wychowawców). 
11 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd do Parku Wodnego w  Nessebarze 
lub Słonecznym Brzegu, zwiedzanie Nessebaru – antycznego miasta wpisanego na 
listę UNESCO, pożegnalna kolacja. Wyjazd w drogę powrotną przejazd przez Serbię lub 
Rumunię.
12 DZIEŃ Przejazd przez Węgry i Słowację. W późnych godzinach nocnych przyjazd do 
Polski. 
13 DZIEŃ Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
W turnusie 22.08 – 01.09.2018:
1–9 DZIEŃ Bez zmian
10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną.
11 DZIEŃ (sobota 1.09.18) Przyjazd do Polskiwg rozkładu jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel TINTYAVA*** (16–18) www.tintyava.com 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. Hotel jest typowo młodzieżowy, z pew-
nością spodoba się każdemu, kto lubi świetną atmosferę i super imprezy. Nieopodal 
dziesiątki barów, klubów i restauracji, które nigdy nie śpią! Do naszej dyspozycji: basen 
z bezpłatnymi leżakami i parasolami, słoneczny taras, hotelowy ogród, restauracja, bar, 
winda, WiFi przy recepcji i przy basenie – free.
Pokoje: 3, 4-osobowe (2-osobowe z dostawką, w kilku pokojach łóżka piętrowe), z ła-
zienkami, z klimatyzacją, balkonem, TV-SAT oraz chłodziarką. 
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 lub 7# noclegów w hotelu, w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie ALL INCLUSIVE (3 posiłki dziennie i napoje do posiłków oraz suchy pro-

wiant na drogę powrotną)
• wycieczkę do Nessebaru (prócz ostatni turnus)
• opieka wychowawców, ratownika, opieka lekarska na wezwanie
• ubezpieczenie KL do 10 000 EUR/os., NNW do 2000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR/os.
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN
• CD ze zdjęciami z turnusu i pamiątkowe gadżety

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata do transportu w zależności od miasta wyjazdowego
• obowiązkowa opłata za wstęp do Parku Wodnego ostatniego dnia pobytu – 130 PLN 

lub 30 EUR
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna – 15 EUR

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• wycieczki: Kaliakra wycieczka i plażowanie w zatoczkach: ok. 17 EUR
• Varna Tour – spacer i zakupy: ok. 10 EUR, Quad safari lub jeep safari: ok. 30 EUR
• rozrywka: dyskoteka w Złotych Piaskach: ok. 10 BGN, opaska koncertowa (w wybra-

nych terminach): ok. 15–25 BGN, opaska HIP HOP (w ostatnim turnusie): ok. 50 BGN
Więcej informacji na www.atas.pl

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 80 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej
• gwarancja stałej ceny – 40 PLN/os.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• kaucja w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestni-

ków. Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczną opiekunowie 
zbierają pierwszego dnia pobytu, a 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)
• cena nie zawiera prowiantu w drodze do Bułgarii

TRANSPORT 
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min. 
przed planowana godziną odjazdu (szczegółowy rozkład na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 19:00 09:30 150 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 04:00* 00:30  50 PLN

Kraków Dw. Autobusowy Czyżyny 03:30* 01:30 70 PLN

Łódź Nowa stacja BP przy A1, Rondo na ul. Józefi aka przy ul. Kątnej 23:55 04:30 100 PLN

Opole Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4 02:00* 02:30 100 PLN

Poznań Nowy Dw. PKS st.13–19, ul. Matyi 2 20:00 08:30 150 PLN

Warszawa Dw. Zach. PKS st. 10–11, Al. Jerozolimskie 144 21:30 07:00 150 PLN

Wrocław Dw. Autobusowy, ul. Sucha 1 23:55 04:30 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH

Gdańsk Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12 16:00 12:30 200 PLN

Szczecin Parking przy Trasie Zamkowej, Pl. Żołnierza Polskiego 6 16:00 12:30 200 PLN

* wyjazd następnego dnia

TURNUSY I CENY
POB-1 28.06–10.07.2018 1805 PLN

POB-2 06.07–18.07.2018 1905 PLN

POB-3 14.07–26.07.2018 1905 PLN

POB-4 22.07–03.08.2018 1905 PLN

POB-5 30.07–11.08.2018 1805 PLN

POB-6 07.08–19.08.2018 1705 PLN

POB-7 15.08–26.08.2018# 1605 PLN

POB-8 22.08–01.09.2018#* 1405 PLN
# 7 noclegów, * więcej informacji na stronie www.atas.pl

BUŁGARIABUŁGARIA 

– ZŁOTE PIASKI– ZŁOTE PIASKI
obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

wiek uczestników: 16–18 lat 

czas trwania: 13 dni

transport: autokar

atrakcje: zabawy, dyskoteki, 
plażowanie

Impreza organizowana przez OK TOURS
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Złote Piaski to najpopularniejszy kurort Bułgarii. Raj dla miłośników dobrej zabawy i 
kąpieli w krystalicznie czystej wodzie.

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. 8 EUR/os.).
2 DZIEŃ Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowa-
nie w pokojach od godz. 15:00, pierwszy posiłek kolacja. 
3–10 DZIEŃ Realizacja programu: Pobyt w Złotych Piaskach.
• plażowanie, kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika
• zajęcia i rozgrywki sportowe na basenie oraz na plaży, gry, konkursy, quizy
• pool party prowadzone przez DJ-a lub dyskoteki w klubie w cenie ok. 10–12 BGN/

wstęp
• dla chętnych pakiet HAPPY & FIT, m.in.: jogging –  codzienny zastrzyk pozytywnej 

energii na mniejszych i  większych dystansach, elementy fi tnessu  i aqua aerobic, 
TBC – ćwiczenia wzmacniające całe ciało, a w szczególności brzuch, pośladki i uda, 
stretching – relaks na świeżym powietrzu, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i po-
prawiające koncentrację

• możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowa-
nych przez lokalnego kontrahenta).

11 DZIEŃ Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny. Ostatni 
posiłek kolacja oraz suchy prowiant na drogę powrotną. Wyjazd z Bułgarii w godzinach 
wieczornych.
12 DZIEŃ Przejazd przez Serbię lub Rumunię, Węgry, Słowację do Polski. Powrót do 
Krakowa w godzinach wieczornych.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel ZDRAVETS **** (kategoryzacja lokalna), położony w  samym sercu Złotych 
Piasków w odległości ok. 250 m od plaży i nadmorskiej promenady. Zakwaterowanie 
w pokojach 4-osobowych z łazienkami (możliwość łóżek podwójnych z osobną poście-
lą), TV-SAT, lodówką i indywidualnie sterowaną klimatyzacją. Na terenie hotelu: odkryty 
basen z  bezpłatnymi leżakami i  parasolami, recepcja, restauracja, bar przy basenie, 
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, 
ciastka, owoce) oraz napoje (woda, napoje gazowane, soki). Pierwszy posiłek kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek kolacja oraz suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport autokarem klasy LUX (AC, WC, DVD)
• 9 noclegów w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie (ALL INCLUSIVE, suchy prowiant na drogę powrotną)
• opiekę pilota, rezydenta, opiekę kadry pedagogicznej, ratownika
• bułgarską opiekę medyczną
• taksę klimatyczną
• ubezpieczenie KL do 10  000 EUR, NNW do 15  000 PLN, bagaż do 800 PLN (Signal 

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

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 15 EUR/os.
• dopłata 195 PLN/turnus –  uczestnicy powyżej 19-go roku życia (19 lat ukończone 

przed rozpoczęciem imprezy lub w jej trakcie) 

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• Płatne na miejscu – wycieczki realizowane przy min. 10 uczestnikach:
• NESSEBER Z OBIADEM – 27 EUR: historyczna część miasta została wpisana na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wąskie uliczki miasta, pozostałości 
po murach obronnych z IV i V wieku, drewniane domki stanowią największą atrakcję 
turystyczną półwyspu

• NESSEBER Z AQUAPARKIEM – 35 EUR: zwiedzanie miasta oraz pobyt w Aquaparku 
– jednym z najnowszych i najnowocześniejszych parków wodnych na Bałkanach

• BAŁCZYK I PÓŁWYSEP KALIAKRA – 20 EUR: z obiadem ok. 28 EUR – Bałczyk to ma-
lownicza nadmorska miejscowość, nazywana „białym miastem” ze względu na kolor 
kamienia z  którego budowano domy. Największą atrakcją jest ogród botaniczny 
z dawną letnią rezydencją rumuńskiej królowej Marii. Kaliakra to skalisty półwysep 
wychodzący daleko w morze, malowniczy rezerwat przyrody i dawna twierdza

• AQUAPOLIS –  18 EUR: park wodny wybudowany na wzór śródziemnomorskiego, 
mauretańskiego stylu z licznymi zjeżdżalniami i basenami

• WARNA Z DELFINARIUM – 26 EUR (do 18 lat), – 29 EUR (powyżej 18 lat): trzecie co 
do wielkości miasto Bułgarii z  rzymskimi ruinami, bizantyjskimi fortyfi kacjami oraz 
zabytkami architektury tureckiej Wizyta w Delfi narium połączona z akrobatycznym 
pokazem delfi nów. 

• WARNA SHOPPING – 12 EUR: zwiedzanie Warny i zakupy w jednej z galerii w Warnie
• PAINTBALL – ok. 20 EUR
• QUAD SAFARI – ok. 29 EUR
• GOKARTY – ok. 21 EUR
• JEEP SAFARI (z obiadem) – ok. 24 EUR
• dyskoteka w klubie – ok. 10–12 BGN/wstęp

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 2,5% ceny całkowitej

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego (min. 3 miesiące od daty 

powrotu) paszportu lub dowodu osobistego
• kaucja zwrotna w wysokości 15 EUR/os. obejmuje ewentualne szkody wyrządzone 

przez uczestników
• sugerowane kieszonkowe ok. 90 EUR

TRANSPORT
Autokar klasy lux wyposażony w  klimatyzację, DVD, WC. Trasa przejazdu: Słowacja 
– Węgry – Serbia lub Rumunia – Bułgaria. Transfery realizowane przy min. 6 osobach. 
Możliwość wyjazdu z: Krakowa, Katowic, Warszawy, Wrocławia, Łodzi. 
Informacje o zbiórce na 5 dni przed wyjazdem na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY
POB-JB-1 09.07–20.07.2018 1790 PLN

POB-JB-2 18.07–29.07.2018 1790 PLN

POB-JB-3 27.07–07.08.2018 1790 PLN

POB-JB-4 05.08–16.08.2018 1790 PLN

POB-JB-5 14.08–25.08.2018 1690 PLN

BUŁGARIA BUŁGARIA 
– ZŁOTE PIASKI– ZŁOTE PIASKI

obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

wiek uczestników: 12–15, 16–19 lat

czas trwania: 12 dni

atrakcje: plażowanie nad Morzem 
Czarnym, zabawy, pakiet HAPPY & FIT

Impreza organizowana przez JAWORZYNA TOUR
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Obozy krajowe 
 – turystyka 

i wypoczynek

PELOPONEZ – usytuowany najdalej na południe Grecji, malowniczy półwysep a właś-
ciwie od przekopania Kanału Korynckiego wyspa. Przesiąknięty mitami, przepełniony 
antycznymi ruinami. Dominują tu sady cytrynowe, winnice, gaje oliwne oraz eukalip-
tusy.
TOLO –  turystyczna miejscowość położna ok. 180 km na południe od Aten, wtulona 
w monumentalne ściany skalne wyrastające wprost z morza, amfi teatralnie zamykają-
ce 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 18:05. Plano-
wany przylot na lotnisko w Atenach o godzinie 21:30. Odbiór bagaży. Przejazd do Tolo 
– na Peloponezie. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Uwaga! W tym dniu nie ma kolacji.
2–9 DZIEŃ Pobyt na Peloponezie w Tolo. Realizacja programu:
• 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 do godziny 11, transfer na lotnisko 
Ateny. Odprawa paszportowo-bagażowa. Planowany wylot z  Aten o  godzinie 15:45. 
Przylot do Warszawy planowany jest na godzinę 17:20. Odprawa bagażowa. Odbiór 
przez rodziców.

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 zakwaterowana 
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 śniadanie w  drugim dniu przyjazdu do Grecji, 
ostatnim śniadanie + suchy prowiant 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 w pokojach 3, 4-osobowych
• wyżywienie wg opisu
• ubezpieczenie AXA – KL (10000 EUR, NW 2000 EUR, bagaż 200 EUR)
• opiekę pedagogiczną, grecką opiekę medyczną
• opiekę kierownika-rezydenta
• podatek VAT
• obowiązkową dopłatę do turystycznego funduszu gwarancyjnego w wysokości 10 

PLN

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

przewodników lokalnych, transfery autokarem i taksę tutystyczną – 65 EUR

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• 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 Palmidi – 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 
Więcej informacji na www.atas.pl 

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 50 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 80 PLN/os.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobiste-

go, ważnego min. 3 miesiące od daty powrotu
• 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
• komunikat wyjazdowy będzie publikowany na stronie internetowej www.atas.pl

TRANSPORT 
Przelot samolotem Warszawa – Ateny – Warszawa, greckimi liniami lotniczymi. Godziny 
lotów do potwierdzenia na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy. 

TURNUSY I CENY
POG-S-1 17.07–26.07.2018 2799 PLN

GRECJA GRECJA 
– PELOPONEZ– PELOPONEZ

obóz wypoczynkowyobóz wypoczynkowy

wiek uczestników: 14–18 lat 

czas trwania: 10 dni

transport: samolot

atrakcje: zwiedzanie Aten, plażowanie

PROMOCJA:  -200 PLN do 31.03.2018
-100 PLN do 30.04.2018

Impreza organizowana przez Centrum Podróży KOLIBER
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Pogorzelica położona w województwie zachodniopomorskim, na Wybrzeżu Rewal-
skim. Przyciąga rzesze turystów swoją piękną plażą i walorami krajobrazowymi. 

 PROGRAM DL A WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do Ośrodka, w zależności od trasy 
ok. godziny 16:00–19:00 zakwaterowanie, spotkanie zapoznawcze, kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja wybranego wariantu i zajęcia wspólne dla wszystkich:
• kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie
• zajęcia na ścianie wspinaczkowej oraz przejazd kolejką tyrolską
• wizyta w  aquparku „Sandra” w  Pogorzelicy z  10 basenami krytymi i  odkrytymi, 

6 zjeżdżalniami, jacuzzi, z basenami termalnymi z wodospadem ciepłym i zimnym
• wizyta w Parku Linowym pokonanie: mostów, kładek huśtawek itp., uczestnicy wy-

posażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny
• wycieczka do Centrum Rozrywki w Chełmie Gryfi ckim – udział w imprezie OPE-

RACJA – INTEGRACJA KDS. Uczestnicy podzieleni na zespoły 12–15-osobowe, 
wygrywa zespół który wykona najwięcej zadań, t.j.: pokonanie siatki o  wysokości 
10 m, rozpalenie ogniska za pomocą krzesiwa, udzielenie pierwszej pomocy medycz-
nej, pokonanie labiryntu, przy pomocy mapy i kompasu znalezienie zaszyfrowanych 
miejsc, zbudowanie tratwy i przeprawienie się na drugą stronę stawu itp.

• warsztaty planszomaniaka – rywalizacja uczestników „na planszy”
• piłka nożna – nauka gry w zespole i doskonalenie poszczególnych elementów gry
• warsztaty piłki siatkowej plażowej – zapoznanie się z podstawowymi zasadami gry
• wizyta na pirackim statku – zabawy w wodzie, szukanie ukrytego skarbu
• kosmiczna ekspedycja – kosmiczne gry, zabawy, moda i dyskoteka
• balonowa bitwa wodna, aquaolimpiada – zawody pływackie
• konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”, festiwal Talentów
• dyskoteki, gry, zabawy integracyjne, karaoke, ogniska z  pieczeniem kiełbasek, gry 

terenowe, konkursy, zawody, orientacja w terenie.
12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną, wykwaterowa-
nie. Wyjazd przedpołudniem ok. godziny 10:00–11:00. Powrót do poszczególnych miast 
wg rozkładu jazdy.

 WARIANT Y DO WYBORU:
WARIANT A: wycieczka autokarowa „Krajobrazy Wyspy Wolin”, zwiedzanie: 
Fortu Gerharda, uczestnicy w  atrakcyjny sposób poznają historie Muzeum w  czasie 
marszruty po wnętrzach Fortu. Wizyta w Podziemnym Mieście na Wyspie Wolin i zwie-
dzanie w interaktywny sposób kompleksu podziemnych korytarzy, w Międzyzdrojach 
spacer Promenadą Gwiazd i  zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych, Planetarium, 
wizyta w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego.
WARIANT B: Fascynująca podwodna przygoda czyli wycieczka do najnowocześ-
niejszego w Europie Oceanarium w Stralsundzie – gromadzącego ok. 7000 tysięcy 
gatunków zwierząt i roślin morskich. Obejrzymy ssaki morskie, fascynujący świat głębo-
kich mórz, 5 ciekawych wystaw tematycznych „wizyta u  morskich gigantów” sprawia 
wrażenie jakbyśmy przebywali w głębinach. W specjalnych salach skorzystamy z inter-
aktywnych urządzeń służących do zabawy i  nauki. Atrakcją jest tunel pod akwarium. 
Zwiedzanie Starego Miasta Stralsundu. Zabawa w wodnym parku rozrywki „Hanse-Dom”.
WARIANT C: wizyta w TROPICAL ISLANDS k. Berlina – w bardzo atrakcyjnym i naj-
większym tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku w Europie (m.in. pobyt w krainie 
tropików z plażą, lasem tropikalnym, wioską tropikalną, klubem Tropino, z basenami, 
zjeżdżalnią wodną, Morzem Południowym, Laguną Bali, mini-golfem).

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy „Manta” w pięknym lesie sosnowym ok. 400 m od morza, 
pokoje 3 i  4-osobowe z  balkonem i  łazienką oraz telewizorem. Ośrodek dysponuje: 
stołówką, kawiarnią, salą dyskotekową, świetlicą, boiskami do piłki nożnej, koszykówki 
i siatkówki, 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 (śniadania i  kolacje w  formie 
bufetu, obiad serwowany).

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 4 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną
• program i wariant wg wybranej opcji
• opieka opieka wychowawców, medyczna i ratownika
• ubezpieczenie TU AXA (NNW 5000 PLN)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

 DODATKOWE OPŁAT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• Wariant B obowiązkowa opłata – 22 EUR
• Wariant C obowiązkowa opłata – 32 EUR

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
Realizowane przy min. 15 osobach. 
• wycieczka autokarowa do Kołobrzegu: 100 PLN, zwiedzanie: Starego Miasta, Maszo-

peria- Muzeum 6D, Oceanarium, godzinny pobyt w Aquaparku „Millenium”
• jednodniowa wycieczka autokarowa do Heide Park: 200 PLN + 30 EUR
• wycieczka do Parku Rozrywki – Legoland: 250 PLN + ok. 40 EUR, park zbudowany 

z klocków LEGO, 9 krain tematycznych, pobyt na miejscu ok. 8 godzin
• wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki Tropical Islands: 180 PLN + ok. 32 EUR, jed-

nodniowa wycieczka, dla tych którzy nie wybrali wariantu C.

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 2,8% całkowitej wartości ceny

 WAŻNE INFORMAC JE
• każdy uczestnik obowiązkowo powinien posiadać aktualną legitymację szkolną na 

przejazd PKP
• w trakcie wycieczek zagranicznych uczestnik zobowiązany jest do posiadania 

ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• pieniądze na realizacje programu i kaucję kadra zbiera pierwszego dnia 
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• możliwa dieta wegetariańska

 TRANSPORT
Dojazd zorganizowany: PKP lub PKS pod opieką kadry. W  przypadku zbyt małej fre-
kwencji na trasach antenowych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni 
przed wyjazdem. Informacje o zbiórce na 5 dni przed wyjazdem oraz szczegółowy 
rozkład jazdy na www.atas.pl. 

Rodzaj transportu Miasto Dopłata

Transport realizowany jest przy min. 5 Uczestnikach

Pkp
Warszawa

Trasa główna: Warszawa – Kołobrzeg – wyjazdy rano w dniu rozpo-
częcia turnusu, powrót wieczorem w dniu zakończenia turnusu

100 PLN

Antenka: PKP, 
Polski Bus lub PKS

Bydgoszcz, Łódź, Toruń 100 PLN

Antenka: PKP, 
Polski Bus lub PKS

Białystok, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław 150 PLN

TURNUSY I CENY
WARIANT A WARIANT B WARIANT C 

POP-PGK-1 26.06–07.07.2018 1570 PLN 
Wolin

1650 PLN 
+ 22 EUR 

Oceanarium 
w  Stralsund – wy-

cieczka zagraniczna

1680 PLN 
+ 32 EUR 

Tropical Islands 
– wycieczka 
zagraniczna

POP-PGK-2 08.07–19.07.2018

POP-PGK-3 20.07–31.07.2018

POP-PGK-4 01.08–12.08.2018

POGORZELICAPOGORZELICA
kolonia i obóz wypoczynkowykolonia i obóz wypoczynkowy

 wiek uczestników: 7–14 i 14–18 lat

czas trwania: 12 dni

atrakcje:  park linowy, Tropical Islands

nad morzem

PROMOCJA:  -100 PLN do 15.03.2018
-50 PLN do 15.04.2018

Impreza organizowana przez Harctur Warszawa
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Szklarska Poręba – miejscowość wypoczynkowa i  turystyczna położona u podnóża 
Szrenicy w  legendarnej krainie ducha Gór – Karkonoszy, doskonałe miejsce letniego 
wypoczynku dla tych, którzy preferują aktywny sposób spędzenia czasu.

 PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z  poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem jazdy, przyjazd do 
Pensjonatu/ Ośrodka w godzinach popołudniowych ok. 15–17, zakwaterowanie, obia-
dokolacja, podział na grupy, spotkanie zapoznawcze, krótki spacer, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
• Wycieczka autokarowa „Złota Praga”: zwiedzanie zabudowy pałacowo-zamkowej 

na Hradczanach m.in. Pałac Prezydencki, Złota Uliczka, Droga Królewska, Most 
Karola, Stare Miasto, Ratusz, Nowe Miasto.

• Wycieczka autokarowa do Liberca: zabawy w  Centrum Handlowo-Rozrywko-
wym „Babylon”, wizyta w  największym czeskim aquaparku: baseny, zjeżdżalnie, 
masaże, jaskinie (www.centrumbabylon.cz), a także wizyta w Parku Nauki i Zabawy 
– iQlandia. Zobaczymy m.in. trening kosmonauty, doświadczymy trzęsienie ziemi, 
przeżyjemy wichurę, spadające bomby, obejrzymy błyskawice, rozwiążemy zadania 
z kryminalistyki (www.iqlandia.cz/pl). W  trakcie przejazdu zwiedzanie Harrachova 
zespołu skoczni narciarskich i Huty Szkła.

• Wycieczka do niezwykłego rezerwatu przyrody Skalne Miasto wędrówka po 
świecie fantastycznych form skalnych, które osiągają wysokości bliskie 100 metrów. 
Na uczestników czeka pełen emocji spływ łódką w skalnym podziemnym mieście.

• Karkonosze AVENTURA: spływ bezpiecznymi pontonami raftingowymi po ma-
lowniczej rzece Bóbr (każdy uczestnik jest wyposażony w  kamizelkę, pagaj, kask, 
pontony są profesjonalne i bezpieczne).

• Wizyta w Parku Rozrywki Esplanada (www.parkesplanada.pl): doskonała zabawa 
i adrenalina dla każdego, m.in. zjazd zjeżdżalnia grawitacyjną Alpinie Coaster.

• Zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej: ciekawa interaktywna pre-
zentacja przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego. 

• Projekt Arado – wizyta w zaginionym laboratorium Hitlera, najnowocześniejszym 
podziemnym kompleksie w Polsce, przewodnik wcielający się w rolę agenta polskie-
go wywiadu prowadzi grupę by zdobyć niemieckie tajemnice.

• Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”: gra terenowa Szlakiem Ducha Gór, zabawa 
i historia w jednym.

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

• Wycieczki piesze m.in: do Wodospadu Szklarka, do schroniska pod Łabskim Szczy-
tem, na Halę Szrenicką.

• Dyskoteki, ogniska, konkursy, zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka.
12 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie. Pobranie suchego prowiantu na drogę. 
Wyjazd z Ośrodka ok. godziny 11–12, przyjazd do miast wg rozkładu jazdy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Pensjonat *** „Pory Roku” o wysokim standardzie, położony w centrum Szklarskiej 
Poręby. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3, 2+4 z łazienka-
mi, 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, cymbergaja. W  odległości ok. 500 metrów kryty basen 
w odległości ok. 700 metrów dolna stacja na Szrenicę. Do boiska sportowego „Orlik” ok. 
150 m, do centrum miasta ok. 400 m.
Ośrodek Wypoczynkowy „Halny” o  bardzo wysokim standardzie, po generalnym 
remoncie w  2017 roku, położony w  centrum Szklarskiej Poręby. Posiada komfortowo 
urządzone pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3 z łazienkami, 
każdy z  TV, balkonem oraz bezpłatnym WiFi. Obiekt posiada dużą działkę boisko do 
gier zespołowych, salę dyskotekową, stołówkę, miejsce na ognisko, plac zabaw i salę do 
ćwiczeń. Niedaleko obiektu profesjonalne zaplecze sportowe Orlik.
Wyżywienie – w stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek).

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 4 posiłki dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną
• program, opieka wychowawców, medyczna i ratownika
• ubezpieczenie TU AXA (NNW 5000 PLN)
• składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

 DODATKOWE OPŁAT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• obowiązkowa opłata na bilety wstępów – 900 CZK (płatne na miejscu)
• kaucja – 25 PLN (płatne na miejscu)

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
Realizowane przy min. 15 osobach. 
• wycieczka do Karpacza: Park Wodny Tropicana i Retro Muzeum Konsol Gier Video 

– 100 PLN
• wycieczka autokarowa do Czech: „ścieżka koronami drzew” – 75 PLN + 180 CZK
• wycieczka do Drezna (całodniowa) – 100 PLN + ok. 13 EUR
• Czeski Raj: kraina skał, zamków, zwiedzanie m.in. jaskiń Dolomitowych, Zamku Hruba 

Skała – 75 PLN + ok. 260 CZK
• Wizyta Parku Linowym „Trollandia”: pokonanie mostów, kładek, uczestnicy wyposa-

żeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny (szczegóły: www.trollandia.pl) – 20 PLN

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 2,8% całkowitej wartości ceny

 WAŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobiste-

go oraz obowiązkowo ważną legitymację szkolną
• pieniądze na realizacje programu w Czechach – 900 CZK i kaucję kadra zbiera pierw-

szego dnia 
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• możliwa dieta specjalna w pensjonacie „Pory Roku”

 TRANSPORT 
Dojazd zorganizowany: PKP lub PKS pod opieką kadry. W przypadku zbyt małej frekwencji 
biuro może odwołać połączenie na trasach antenowych na 7 dni przed wyjazdem. Infor-
macje o zbiórce na 5 dni przed wyjazdem oraz szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl.

Rodzaj transportu Miasto Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 OSOBACH

PKP

Warszawa, Łódź, Wrocław 
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.

100 PLN

Antenka: PKP lub 
Polski Bus PKS

Kraków, Katowice, Poznań, Lublin, Białystok, Rzeszów 150 PLN

Antenka: PKP lub 
Polski Bus PKS

*Gdańsk, *Szczecin, *Bydgoszcz, *Toruń
*przejazd nocą, możliwość wyjazdu dzień przed turnusem 

i powrotu rano w ostatnim dniu turnusu
180 PLN

TURNUSY I CENY
Pensjonat „Pory Roku” Ośrodek Wczasowy „Halny”

POP-BPD-1 25.06–06.07.2018 1520 PLN
+ ok. 

900 CZK 
na opłatę 
wstępów

POP-BPK-1 25.06–06.07.2018 1650 PLN
+ ok. 

900 CZK 
na opłatę 
wstępów

POP-BPD-2 07.07–18.07.2018 POP-BPK-2 06.07–17.07.2018

POP-BPD-3 19.07–30.07.2018 POP-BPK-3 17.07–28.07.2018

POP-BPD-4 31.07–11.08.2018 POP-BPK-4 28.07–08.08.2018

POP-BPD-5 12.08–23.08.2018 POP-BPK-5 08.08–19.08.2018

SZKLARSKA SZKLARSKA 
PORĘBAPORĘBA

kolonia i obóz wypoczynkowykolonia i obóz wypoczynkowy

 wiek uczestników: 7–14 i 14–18 lat

czas trwania: 12 dni

atrakcje: Babylon Aquapark, Skalne 
Miasto, spływ pontonami ra  ingowymi

PROMOCJA:  -100 PLN do 15.03.2018
-50 PLN do 15.04.2018

Impreza organizowana przez Harctur Warszawa
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Stolica polskich Tatr Zakopane zaprasza nie tylko na górskie wędrówki, ale również na 
kąpiele w ciepłych źródłach. 

 PROGRAM  Obóz Zakopane jakiego nie znacie 
i Obóz Graffi    Camp 

1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w  godzinach wieczornych, 
ok. 18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–10 DZIEŃ Realizacja programu:
Szaleństwo w parku wodnym „Tatralandia”: jeden z największych i najpopularniej-
szych parków wodnych w  Europie Środkowej. 14 basenów termalnych z  krystalicznie 
czystą wodą. Czeka na was 21 unikalnych zjeżdżalni, wodne huśtawki, sztuczny deszcz, 
wodne wulkany, powietrzne leżaki i gejzery! Kręgle: obozowa rywalizacja na prawdziwej, 
pięciotorowej, profesjonalnej kręgielni! Park linowy: wysokościowy system platform 
i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach lub palach, składające się z mostów, 
kładek, belek, pętli, siatek i różnego rodzaju zjazdów na drabince. Uczestnicy przed wej-
ściem do parku zostają wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny (uprzęże, lonże, 
karabinki, rolkę, kask) i przeszkoleni z zasad posługiwania się nim. Nad bezpieczeństwem 
uczestników zabawy czuwają doświadczeni instruktorzy. Zawody z pistoletami ASG: 
czyli wiatrówkami na plastikowe kulki. Zawody rozgrywane są w formie strzelnicy i pole-
gają na trafi aniu w tarcze. Gubałówka oraz zwiedzanie Zakopanego: spacer grzbietem 
Gubałówki do Butorowego Wierchu (piękna panorama Zakopanego i  Tatr), piesze 
zejście na dół. Spacer po Krupówkach. Filmomania i  kino letnie: wieczorna impreza 
plenerowa „noc hitów kinowych” (seans na świeżym powietrzu na Polach Krupowych). 
Gra terenowa: zespół, który jako pierwszy zrealizuje zakręcone zadania z  pewnością 
będzie zadowolony z nagrody. Mapy w dłoń i ruszamy w teren. Gry i zabawy: rozgrywki 
ping-pongowe, korzystanie z boisk sportowych. Ponadto gry, konkursy, quizy, wieczór 
kabaretowy, konkurs karaoke, podchody, dyskoteki, wieczorne ognisko lub grill.
11 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 

 PROGRAM  do obozu Graffiti Camp 
Dla osób które chciałyby spróbować swoich sił w miejskiej sztuce graffi  ti. Warsztaty 
z graffi  ciarzami – odpowiemy sobie na pytania m.in. Graffi  ti to sztuka czy wandalizm, 
czym jest graffi  ti, a czym street art. Dowiecie się w jakich miejscach bezpiecznie malować. 
Jakie techniki wykorzystywane są do malowania graffi  ti oraz poznacie najlepszych arty-
stów z kraju i ze świata. Namaluj swoje imię – nauczysz się jak projektować litery oraz 
układać je. Szablon, element Street Art – wspólnie zapoznacie się z techniką szablo-
nową. Nauczycie się wycinać ciekawe wzory, by później przekonać się jak niesamowity 
efekt uzyskamy na ścianie. Tworzenie muralu – na specjalnie przygotowanej do tego 
ścianie będziecie mieli okazję namalować własne graffi  ti z  wykorzystaniem róznego 
rodzaju farb i technik malarskich. To wszystko pod okiem doświadczonych instruktorów 
– graffi  ciarzy oraz w specjalnych maskach i ochronnych rękawiczkach.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Dom Wczasowy „Olcza” w  Zakopanem- Olczy, nowo otwarty ośrodek, oferuje za-
kwaterowanie w  pokojach 2, 3, 4-osobowych z  łazienkami, część z  balkonami. Do 
dyspozycji uczestników: duża jadalnia, świetlica – sala dyskotekowa, bilard, piłkarzyki 
i ping-pong. Wokół budynku teren rekreacyjny. Niedaleko obiektu sklep spożywczy.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwszy posiłek – 
kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant. 

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 10 noclegów w pokojach z  łazienkami, wyżywienie (3 posiłki dziennie i suchy pro-

wiant na drogę powrotną)
• opieka kadry pedagogicznej i przewodnika
• wycieczka autokarowa na Słowację i  bilety wstępu do TATRALANDII (wymagany 

paszport lub dowód osobisty)
• program rekreacyjno-sportowy wg opisu, zabawę w  parku linowym ADVENTURE, 

kręgle – turniej, zawody z pistoletami ASG

• wstępy do Tatrzańskiego Parku Narodowego (wymagane odpowiednie buty)
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW (do 5000 PLN)
• składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0 PLN

 DODATKOWE OPŁAT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• PAKIET ZAKOPIAŃSKIE BASENY: dwa kąpieliska termalne w Zakopanym (Antałówce i 

Szymoszkowa) – 60 PLN
• PAKIET ACTIV MAX: Slackline- utrzymanie równowagi chodząc po specjalnej taśmie. 

Ścianka wspinaczkowa, paintball- strzelanie do celu kulkami z farbą. Zorbing (kula) 
– zabawa polega na „chodzeniu” w przezroczystej kuli o średnicy 2 m. Przejażdżka 
samochodem terenowym 4x4 – przejażdżka jako pasażer po specjalnej wybranej 
trasie – 130 PLN

• Góralska potańcówka: pokaz i nauka tańca, konkurs tańca (realizowane przy min. 
10 os.) – 35 PLN/os.

• Escape room: ucieczkę z niezwykłego pokoju. Macie 1 godzinę, aby popróbować 
swoich sił i razem z grupą wydostać się z tego tajemniczego pomieszczenia. Ucieczka 
dotyczy jednej wybranej tematyki: „Alicja w krainie cudów” i „Ucieczka ze Shaws-
hank” – wybór tematyki nastąpi na miejscu, wymagane min. 6 osób – 20 PLN

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy AXA: 70 PLN

 WAŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej
• należy zabrać ze sobą: paszport lub dowód osobisty
• 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

• proponowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• zabierz ze sobą: buty za kostkę na wycieczki górskie, ciepły sweter, kurtkę nieprzema-

kalną, mały plecak, strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy

 TRANSPORT 
Dojazd własny: przybycie do Ośrodka po godz. 19:00, odbiór Uczestnika do godz. 8:30. 
Przekazanie dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy o  bieżący 
kontakt w dniu przyjazdu w związku z możliwymi opóźnieniami autokarów na trasie. 
Dojazd autokarem: Zbiórka uczestników 20 min. przed odjazdem. Organizator zastrze-
ga możliwość zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu w  wypadku 
małej liczby uczestników z danego miasta. Wyjazd z innych miast na www.atas.pl. 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Katowice
Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 40A (w kierunku Krakowa)
Powrót: Mc Doland’s, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. Ofi ar Katynia 

(w kierunku Wrocławia)
14:30 13:00 130 PLN

Kraków
Park Handlowy Zakopianka przed wejściem do CARREFOUR 

od ul. Zakopiańskiej 62
16:30 11:30 130 PLN

Łódź Hipermarket Carrefour, ul. Kolumny 6/36 11:00 16:30 150 PLN 

Warszawa
 Wyjazd: Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej 

Powrót: Pl. Bankowy 
09:00 18:15 150 PLN

Wrocław
 McDonald przy stacji BP (prawa strona), obok salonu BMW 

ul. Karkonoska 61 przy trasie wylotowej na Kudowę
12:00 15:30 150 PLN

TURNUSY I CENY
ZAKOPANE JAKIEGO NIE ZNACIE GRAFFITI CAMP

POP-CZP-1 06.07–16.07.2018 1629 PLN 1779 PLN

POP-CZP-2 28.07–07.08.2018 1629 PLN 1779 PLN

ZAKOPANEZAKOPANE
obozy tematyczneobozy tematyczne

 wiek uczestników: 12–15, 16–18 lat

czas trwania: 11 dni

atrakcje: park wodny Tatralandia, 
park linowy

góry

PROMOCJA:  -100 PLN do 31.03.2018 

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”
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Zapraszamy do Darłówka na spędzenie niezapomnianych dni nad morzem, a  przy 
okazji z bogatym program i mnóstwem przygód.

 PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z  rozkładem jazdy, przyjazd do Darłówka, w  zależności od 
trasy ok. godziny 18:00 – 19:00, kolacja, zakwaterowanie i nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja wybranego programu i wycieczki wspólne dla wszystkich: 
Park wodny „Jan”: szaleństwo wodne w  basenach wypełnionych wodą morską, 
korzystanie z  atrakcji: zjeżdżalnie, ślizgawki, dzika rzeka oraz jacuzzi. Wycieczka do 
elektrowni wiatrowej: przyjrzymy się z bliska najwyższym w tej części Europy wiatra-
kom i dowiemy się, jak funkcjonują generatory prądu i farma wiatrowa. Wycieczka do 
Darłowa: rejs tramwajem wodnym „Księżna Zofi a”, podczas którego zobaczymy 5-cio 
kilometrowe nadbrzeża kanału i  portu morskiego i  słynny, rozsuwany most, odwie-
dzimy piękną Starówkę, a także zwiedzimy Zamek Książąt Pomorskich. Uczestnictwo 
w otwartych imprezach: na terenie Darłówka i Darłowa. Plaża, słońce i kąpiele: odpo-
czynek na plaży, kąpiele wodne pod opieką ratownika. Ogniska i dyskoteki.
12 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 

PROGRAM KOLONII POSZUKIWACZY PRZYGÓD (7–9, 10–12 lat)
Poszukiwacze skarbów na nadmorskich plażach: wyprawa z  wykorzystaniem wykry-
wacza metalu, tajnych map i  zaszyfrowanych wiadomości w  poszukiwaniu skarbów. 
Wyprawa w  poszukiwaniu bursztynu. Gra terenowa: tory przeszkód nie do zdobycia. 
Laserowy paintball. Rozgrywki na świeżym powietrzu w specjalnie do tego celu przy-
gotowanej arenie z dmuchanych przeszkód. Drużyny mierzą się ze sobą w laserowych 
pojedynkach. 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 będzie-
cie mieli okazję pokonać trasę z elementami wspinaczki, tyrolki oraz sprawdzić się na 
moście linowym. Kręgielnia: obozowa rywalizacja. Turniej na profesjonalnej, kręgielni. 
Kajaki: nauka wiosłowania i mini wyprawa – 1 x 1,5 godz. Wycieczka rowerowa: wzdłuż 
brzegu morskiego (Darłówko – Wicie – Jarosławiec). Możliwość korzystania z siłowni na 
terenie ośrodka – zajęcia w ośrodkowej siłowni wyposażonej w drabinki, hantle, orbiter, 
rowerki, mini atlas. Będzie rozgrzewka, próby kondycyjne i trening. Wycieczka do Dar-
łówka – zwiedzanie miasta, latarni morskiej, portu.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
OW DIUNA 2 obiekt o bardzo dobrym standardzie, znajdujący się we wschodniej części 
Darłówka, nad samym morzem, przy wejściu na plażę. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazien-
kami i TV. Na terenie: boiska do piłki nożnej i plażowej siatkowej, liczne świetlice i sale 
ze sprzętem audiowizualnym, siłownia, kawiarenka i nowoczesna stołówka, stół ping-
-pongowy, miejsce na ognisko i do grillowania.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser. Śniadania w formie bufetu. Pierwszy posiłek – 
ciepła kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami, i wyżywienie 3 posiłki dziennie, deser i suchy 

prowiant na drogę powrotną
• program rekreacyjno-zabawowy wg opisu
• opieka pedagogiczna, 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

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
DLA WSZYSTKICH
• rejs statkiem – 20 PLN

• WIOSKA HOBBITÓW: nocna gra fabularna, której akcja rozgrywa się w Wiosce Hob-
bitów. Jest to wyprawa przez ciemny las, musicie bezpiecznie dostarczeyć jaja do 
gniazda Smauga. Dodatkowo drużyna zwiedzi muzeum smoka – 80 PLN

DLA KOLONII POSZUKIWACZY PRZYGÓD (7–9, 10–12 LAT)
• PAKIET ATRAKCJI 1D: GOKARTY wycieczka ścieżkami rowerowymi, TRAMPOLINA, 

PARK LINOWY zabawy na wysokości, STRZELECTWO, KAJAKI 1 x 1,5 godz – 110 PLN
DLA OBOZU 100 ATRAKCJI (13–15, 15–18 LAT)
• dodatkowy wstęp do Parku Wodnego – 22 PLN
• PAKIET AKTYWNY 1M: PAINTBALL: 3 godz. gry, po 200 kulek/osobę, TECHNIKI 

LINOWE: wiązanie przydatnych  węzłów, konstruowanie i pokonywanie mostów  lino-
wych, GRY SURVIVALOWE: tory przeszkód nie do zdobycia, STRZELECTWO – 150 PLN

• PAKIET AKTYWNY 2M: ARCHERY TAG: zabawa podobna do paintballa, ale z wyko-
rzystaniem łuków! Rozgrywki drużynowe pomiędzy dmuchanymi przeszkodami, 
bezpieczne strzały z piankową konstrukcją – 50 PLN

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

wykupienie) kolonie poszukiwacze przygód i obóz 100 Atrakcji – 70 PLN (deklaracja 
zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem umowy)

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej
• prosimy o zabranie do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 20 kg (bagaż główny i pod-

ręczna torba). Bagaż opisać imieniem i nazwiskiem
• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, strój kąpielowy, krem z UV
• proponowane kieszonkowe ok. 100 PLN

 TRANSPORT
Dojazd własny: przybycie do Ośrodka po godz. 19:00, odbiór Uczestnika do godz. 8:00. 
Przekazanie dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy o  bieżący 
kontakt w dniu przyjazdu.
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Zbiórka uczestników 20 min. przed odjazdem. 
Organizator zastrzega możliwość zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka trans-
portu w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. Wyjazd z innych miast na 
www.atas.pl. 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk
Wyjazd: Stacja Shell, Złota Karczma
Powrót: Stacja Lotos, Odyseusza 18

15:00 13:00 120 PLN

Katowice

Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 40A (w kierunku 
na Kraków)

Powrót: Mc Doland's, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. Ofi ar 
Katynia (w kierunku Wrocławia).

06:30 20:30 180 PLN

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

paliw Leclerc.
10:15 18:00 150 PLN

Poznań
Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. A2 i drogi nr 5, 

przy McDonalds. 
12:30 13:30 150 PLN

Warszawa
Wyjazd: Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej.

Powrót: Pl. Bankowy
08:00 20:00 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Bydgoszcz
Parking TESCO, Toruńska 101
UWAGA: tylko II i III turnusie

13:00 15:00 120 PLN

TURNUSY I CENY
KOLONIA 7–12 lat OBÓZ 13–18 lat 

POP-DC-1 25.06–06.07.2018 1569 PLN 1599 PLN 

POP-DC-2 07.07–18.07.2018 1669 PLN 1699 PLN

POP-DC-3 19.07–30.07.2018 1669 PLN 1659 PLN

POP-DC-4 31.07–11.08.2018 1669 PLN 1659 PLN

DARŁÓWKODARŁÓWKO
kolonie i obozy tematycznekolonie i obozy tematyczne

 wiek uczestników: 7–9, 10–12, 13–15, 
15–18 lat
czas trwania: 12 dni
atrakcje: park wodny, plaża, gry, zabawy
nad morzem
PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2018

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”
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Zapraszamy do Łeby gdzie przez całe lato organizowane są imprezy promujące 
aktywny wypoczynek na plaży tj. siatkówka plażowa, regat, żeglowanie, nurkowanie, 
aerobik i występy taneczne.

 PROGRAM PROGRAM DLA OBOZU „ŁEBSKIE 
WAKACJE” I OBOZU „ŁEBA AKTYWNIE”

1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, ok 
18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy plażowe, wycieczka rowerowa do Sło-
wińskiego Parku Narodowego, wędrówka po wydmach, konkurs na Megakarambol: 
zbudowanie i wodowanie własnej konstrukcji pływającej, rozgrywki sportowe: siatków-
ka, koszykówka, kometka, ping-pong, mini piłka nożna, rzut balonem na odległość, 
turniej piłki plażowej, dla chętnych aquaaerobik, fi lmomania: noc hitów kinowych, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywko-
wych na terenie Łeby (koncerty, plenery, regaty żeglarskie, itp.), dyskoteki, konkurs 
fryzur i makijażu, wieczór oryginalnych strojów, podchody, konkurs karaoke, wieczór 
kabaretowy, wizyta w stadninie koni w Nowęcinie (dla zainteresowanych), wstęp na 
rolkowisko (dla chętnych) – konieczne własne rolki i ochraniacze.
12 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 

 DODATKOWY PROGRAM DLA OBOZU „ŁEBA 
AKTYWNIE” 

kajaki i rowerki wodne nad Jeziorem Sarbsko, tor gokartowy: szkolenie, trening, wyścigi 
(2jazdy), zajęcia teoretyczne: budowa kartów, specyfi ka toru. Techniki jazdy, zasady bez-
pieczeństwa, zajęcia praktyczne: trening i zabawa, power park Łeba – zabawa w parku 
linowym z instruktorami, paintball i ścianka wspinaczkowa, tyrolka: zjazd na linie 120m 
w uprzęży asekuracyjnej oraz skok wahadłowy w kasku. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
O.W. „FREGATA” (www.ow-fregata.pl) ośrodek wczasowy o bardzo dobrym standar-
dzie, położony ok. 7 min. drogi od plaży. Pokoje 3, 4-osobowe 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 i suchy prowiant na drogę powrotną.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami, wyżywienie (3 posiłki dziennie, deser i suchy 

prowiant na drogę powrotną)
• 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
• za specjalną dietę uczestnika (bezglutenowa, wegetariańska) – 190 PLN

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• warsztaty taneczne (1 i 2 turnus): 7 spotkań po 1,5 godz., podstawy tańców 

latynoskich: samby, zumby i amerykańskiego jive’a oraz videoclip dance – tańca tele-
dyskowego: hip-hop, r&b, jazz, salsa, funky – 120 PLN 

• warsztaty taneczne prowadzone przez fi nalistę You Can dance Mikołajem Strzyżem 
(program łebskie wakacje 3 i 4 turnus) – 300 PLN

• wycieczka do Sea Parku: fokarium, oceanarium 3D z kinem 5D, muzeum maryni-
styczne, park makiet zwierząt morskich, park miniatur latarni morskich, galeon i park 
zręcznościowy – 53 PLN

• rejs statkiem: rejs statkiem po morzu Bałtyckimi (z portu w Łebie do latarni morskiej 
lub w okolice wydm ruchomych) – 25 PLN

• adventure Golf Park: pole do minigolfa z torami typu adventure – 20 PLN
• bilard, piłkarzyki, cymbergaje – ok. 2 PLN/gra
• wypożyczenie roweru – ok. 20 PLN/dzień (wymagane zebranie grupy)
• wstęp do Dinoparku – 33 PLN

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

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

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobawiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej
• prosimy o zabranie do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 20 kg (bagaż główny i pod-

ręczna torba). Bagaż opisać imieniem i nazwiskiem
• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, strój kąpielowy, krem z fi ltrem 

UV, nakrycie głowy
• proponowane kieszonkowe ok. 130 PLN
• na torze gokartowym zapewniamy: kombinezon, certyfi kowany kask, kołnierz ase-

kuracyjny

 TRANSPORT 
Dojazd własny: przybycie do Ośrodka po godz. 19:00, odbiór Uczestnika do godz. 8:00. 
Przekazanie dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy o  bieżący 
kontakt w dniu przyjazdu.
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Zbiórka uczestników 20 min. przed odjazdem. 
Organizator zastrzega możliwość zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka trans-
portu w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. Wyjazd z innych miast na 
www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Katowice

Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 40A (w kierunku 
Krakowa)

Powrót: Mc Doland's, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. Ofi ar 
Katynia (w kierunku Wrocławia).

06:30 20:30 180 PLN

Łódź
Hipermarket E. Leclerc, ul. Infl ancka 45, przy stacji paliw 

Leclerc.
10:15 18:00 150 PLN

Warszawa
Wyjazd: Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej.

Powrót: Pl. Bankowy
08:00 20:00 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Bydgoszcz
Parking TESCO, Toruńska 101
UWAGA: tylko II i III turnusie

13:00 15:00 120 PLN

Gdańsk
Wyjazd: Stacja Shell, Złota Karczma
Powrót: Stacja Lotos, Odyseusza 18

15:00 13:00 120 PLN

Poznań
Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. A2 i drogi nr 5, przy 

McDonalds. 
12:30 13:30 150 PLN

Wrocław McDonald przy stacji BP, Al. Karkonoska 63 08:00 18:00 180 PLN

TURNUSY I CENY
ŁEBSKIE WAKACJE ŁEBA AKTYWNIE

POP-CŁ-1 25.06–06.07.2018 1649 PLN 1779 PLN

POP-CŁ-2 07.07–18.07.2018 1649 PLN 1779 PLN

POP-CŁ-3 19.07–30.07.2018 1649 PLN 1779 PLN

POP-CŁ-4 31.07–11.08.2018 1649 PLN 1779 PLN

ŁEBAŁEBA
obozy tematyczneobozy tematyczne

 wiek uczestników: 13–15, 16–18 lat

czas trwania: 12 dni 

atrakcje: gry, zabawy, plaża
nad morzem

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2018

Impreza organizowana przez BTA Kompas OBOZY KRAJOWE – PRZYGODA
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Ustka jedno z  najpopularniejszych wśród młodzieży miast nadmorskich. Portowy 
klimat oraz uzdrowisko z  kąpieliskiem morskim sprawiają, że czas tutaj spędzony to 
cudowne chwile. 

 PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do Ustki w zależności od trasy, ok. 
godziny 18:00–19:00, kolacja, zakwaterowanie i nocleg.
2–10 DZIEŃ Realizacja wybranego programu i wycieczki wspólne dla wszystkich: 
Wycieczka do bunkrów i umocnień Twierdzy Ustka – bunkry ukryte są w wydmach 
między portem a plażą, Muzeum Minerałów zobaczyć m.in. kolekcję amonitów, szkielet 
i jajo dinozaura, kolekcję muszli i pokaźne zbiory kryształów – min. jeden z największych 
kryształów górskich. mocnień. Wycieczka do doliny Charlotty –  Dolina Charlotty 
z ZOO Wodnym Safari i Fokarium – odbędziemy fantastyczny rejs łodzią, która zabiera 
uczestników w  podróż dookoła świata. Tematyczne wysepki: Afryka, Ameryka Płd. 
i Australia zamieszkałe są m.in. przez: kangury, zebry, makaki japońskie, itp. Obejrzy-
my też jedno z największych w Polsce fokariów, w którym dzięki specjalnym szybom 
można obserwać foki także pod wodą. Wstęp do nowo otwartego Aquaparku i krę-
gielni Lubicz. Rejs statkiem. Uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych 
na terenie Ustki m.in. (w zależności od terminu): koncerty, kabarety, regaty żeglarskie, 
turniej piłki plażowej, występy teatrów i iluzjonistów, Projekt Plaża, dyskoteki pod 
chmurką, plażowanie i kąpiele w morzu, gry, zabawy i konkursy plażowe. Rozgrywki 
sportowe: koszykówka, kometka, mini piłka nożna, rzut balonem na odległość, dla 
chętnych aquaaerobik. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
12 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 

OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNY „USTKA AKTYWNIE” 13–17 lat 
Obóz dla młodzieży, która chce spędzić wakacje aktywnie i sportowo. Siatkówka: tre-
ningi i rozgrywki sportowe na boisku zaprzyjaźnionego OSiR-u, pod okiem instruktora. 
Młodzi siatkarze będą trenowali wszystkie elementy sztuki siatkarskiej. Uzupełnieniem 
treningów będą wykłady teoretyczne i  quiz o  piłce siatkowej. Najlepszy kibic pod 
słońcem: przygotujemy biało-czerwone stroje, nauczymy się zabaw, okrzyków i pio-
senek śpiewanych na trybunach, słowem pokażemy, dlaczego polscy kibice siatkówki 
są najlepsi na świecie. Siatkówka plażowa: rozgrywki sportowe na piasku. Kręgle: 
weźmiemy udział w obozowym turnieju. Fitness i zumba: doświadczona instruktorka 
fi tness poprowadzi ciekawe zajęcia sprawi, że niejedna z Was zakocha się w tym sporcie. 
Bilardowe ABC: zapoznanie z  ogólnymi zasadami gry w  bilard! Rozgrywki tenisa 
stołowego – wprowadzenie piłki do gry (serwis), prawidłowy odbiór, wymiana piłek. 
Wyjaśnimy pojęcia set, gra na przewagi. Style trzymania rakietki – shakehand i penhold. 

PROGRAM OBOZU ALL 4 FUN 14–17 lat 
Obóz dla młodzieży – sport, integracja oraz imprezy. Havaiian Party: impreza w hawaj-
skim stylu! Koszulki w stylu „bahama” oraz naszyjniki z kwiatów mile widziane. Elegant 
Party: na czerwony dywan zapraszamy panów w muchach i krawatach, a panie w ele-
ganckich sukniach! Impreza prawdziwych gwiazd. Miasto imprez: w Ustce codziennie 
coś się dzieje! Koncerty, „Dni Morza”, „Bursztynowe Regaty” oraz wiele innych. Każdy, 
kto będzie miał ochotę zobaczyć i poczuć pozytywne emocje na własnej skórze – ruszy 
z nami w miasto! Disco time: odwiedzimy najsłynniejsze nadmorskie dyskoteki. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
O.W. Niezapominajka (ul. Rybacka 2a, 76-270 Ustka). Obiekt o bardzo dobrym stan-
dardzie, na wydmie wśród sosnowego lasu ok. 350 m od plaży i centrum miasta. Teren 
ośrodka (2,5 ha) ogrodzony i bezpieczny. Na terenie znajdują się: stołówka, kawiarnia 
i  sala kinowa z  multimediami, bilard, gry zręcznościowe, miejsce do organizowania 
ognisk i grillowania, dwa boiska do siatkówki plażowej, boiska do Beach Soccera, ko-
szykówki, kometki, sala rekreacyjna wyposażona w stoły do ping-ponga, piłkarzyki, gry 
planszowe i inne. Zaraz obok został uruchomiony w 2015 r. Park Wodny z wieloma base-
nami, zjeżdżalniami oraz z pełną gamą atrakcji. Pokoje 2–4-osobowe z łazienkami i TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser. Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. 
Pierwszy posiłek – ciepła kolacja, ostatni – śniadanie i suchy prowiant na drogę powrotną.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 3 posiłki dziennie, deser i suchy prowiant na drogę powrotną
• program, wstęp do Aquaparku i kręgielni Lubicz, wycieczka do Doliny Charlotty
• 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

 FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• bilard, piłkarzyki – ok. 2 PLN/gra
• park linowy „Na Wydmie” – 15-25 PLN
• wstęp do Parku Wodnego w Ustce – ok. 15 PLN/h

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

pienie) – 70 PLN. Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem 
umowy

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobawiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej
• prosimy o zabranie do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 20 kg (bagaż główny i pod-

ręczna torba). Bagaż opisać imieniem i nazwiskiem
• proponowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV

 TRANSPORT 
Dojazd własny: przybycie do Ośrodka po godz. 19:00, odbiór Uczestnika do godz. 8:00. 
Przekazanie dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. Prosimy o  bieżący 
kontakt w dniu przyjazdu.
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Zbiórka uczestników 20 min. przed odjazdem. 
Organizator zastrzega możliwość zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka trans-
portu w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. Wyjazd z innych miast na 
www.atas.pl. 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Katowice
Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 40A (w kierunku Krakowa)
Powrót: Mc Doland's, ul. Górnośląska Nr 55 róg ul. Ofi ar Katynia 

(w kierunku Wrocławia)
06:30 20:30 180 PLN

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

Poznań
Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. A2 i drogi nr 5, przy 

McDonalds
12:30 13:30 150 PLN

Warszawa
Wyjazd: Torwar, parking od ul. Czerniakowskiej.

Powrót: Pl. Bankowy
08:00 20:00 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Bydgoszcz Parking TESCO, Toruńska 101 13:00 15:00 120 PLN

Gdańsk
Wyjazd: Stacja Shell, Złota Karczma
Powrót: Stacja Lotos, Odyseusza 18

15:00 13:00 120 PLN

Wrocław McDonald przy stacji BP, Al. Karkonoska 63 08:00 18:00 180 PLN

TURNUSY I CENY
USTKA AKTYWNIE USTKA ALL 4 FUN

POP-CU-1 07.07–18.07.2018 1669 PLN 1669 PLN

POP-CU-2 19.07–30.07.2018 1669 PLN 1669 PLN

USTKAUSTKA
obozy tematyczneobozy tematyczne

 wiek uczestników: 13–17 lat 

czas trwania: 12 dni 

atrakcje: aquapark, kręgle, dyskoteki

PROMOCJA: -100 PLN do 31.03.2018

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”
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Rabka Zdrój położona w  Beskidach Zachodnich, u  podnóża Gorców, na wysokości 
około 500-560 m n.p.m. Największym skarbem tej miejscowości są liczne źródła lecz-
nicze solanek, które czynią Rabkę doskonałym uzdrowiskiem. Poczuj smak przygody 
z survivalem – czyli dużo emocji, zabawy i śmiechu. 

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z  poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem jazdy. Przyjazd do 
Ośrodka w godzinach porannych, śniadanie, zakwaterowanie, spotkanie zapoznawcze. 
Początek realizacji programu.
1–12 DZIEŃ Realizacja programu:
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. Program jest ramowy. Jego realizacja uzależniona będzie 
od kondycji i wieku uczestników.
ZABAWY LINOWE: wspinaczka na sztucznej ściance, wdrapywanie się na kontenerową 
wieżę, tyrolka i zjazd na linie ponad rzeką Rabą dostarczą nam zapierające dech w pier-
siach emocje. 
PAINTBALL: pokonamy paintballowy tor przeszkód (slalom, czołganie, konkurencje 
sprawnościowo-zwinnościowe, strzelanie do celu stałego i ruchomego). 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. Ponad 
to zapoznamy się z techniką i taktyką strzelania dynamicznego oraz statycznego, a po-
konanie specjalnie przygotowanego toru pomoże wyłonić króla strzelców.
INTEGRACYJNIE I DRÓUŻYNOWO: 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 wieloosobowych nartach.
NOCNA WYPRAWA Z  LATARKAMI: podążając wyznaczonymi tropami 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! 
INDIAŃSKA WIOSKA: czeka nas budowa szałasu, indiańskiego tipi, przygotowanie 
ogniska, które zapłonie od jednej zapałki, własnoręczne przygotowanie indiańskich 
naszyjników, strzelanie z łuków (z pomocą instruktorów).
„WYPRAWA MŁODYCH EKOLOGÓW”: przeprawa górskim potokiem po specjalnie 
przygotowanych ścieżkach edukacyjno-przygodowych. W  drodze do pokonania 
drewniane mosty, drabinki, na trasie Eko-tablice informacyjne, barierki, rozwieszone 
liny, nauka rozpoznawania tropów zwierząt, gatunków drzew i roślin, jak przewidywać 
pogodę i wiele innych.
OFF-ROAD 4x4: weźmiemy udział w  ekscytującej jeździe samochodami terenowymi 
w ciężkim terenie – błoto, strome podjazdy, zapierające dech w piersiach zjazdy, to tylko 
przedsmak wielkiej przygody!
WYPRAWA NA LUBOŃ WIELKI: (1022 m n.p.m.) 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. Czekają 
na nas gry i  zabawy terenowe, konkurs wiedzy z  poznanych zagadnień (pierwsza 
pomoc, orientacja w terenie, krajoznawstwo, posługiwanie się mapą i kompasem)
JAZDA NA QUADACH: wraz z instruktorem wybierzemy się na ekstremalną przejażdż-
kę quadem, gdzie będą czekały na nas różne przeszkody do pokonania m.in strome 
zbocza, przejazd przez rzekę, balans na krawędziach wąwozu Potoka Królewskiego! Na 
zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek w górskim szałasie! Po zakończeniu zajęć 
z programu każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom. 
Wycieczki autokarowe: Nocleg w Bacówce w środku lasu, Aquapark: Terma Bania, Ca-
łodzienna wizyta w Parku Rozrywki Rabkolandzie: dostęp do atrakcji no limit!
Wycieczki 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 upominkami i inne.

12 DZIEŃ Wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, po kolacji wyjazd z ośrodka 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
„Willa Promienna” usytuowana w cichym i spokojnym miejscu. Pokoje 2, 3, 4-osobowe 
z  pełnym węzłem sanitarnym, teren ogrodzony, całkowicie bezpieczny. Cała willa do 
dyspozycji dzieci. Zdjęcia obiektu dostępne są pod adresem internetowym: www.willa-
promienna.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
• 12 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 4 razy dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną
• program kolonii, wstępy
• opieka kadry pedagogicznej, medycznej oraz przewodnika
• ubezpieczenie NNW
• podatek VAT

 DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
Realizowana przy min. 20 uczestnikach
• wycieczka całodniowa do Parku Rozrywki ENERGYLANDIA – 89 PLN 

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% ceny całkowitej

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej
• możliwa dieta specjalna wegetariańska, bezglutenowa 
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 PLN

 TRANSPORT 
Dojazd zorganizowany: PKP na trasie Gdynia – Chabówka –  Gdynia (miejsca rezer-
wowane, siedzące) oraz transfer autokarowy do i  z  miejsca zakwaterowania. Wyjazd 
z Gdyni w godzinach wieczornych, powrót do Gdyni w godzinach porannych. UWAGA! 
Możliwość wsiadania na trasie pociągu. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez 
żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej ilości 
uczestników (min. 6 osób).

Miejscowość Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 3 UCZESTNIKACH

Łódź, Warszawa 110 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk, Gdynia 140 PLN

Bydgoszcz, Toruń 120 PLN

Kraków 70 PLN

TURNUSY I CENY
POP-CR-1 02.07–13.07.2018 1549 PLN

POP-CR-2 14.07–25.07.2018 1549 PLN

POP-CR-3 06.08–17.08.2018 1549 PLN

RABKA ZDRÓJRABKA ZDRÓJ
survivalowa frajdasurvivalowa frajda

 wiek uczestników: 8–16 lat

czas trwania: 12 dni

w górach 

atrakcje: paintball, zabawy linowe

PROMOCJA:  -100 PLN do 28.02.2018 
-50 PLN do 30.04.2018 

Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel
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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 morskiemu powietrzu, 
szerokiej piaszczystej plaży.

 PROGRAM DLA WSZYSTKICH 
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do Dąbek, w zależności od trasy 
ok. godziny 17:00-20:00, kolacja, zakwaterowanie i nocleg.
2–10 DZIEŃ Realizacja wybranego programu i zajęcia wspólne dla wszystkich np.: 
festiwal kolorów, spartakiady dla młodszych oraz starszych grup, mini playback show, 
baloniada, kolonijne/obozowe śluby, miejska gra tzw. „street game”, kąpiele morskie, 
plażowanie, ognisko, dyskoteki. 
11 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 
Uwaga: w ostatnim turnusie 10 dni/ 9 nocy.
Harmonogram i  intensywność zajęć uzależniona jest od pogody i  od predyspozycji 
psychofi zycznych dzieci. 

PROGRAM KOLONII 10 PRZYGÓD 7–10 lat 
• sporty wodne: zabawa nad jeziorem Bukowo na trampolinie wodnej i  w  walcu 

zorbing pod okiem ratownika/animatora oraz dla chętnych banan za motorówką
• przygoda z tańcem – zajęcia taneczne z instruktorem
• przygoda z paintball’em – zabawa z zastosowaniem specjalnych markerów Paintball 

Splat Master – sprzęt różniący się od tradycyjnych markerów paintballowych – dosto-
sowany do młodszej grupy wiekowej. Mniejsze i lżejsze kulki, nieduża siła uderzenia, 
bez bólu i siniaków

• dzień w pracowni plastycznej – kreatywne zajęcia pod okiem instruktora
• dzień gier – któż tego nie lubi! Cały dzień gramy! 
• wycieczka autokarowa do Darłowa lub Darłówka. Zapoznanie się z lokalnymi atrak-

cjami i miejscami godnymi obejrzenia. Na zakończenie wycieczki wspaniała zabawa 
w PARKU WODNYM JAN w Darłówku

• zabawa w parku rozrywki, znajdującym się przy OW DUET
• dzień sportowy – trenujemy koszykówkę, piłkę nożna, unihoc i ringo, a na zakończe-

nie dnia spartakiada na plaży
• przygoda z  kuchnią –  sami zrobimy pyszne koktajle, sałatki, przekąski, każdy ma 

szansę zostać Master Szefem
• dzień psikusów – Uwaga – psikusy ustalamy z wychowa
• wata cukrowa – sami nauczymy się ją robić.

PROGRAM KOLONII KOMANDOSI NA WYPASIE 7–10 LAT 
• paintball Splat Master – paintball dla najmłodszych graczy na mniejsze i lżejsze kulki, 

nieduża siła uderzenia. Bez bólu i siniaków. Będziemy grać markerami sprężynowymi
• paintball tradycyjny –  markerami na gaz. Możliwe scenariusze takie jak: kosmici, 

helikopter, obrona twierdzy, dominacja, smok. 100 kul na rozgrywkę. Uczestnicy 
otrzymają kombinezon, maskę, ochraniacz klatki piersiowej oraz ochraniacz szyi

• paintball laserowy – z wykorzystaniem najlepszej na rynku outdoorowej broni lase-
rowej – Falcon. Bardzo lekka (940 g) i precyzyjna broń jest jednocześnie bezpieczna 
dla graczy i osób postronnych. Grać będziemy w lesie, pomiędzy dmuchanymi prze-
szkodami i na terenie ośrodka

• ASG – ćwiczenia na strzelnicy statycznej i dynamicznej. Strzelanie do celu z wiernych 
replik prawdziwej broni wyposażonych w kolimator lub lunetę. Na zakończenie zajęć 
konkurs strzelecki z nagrodami

• survival – budowa schronienia, rozpalanie ognia i przygotowanie jedzenia nad ogni-
skiem, gra wojenna „Granica”

• trening komandosa – trening samoobrony dostosowany do wieku uczestników
• test odwagi – budowa wieży ze skrzynek, przejście mostem linowym, skok zaufania
• mapa pirata – poszukiwanie skarbów za pomocą wykrywacza metalu 
• wodne szaleństwo – zabawa nad jeziorem na trampolinie wodnej i w walcu zorbing 

pod okiem ratownika/animatora

• wycieczka do Parku Wodnego JAN w Darłówku
• zabawa w parku rozrywki znajdującym się przy OW Duet
• wata cukrowa – sami nauczymy się ją robić.
Uwaga: należy zabrać z domu buty i ubrania „na zdarcie”.

PROGRAM KOLONIi MALI ARTYŚCI 7–10 LAT
• malowanie koszulek – białe, bawełniane koszulki, dzięki farbom do tkanin, zmieniają 

się w bajecznie kolorowe dzieła sztuki
• decoupage – wykorzystanie techniki serwetkowej do stworzenia podkładek pod 

kubki lub zakładek do książek
• fi lcowa twórczość – tworzenie breloków i maskotek z kolorowych arkuszy fi lcowych
• oryginalne bransoletki – tworzenie bransoletek z wykorzystaniem Kumihimo- japoń-

skiej sztuki tworzenia bransoletek i ozdób z zaplecionych sznurków
• scrapbooking – projektowanie i tworzenie pamiątkowych kartek i zakładek
• oryginalne torby – malowanie bawełnianych toreb
• papierowa biżuteria – kolczyki, wisiorki, naszyjniki z kolorowych pasków papieru
• makramowe supełki –  tworzenie ozdób ze specjalnie wiązanych sznurków. Można 

stworzyć  biżuterię albo oryginalne słuchawki do telefonu
• wycieczka do Parku Wodnego JAN w Darłówku
• wodne szaleństwo na trampolinie wodnej i  walcu zorbing pod okiem ratownika/

animatora
• zabawa w parku rozrywki znajdującym się przy OW Duet
• wata cukrowa – sami nauczymy się ją robić. 

PROGRAM OBOZU BEZ NUDY 11–14 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.
• lekcje windsurfi ngu lub na wakeboardzie lub nartach wodnych na jeziorze Bukowo
• przejażdżka motorówką lub rowery wodne po jeziorze
• banan za motorówką
• warsztaty hand-made (farbowanie koszulek lub toreb)
• warsztaty aktorskie lub taneczne
• paintball tradycyjny lub laserowy
• wycieczka do Darłówka i parku wodnego JAN w Darłówku
• wodne szaleństwo na trampolinie wodnej i walcu zorbing
• dzień lenia – luz blues, nic nie robimy, chyba, że nam się zachce
• dzień świra – tylko prawdziwi wariaci wiedzą co będzie się działo, ogranicza Was 

jedynie kreatywność i… wychowawca, który czuwa na całością.
Grupy wiekowe – w zależności od ilości osób realizowane są oddzielnie lub łącznie.

PROGRAM OBOZU REKREACJA I SPORT NA BOGATO 11–14 LAT, 14–18 LAT 
Codziennie zajęcia i rozgrywki sportowe:
• koszykówka, plażowa piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy
• unihoc, rugby, ringo i freezby
• zajęcia FIT i kondycyjne
• wyjazd do Darłówka do Parku Wodnego JAN
Dodatkowo do wyboru 3 atrakcje z niżej wymienionych (decyzja na miejscu lub w karcie 
kwalifi kacyjnej):
• lekcja jazdy na nartach wodnych lub na wakeboardzie
• lekcja windsurfi ngu
• banan za motorówką
• paintball tradycyjny
• paintball laserowy
• warsztaty taneczne
• warsztaty plastyczne (malowanie koszulki lub torby). 
Grupy wiekowe – w zależności od ilości osób realizowane są oddzielnie lub łącznie.

DĄBKIDĄBKI
kolonie i obozy wypoczynkowe, kolonie i obozy wypoczynkowe, 

sportowe i tematycznesportowe i tematyczne

 wiek uczestników: 7–10, 11–14, 
14–18 lat

czas trwania: 11 dni

atrakcje: gry, zabawy

nad morzem
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PROGRAM OBOZU PAINTBALL 11–14 LAT, 14–18 LAT 
• zajęcia będziemy realizować z podziałem na grupy według preferencji uczestników. 

W paintball zagramy minimum 5 razy, do wykorzystania 1000 kul na osobę
• speedball – rozgrywki z wykorzystaniem dmuchanych przeszkód
• woodball – paintball leśny poprzedzony szkoleniem taktycznym oraz maskowaniem
• nightball – paintball nocny, zajęcia połączone z nocowaniem w lesie
• laserowy paintball – rozgrywka na bazie gry komputerowej
• survivalowa wioska – budowa bazy survivalowej z  ziemiankami, szałasami, orlim 

gniazdem, podstawowa wiedza survivalowa, trawersowanie bagien
• techniki linowe – budowa wieży ze skrzynek, zjazd z budynku, most linowy
• samoobrona – podstawowe sposoby obrony w  różnych sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia
• zagubieni – gra terenowa oparta na fabule fi lmu „Lost”
• Należy zabrać: śpiwór, survivalowy nóż, mały plecak, mile widziany własny niezbęd-

nik: kubek i sztućce oraz menażka: zamykany pojemnik na jedzenie.
Zapewniamy: maskę ochronną, mundur, ochraniacz na klatkę piersiową, szyję, rękawiczki. 
Grupy wiekowe – w zależności od ilości osób realizowane są oddzielnie lub łącznie. 

PROGRAM OBOZU WARSZTATY HAND MADE 11–17 LAT
• malowanie bawełnianych toreb
• decoupage – wykorzystanie techniki serwetkowej do stworzenia ramek na zdjęcia 

z wakacji lub podkładek pod kubki
• oryginalne bransoletki – tworzenie bransoletek z wykorzystaniem Kumihimo- japoń-

skiej sztuki tworzenia bransoletek i ozdób z zaplecionych wstążek
• papierowa biżuteria – kolczyki, wisiorki, naszyjniki z kolorowych pasków papieru
• kolorowe koszulki – oryginalnie malowane T-shirty
• scrapbooking – projektowanie i tworzenie ciekawych notesów
• zabawne maskotki – tworzenie breloków i maskotek z kolorowych arkuszy fi lcowych
• makramowe supełki –  tworzenie ozdób ze specjalnie wiązanych sznurków. Można 

stworzyć biżuterię albo oryginalne słuchawki do telefonu
• wycieczka do Darłówka i parku wodnego JAN.

 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 nas pas leśny 
– 50m. 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 łóżka piętrowe. Pokoje posiadają TV, balkon. Ośrodek zapew-
nia pościel, ale nie zapewnia ręczników. W tym samym budynku znajduje się recepcja, 
gabinet lekarski (pielęgniarka na miejscu, lekarz dochodzący) oraz izolatka dla dzieci 
chorych. Uczestnicy są zakwaterowani w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma 
takiej możliwości to młodzież i dzieci kwaterujemy wg grupy wiekowej. Na terenie OW 
DUET znajdują się: darmowa sieć WiFi na terenie całego budynku, boiska z nawierzchnią 
syntetyczną do: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, boisko do siatkówki plażo-
wej, tor przeszkód, pająk linowy, drewniany plac zabaw, miejsce na ognisko ze sprzętem 
do pieczenia kiełbasek, sale ze sprzętem dyskotekowym, TV, DVD, stoły do ping-ponga, 
bilard, piłkarzyki, park rozrywki a w nim: unihokej, park linowy, młyńskie koło, żyroskop, 
kręgle plenerowe, bilard maxi, strzelnica do dinozaurów, labirynt, mini golf, ping-pong, 
ścianka wspinaczkowa/ ruchoma/, mega szachy.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, podwieczorek – śniadania i  kolacje w  formie bufetu 
i suchy prowiant na drogę powrotną. 

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 10 noclegów w pokojach z łazienkami (9 noclegów w ostatnim turnusie)
• wyżywienie 3 posiłki dziennie, podwieczonrek; suchy prowiant na drogę powrotną
• opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, ratownika, opiekę medyczną i podsta-

wowe leki
• wszystkie koszty programowe
• dodatkowe ubezpieczenie (NNW 10 000 PLN/os.)

• opłatę klimatyczną
• CD ze zdjęciami z turnusu, pamiętkowe gadżety

 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 przez opiekuna, a zwracana w ostatnim dniu 
po wykwaterowaniu)

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

 WAŻNE INFORMACJE
• pełna lista rzeczy niezbędnych do spakowania znajduje się na stronie
• cena nie zawiera prowiantu w drodze do Dąbek
• proponowane kieszonkowe 100–150 PLN
• możliwa dieta (bezglutenowa, wegetariańska, bez laktozy) – 100 PLN

 TRANSPORT 
Dojazd własny: prosimy o przybycie do ośrodka OW DUET na godzinę 18:00 pierwszego 
dnia obozu/kolonii i odbiór ok. godziny 09:00 rano w dniu wyjazdu.
Dojazd autokarem: pod opieką kadry (szczegółowy rozkład na www.atas.pl). Prosimy 
o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 minut przed planowana godziną odjazdu. 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

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

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

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 05:30 22:00  300 PLN

Kraków Dw. Autobusowy Czyżyny 03:00 01:00* 300 PLN

Łódź Nowa stacja BP przy A1, Rondo na ul. Józefi aka przy ul. Kątnej 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 Parking przy Trasie Zamkowej, Pl. Żołnierza Polskiego 6 16:00 13:00 150 PLN

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

Wrocław  Dw. Autobusowy, ul. Sucha 1 08:00 19:30 200 PLN

TURNUSY I CENY
KOLONIE 7–10 LAT 

POP-OKD
10 PRZYGÓD KOMANDOSI 

NA WYPASIE
MALI 

ARTYŚCI

25.06–05.07.2018 1495 PLN 1595 PLN 1595 PLN

06.07–16.07.2018 1595 PLN 1695 PLN 1695 PLN

17.07–27.07.2018 1595 PLN 1695 PLN 1695 PLN

28.07–07.08.2018 1495 PLN 1595 PLN 1595 PLN

08.08–18.08.2018 1495 PLN 1595 PLN 1595 PLN

19.08–28.08.2018 1395 PLN 1495 PLN 1495 PLN

OBOZY 11–18 LAT 
POP-OKD

BEZ 
NUDY

REKREACJA I SPORT
NA BOGATO PAINTBALL 

WARSZTATY 
HAND MADE

25.06–05.07.2018 1695 PLN 1595 PLN 1695 PLN 1595 PLN

06.07–16.07.2018 1795 PLN 1695 PLN 1795 PLN 1695 PLN

17.07–27.07.2018 1795 PLN 1695 PLN 1795 PLN 1695 PLN

28.07–07.08.2018 1695 PLN 1595 PLN 1695 PLN 1595 PLN

08.08–18.08.2018 1695 PLN 1595 PLN 1695 PLN 1595 PLN

19.08–28.08.2018 1595 PLN 1495 PLN 1595 PLN 1495 PLN
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Zapraszamy do Węgorzewa! Przygotowaliśmy dla Was 7 bloków fascynujących zajęć, 
z których każdy zajmuje program całego dnia. Oprócz tego: zajęcia sportowe, plastycz-
ne, dyskoteki i moc fascynujących rozrywek.

 PROGRAM 
KOLONIA 7 PRZYGÓD 10–14 lat: wycieczki: Mikołojki, Wilczy Szaniec, przygoda: 
żagle, paintball, strzelectwo, wodne szaleństwo, laboratorium, survival, latawce.
OBÓZ 7 PRZYGÓD 13–18 lat: wycieczki: Mikołajki, Wilczy Szaniec, przygoda: żagle, 
paintball, strzelectwo, rowery, park linowy, kajaki, nurkowanie lub wodne szaleństwo.
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do Węgorzewa, w zależności od 
trasy ok. godz. 16:00-21:00 zakwaterowanie, obiad lub obiadokolacja, nocleg.
2–13 DZIEŃ Realizacja programu:
• wycieczka do Mikołajek – zwiedzanie wioski żeglarskiej i  starego miasta, wizyta 

w Parku Dzikich Zwierząt oraz w Parku Wodnym „Tropikana” w Hotelu Gołębiewski
• wycieczka do Wilczego Szańca – zwiedzanie Kwatery Głównej Hitlera w Gierłoży
• przygoda – żeglarstwo: omówienie zasad bezpieczeństwa na jachcie i  użycia 

sprzętu ratunkowego. Po krótkim szkoleniu, wypłynięcie na całodniowy rejs przez 
jeziora Święcajty, Bodma, Mamry i Przystań. Posiłek przy plaży, wieczorem ognisko

• przygoda – paintball: przeprawa tratwą na bezludną wyspę. Tam na 20 ha terenu, 
odciętego wodą od lądu. Na początku szkolenie z zasad bezpieczeństwa i obsługi 
sprzętu przez instruktorów. Następnie przeżyjecie prawdziwą wojnę na kulki z farbą

• przygoda – strzelectwo: m.in. wiatrówki, łuki, proce, repliki karabinów i pistoletów. 
Mnóstwo konkursów, zabaw drużynowych i nagród. Wieczorem dyskoteka

• przygoda – wodne szaleństwo: olimpiada wodna na plaży. Zabawy i  konkursy, 
a także przejażdżki motorówką i na „bananie”

• przygoda – laboratorium: ciekawe i widowiskowe eksperymenty, które wykonacie 
samodzielnie. Będziecie eksperymentować z ogniem, wodą i powietrzem. Wszystko 
pod czujnym okiem kadry

• przygoda – survival: sztuka przetrwania i orienteering. W lesie zbudujemy szałas, 
rozpalimy ognisko bez użycia zapałek. Nauczymy się korzystać z mapy i kompasu 

• przygoda – latawce: budowa i ozdabianie latawców tak, aby swoje umiejętności 
mogli wykorzystać zarówno utalentowani technicznie jak i plastycznie

• przygoda – rowery: rano wyjedziecie na 40 km rajd dookoła jezior Mamry, Święcajty 
i Harsz. Posiłek zjecie w porcie Sztynort i wrócicie do ośrodka

• przygoda – park linowy: będziecie chodzić po mostach linowych, zjeżdżać zjazdem 
tyrolskim czy skacząc na wahadle wewnątrz komory śluzy. Zostaniecie wyposażeni 
w profesjonalny sprzęt

• przygoda – kajaki: spływ rzeką Sapiną. Przepłyniecie przez jeziora Kruklin, Patelnia, 
Gołdopiwo. W trakcie spływu piknik. Wieczorem powrót do naszego portu

• przygoda – nurkowanie: zajęcia „pierwszy krok” – zapoznanie się ze sprzętem, zasa-
dami bezpieczeństwa, podstawową teorią. Każdy z nas założy kompletny strój, sprzęt 
i zanurkuje z instruktorem. 

UWAGA! Bez dodatkowych opłat można zamienić przygodę: nurkowanie na wodne sza-
leństwo: przejażdżka motorówką, na „bananie” oraz na kole holowanym za motorówką.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu w związku z pogodą. Dotyczy 
w szczególności programu realizowanego na wodzie.
14 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Kolonia 10–14 lat zakwaterowanie: Ośrodek Szkoleniowy „Róża Wiatrów” ul. Wo-
dociągowa 1, 11-600 Węgorzewo. Położony jest na obrzeżach Węgorzewa, nad samym 
jeziorem Święcajty. 
 Kolonia 10–14 lat i obóz 13–18 lat zakwaterowanie: 
• Ośrodek Szkoleniowy „Róża Wiatrów” zakwaterowanie w  domkach kempingo-

wych 6-osobowych (łóżko, pościel). Łazienki w pawilonie sanitarnym.
• Namioty wojskowe typu NS 6–8-osobowe. Organizator zapewnia łóżko, materac, 

zamykaną skrzynię na rzeczy. Namioty posiadają drewnianą podłogę. Łazienki w pa-
wilonie sanitarnym. Uczestnicy muszą posiadać własny śpiwór oraz kłódkę do skrzyni 
na rzeczy.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad lub suchy prowiant (całodniowe 
zajęcia w terenie), kolacja w stołówce. 

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 13 noclegów i wyżywienie 3 posiłki dziennie
• program, opieka wychowawców i opieka żeglarska
• ubezpieczenie AXA NNW na kwotę 10 000 PLN

 DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• całodzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną – 80 PLN
• jazda quadem: pakiet podstawowy (QD1) szkolenie wstępne, zajęcia na torze, czas 

około 2 h/grupę – 95 PLN
• jazda quadem: pakiet premium (QD3) pakiet podstawowy, dodatkowe 2 godz zajęć 

grupowych na torze, jazda w zespole z instruktorem, gdzie poznasz tajniki pokony-
wania wymagających przeszkód terenowych – 295 PLN

Dodatkowo dla grupy obozowej 13–18 lat
• szkolenie na sternika motorowodnego: koszt kursu przy zawieraniu umowy –  385 

PLN Opłata za egzamin (ze zniżką dla uczniów – 125 PLN, bez zniżki 250 PLN), opłata 
za patent (ze zniżką 25 PLN, bez zniżki 50 PLN)

Uwaga: zajęcia fakultatywne mogą odbywać się kosztem zajęć podstawowych.

 DODATKOWE UBEZPIECZENIE
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 59 PLN

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolenej
• uczestnicy zakwaterowani w namiotach muszą posiadać własny śpiwór oraz własną 

kłódkę do zamykania skrzyni na rzeczy
• możliwa dieta: wegetariańska, wegańska, bezglutenową
• proponowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utopienie lub kradzież 

sprzętu elektronicznego. Uczestnik zabiera przedmioty na własną odpowiedzialność

 TRANSPORT
Dojazd własny: prosimy o  przybycie do ośrodka „Róża Wiatrów” ul.  Wodociągowa 1, 
11-600 Węgorzewo na godz. 17:00 pierwszego dnia i odbiór o godz. 10:00 ostatniego dnia.
Dojazd zorganizowany: PKP + autokar z pilotem. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 
ok. 15 min. przed planowaną godziną odjazdu. Rozkład jazdy na www.atas.pl

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Miejscowość
Warszawa 

Łodź
Poznań 
Gdańsk

Wrocław 
Katowice 
Kraków

Szczecin Olsztyn

Dopłata 130 PLN 190 PLN 190 PLN 200 PLN 100 PLN

TURNUSY I CENY
Domki Namioty NS# 

POP-RWP-1 24.06 – 07.07.2018 2095 PLN 1695 PLN

POP-RWP-2 08.07 – 21.07.2018 2095 PLN 1695 PLN

POP-RWP-3 22.07 – 04.08.2018 2095 PLN 1695 PLN

POP-RWP-4 05.08 – 18.08.2018 2095 PLN 1695 PLN

POP-RWP-5 19.08 – 01.09.2018 2095 PLN 1695 PLN

POP-RWP-6 19.08 – 25.08.2018* 1095 PLN 895 PLN

POP-RWP-7 26.08 – 01.09.2018* 1095 PLN 895 PLN

* turnus 7 dniowy – program będzie realizowany w ograniczonym zakresie, # namioty dostępne tylko dla grupy 
wiekowej 13–18 lat

WĘGORZEWOWĘGORZEWO
kolonia i obóz siedem przygódkolonia i obóz siedem przygód

 wiek uczestników: 10–14, 13–18 lat

czas trwania: 14 dni

atrakcje: Park Wodny Tropicana, 
paintball, żagle, strzelectwo

nad jeziorem

Impreza organizowana przez Różę Wiatrów
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Ten obóz to hit ostatnich lat. Warto od najmłodszych lat uczyć się cennych umiejętności, 
które mogą przydać się w każdym momencie życia. Jura Krakowsko-Częstochowska 
to świetnie ukształtowany leśny teren, skały, jaskinie, groty i bagna, prawdziwy raj dla 
młodych survivalowców. 

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w  godzinach wieczornych, 
ok. 18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
• survival: doświadczeni instruktorzy opowiedzą i pokażą, jak rozpalić ognisko, zbu-

dować szałas, znaleźć drewno, zabezpieczyć żywność przed zwierzętami oraz w jaki 
sposób zdobyć wodę. Całodzienne biwaki w terenie

• eko-kuchnia: nauka zdobywania pożywienia w lesie
• dzień z naturą: z  instruktorami wybieramy się na całodzienną wycieczkę po lesie. 

W programie: kuchnia polowa, pierwsza pomoc, poradnik młodego przyrodnika
• nocna przygoda: biwakowanie pod namiotem to prawdziwa frajda! Jedną noc spę-

dzimy na specjalnie przygotowanym polu namiotowym w namiotach typu igloo. Do 
udziału w zajęciach niezbędny jest własny śpiwór oraz karimata

• terenoznawstwo i orienteering: sztuka orientacji w terenie, odczytywania i sporzą-
dzania map oraz posługiwania się kompasem. Dowiemy się, jak wyznaczyć strony 
świata różnymi metodami. Czekać na Was będą dzienne i wieczorne zawody na 
orientacje

• max paintball: zajęcia na strzelnicy, będziemy strzelać kulkami z farbą (200 szt. na 
uczestnika) do tarczy i ruchomych celów. Będziecie wyposażeni w specjalne ubranie 
i maski ochronne, markery

• zajęcia łucznicze: strzelanie z  łuków sportowych do tarcz. Po wymagających ćwi-
czeniach, rozegramy mini konkurs na najlepszego strzelca obozu

• bezpieczeństwo: weźmiecie udział w krótkim kursie postępowania podczas wypad-
ków. Dowiedzą się co zrobić w czasie pożaru, wypadku na drodze. Nasz obozowy 
lekarz opowie, jak zatamować krwotok, zabandażować rękę, itp.

• zajęcia linowe: mosty linowe nad przepaściami, zjeżdżanie ze skał, wchodzenie po 
drabince alpinistycznej oraz wspinaczki w kominie. Wszystkie zajęcia linowe prowa-
dzone są przez uprawnionych instruktorów, a  sprzęt posiada wszelkie wymagane 
atesty

• podstawy wspinaczki: zaczniecie od najprostszych szlaków wspinaczkowych. Za-
pewniamy profesjonalną opiekę instruktorów oraz atestowany sprzęt

• speleologia: odwiedzimy kilka jaskiń jurajskich. Gwarantujemy niesamowite widoki. 
Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną kadrę, atestowany sprzęt

• zamki i warownie: odkryjecie historię i tajemnice Szlaku Orlich Gniazd
• zajęcia integracyjne: aby szybko nawiązać nowe znajomości i stworzyć zgraną grupę
• inne gry i zabawy: zajęcia ogólnosportowe, turnieje gier zespołowych, gry tereno-

we, dyskoteka z motywem przewodnim, wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
wycieczki na basen oraz nad zalew

12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie, powrót 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Pensjonat „Gościniec Jurajski” w  Podlesicach (www.gosciniecjurajski.pl) w  samym 
sercu Jury Krakowsko–Częstochowskiej. Pokoje 3, 4, 5, 6-osobowe z  łazienkami. Do 
dyspozycji Uczestników stołówka, świetlica na miejscu, wiata do organizacji ognisk. 
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), 
pierwszy posiłek – kolacja, ostatni – śniadanie i suchy prowiant na drogę powrotną.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), suchy pro-

wiant na drogę powrotną
• bardzo aktywny program
• opieka wychowawców, kadry instruktorskiej i medycznej
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10.000 PLN)

 DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• dodatkowe atrakcje

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• płytka ze zdjęciami z obozu – 29,90 PLN
• przygodowy pakiet obozowy – 100 PLN
• animowane zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu – 100 PLN
• przejażdżka samochodami terenowymi – 120 PLN
• Park Wodny Kraków i zwiedzanie Krakowa – 120 PLN

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz karty 

kwalifi kacyjnej
• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• warto zabrać: mały plecak, wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sporto-

we, ciepłe ubrania, bluzę i  spodnie do zajęć terenowych, polar, nieprzemakalną 
kurtkę (czapkę, chustkę), strój kąpielowy, czepek, klapki, duży ręcznik kąpielowy, 
krem z wysokim fi ltrem UV, środek przeciw owadom, letnie nakrycie głowy, latarkę 
z zapasem baterii, ciepły śpiwór, karimatę

 TRANSPORT
Dojazd własny: adres: Gościniec Jurajski, Podlesice 81, 42-425 Kroczyce k. Zawier-
cia. Prosimy o przybycie do Ośrodka ok. godz. 16:00 pierwszego dnia obozu i odbiór 
ok. 10:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd zorganizowany autokarem lub pociągiem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie 
na miejsce zbiórki ok. 15 min. przed odjazdem. Więcej miast i informacji na www.atas.pl 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3 06:00 20:45 198 PLN

Katowice
Wyjazd: parking przy McDonald's, al.Górnośląska 40A, 

kierunek Kraków Powrót: parking przy McDonald's, 
ul.Ofi ar Katynia 5, kierunek Opole 

14:10 12:10 118 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, ul. Zakopiańska 62 12:40 13:45 128 PLN

Łódź Stacja Paliw OKTAN ul. Rokicińska 156 10:25 16:25 168 PLN

Poznań Tzw. Dworzec Letni, ul. Dworcowa 1 07:40 19:10 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 08:00 18:45 178 PLN

Warszawa
Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży, 

od ul. Świętokrzyskiej
08:40 17:25 198 PLN

Wrocław Parking przy McDonalds, ul. Czekoladowa 7 11:25 15:20 178 PLN

TURNUSY I CENY
POP-KPS-1 25.06–06.07.2018 2099 PLN

POP-KPS-2 07.07–18.07.2018 2099 PLN

POP-KPS-3 19.07–30.07.2018 2099 PLN

POP-KPS -4 31.07–11.08.2018 2099 PLN

POP-KPS-5 12.08–23.08.2018 2099 PLN

JURA JURA 
– PODLESICE– PODLESICE

kolonia z elementami survivalukolonia z elementami survivalu

wiek uczestników: 7–12 lat

czas trwania: 12 dni

wyżyny

atrakcje: survival, paintball, 
zajęcia linowe, orientacja w terenie, 
wspinaczka

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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Gdzieś w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej rozpoczyna się kolejna roz-
grywka… Drużyna w pełnej gotowości zbiera się razem, omawia taktykę, dowódca daje 
ostatnie wskazówki. Słuchać gromki okrzyk bojowy i… start! 

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w  godzinach wieczornych, 
ok. 18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
paintball: dynamiczny sport o jasnych zasadach oraz olbrzymim wachlarzu scenariuszy 
do rozegrania. Przenosi emocje gry komputerowej do rzeczywistości i daje szansę po-
czucia prawdziwej adrenaliny. Uczy współpracy w drużynie i planowania taktycznego. 
Gracze „uzbrojeni” są w  specjalne markery strzelające kolorową farbą, mundur oraz 
maski ochronne, milsim: połączony paintball i  elementy wojskowe. Zielona taktyka, 
maskowanie, skryte podchodzenie wroga i przedzieranie się przez trudny leśny teren 
to tylko niektóre z  elementów prawdziwego milsima. Każdy pluton dostaje swoje 
zadanie, pole milsimowe: gra w terenie, gdzie za przeszkody posłużą nam stosy opon, 
wojskowe skrzynie z nieznanym ładunkiem, beczki czy bunkry, a wróg może czyhać na 
wieżyczce snajperskiej, dostarczy nam nowych, niezapomnianych przeżyć, speedball: 
specyfi czna odmiana paintballa. Gra rozgrywa się na specjalnym polu z dmuchanymi 
przeszkodami. Drużyny stają na dwóch końcach pola, na znak rozlegają się nieprzerwa-
ne serie strzałów! Przyda się celne oko, szybkość i instynkt. Do zwycięstwa powiedzie 
niezawodna taktyka i współpraca całej drużyny, turnieje: oprócz turnieju końcowego, 
na którym uczestnicy pokazują wszystkie zdobyte przez siebie umiejętności, w czasie 
trwania obozu rozegrane zostanie jeszcze kilka turniejowych konkurencji, historia 
i sprzęt: uczestnicy dowiedzą się wielu ciekawostek o tym, jak rozwijała się popularność 
paintballa i jakiego używano sprzętu, wyposażenie uczestnika: każdy zostanie wypo-
sażony w sprzęt paintballowy taki jak: marker, spodnie i bluza ochronna, maska i kulki 
żelowe (2500 szt.). W trakcie obozu można używać własnego sprzętu pod warunkiem, że 
zostanie on przechowany i dopuszczony pod względem technicznym przez instruktora. 
Uczestnik jest odpowiedzialny za własny sprzęt. Nie można używać na obozie własnych 
kulek, survival i wycieczki piesze: warto odpocząć na łonie natury, uczestnicy poznają 
jak rozpalić ognisko krzesiwem, jak zbudować schronienie, gotowanie podpłomyków 
na ognisku. Survival, czyli wszystkie umiejętności, które pozwolą nam przetrwać bez 
najnowszych zdobyczy techniki, w  swojej prostocie uczy samodzielności, zajęcia 
linowe: zjazdy linowe oraz pokonanie mostów linowych rozwieszonych nad przepaś-
ciami. Zajęcia będą poprzedzone wykładem instruktorów o zasadach bezpieczeństwa 
i nauką podstawowych węzłów. Gwarantujemy atestowany sprzęt orienteering i InO: 
umiejętność znajdywania drogi bez pomocy GPS-ów i telefonów komórkowych. Nauka 
czytania mapy, wyznaczania trasy, oceniania odległości oraz podstawowych znaków 
topografi cznych. Ponadto uczestnicy będą mieli za zadanie odnaleźć w terenie punkty 
oznaczone na mapie w dzień i nocy, speleologia: odwiedzimy kilka jaskiń jurajskich, 
zajęcia integracyjne: dla uczestników, aby szybko nawiązali nowe znajomości i two-
rzyli zgraną grupę, inne gry i zabawy: gry terenowe, wycieczki na basen, wieczorne 
ognisko z kiełbaskami.
12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie, powrót 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zajazd Jurajski w Podlesicach www.zajazdjurajski.pl obiekt w samym sercu Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej, u podnóża Rezerwatu Góry Zborów. Pokoje 3, 4, 5-osobowe 
z  pełnym węzłem sanitarnym Pokoje świeżo wyremontowane. Do dyspozycji uczest-
ników: sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa 
i 3 świetlice. W obiekcie działają telefony wszystkich sieci.
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
• 11 noclegów pokoje z łazienkami
• wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), suchy pro-

wiant na drogę powrotną
• bardzo aktywny program
• opieka wychowawców, kadry instruktorskiej i medycznej
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10.000 PLN)

 DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• dodatkowe atrakcje

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• płytka ze zdjęciami z obozu – 29,90 PLN
• przygodowy pakiet obozowy – 100 PLN
• animowane zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu – 100 PLN
• 100 szt. dodatkowych kulek paintballowych – 30 PLN
• przejażdżka samochodami terenowymi – 120 PLN
• park wodny Kraków i zwiedzanie Krakowa – 120 PLN
• quady – 90 PLN

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz karty 

kwalifi kacyjnej
• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• warto zabrać: mały plecak, wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sporto-

we, ciepłe ubrania, nieprzemakalną kurtkę, ręcznik, strój kąpielowy, krem z wysokim 
fi ltrem UV, środek przeciw owadom, nakrycie głowy, latarkę z zapasem baterii. Więcej 
informacji na www.atas.pl

• prosimy spakować się w plecak turystyczny

 TRANSPORT
Dojazd własny: Zajazd Jurajski, Podlesice 1, 42-425 Kroczyce k. Zawiercia. Prosimy 
o przybycie ok. godz. 16:00 pierwszego dnia obozu i odbiór ok. 10:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd zorganizowany autokarem lub pociągiem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie 
na miejsce zbiórki ok. 15 min. przed odjazdem. Więcej miast i informacji na www.atas.pl 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3 06:00 20:45 198 PLN

Katowice
Wyjazd: parking przy McDonald's, al.Górnośląska 40A, 

kierunek Kraków Powrót: parking przy McDonald's, 
ul.Ofi ar Katynia 5, kierunek Opole 

14:10 12:10 118 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, ul. Zakopiańska 62 12:40 13:45 128 PLN

Łódź Stacja Paliw OKTAN ul. Rokicińska 156 10:25 16:25 168 PLN

Poznań Tzw. Dworzec Letni, ul. Dworcowa 1 07:40 19:10 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 08:00 18:45 178 PLN

Warszawa
Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży, 

od ul. Świętokrzyskiej
08:40 17:25 198 PLN

Wrocław Parking przy McDonalds, ul. Czekoladowa 7 11:25 15:20 178 PLN

TURNUSY I CENY
POP-KOP-1 25.06–06.07.2018 1999 PLN

POP-KOP-2 07.07–18.07.2018 1999 PLN

POP-KOP-3 19.07–30.07.2018 1999 PLN

POP-KOP-4 31.07–11.08.2018 1999 PLN

POP-KOP-5 12.08–23.08.2018 1999 PLN

JURA JURA 
– PODLESICE– PODLESICE

obóz paintballowy level 1obóz paintballowy level 1

 wiek uczestników 13–18 lat

czas trwania: 12 dni

wyżyny, las

atrakcje: paintball, speedball, milsim, 
zajęcia linowe, orientacja w terenie

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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Zapraszamy na dwutygodniowy obóz, w  trakcie którego doświadczeni, pełni pasji 
specjaliści pomogą Ci wkroczyć w nieznany świat i nauczą Cię pływania i zdobywania 
kolejnych wodnych szlaków.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z  rozkładem jazdy lub dojazd własny, przyjazd do Pisza ok. 
godziny 16:00–18:00, obiad, zakwaterowanie, apel, kolacja i nocleg.
2–13 DZIEŃ Realizacja programu:
Program obozu opiera się na szkoleniu żeglarskim na stopień żeglarza jachtowego 
według zaleceń Polskiego Związku Żeglarskiego. Prowadzone zajęcia obejmują szko-
lenie 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, po-
dejście do boi, do kei, do człowieka za burtą, zachowanie bezpieczeństwa na wodzie 
i lądzie.
Zajęcia odbywają się w grupach/wachtach zgodnie z planem dnia oraz programem 
szkoleniowym na stopień żeglarza jachtowego. 
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.

Każda z załóg będzie miała swojego instruktora prowadzącego, odpowiedzialnego za 
przebieg jej szkolenia, który będzie prowadził zajęcia praktyczne i teoretyczne. 
Blok programowy obejmuje około 60 godzin zajęć praktycznych oraz 20 godzin zajęć 
teoretycznych w okresie 13 dni, zakończony egzaminem na patent żeglarza jachtowego.
Poza szkoleniem zajęcia integracyjne, animacyjne oraz sportowe. Wieczorem ogniska 
z nauką śpiewania szant, dyskoteki i karaoke. 
Na koniec obozu zaplanowaliśmy chrzest żeglarski.
14 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Camp Pisz położony nad brzegiem jeziora Roś. Zakwaterowanie do wyboru:
• w drewnianych domkach letniskowych – 4-osobowych, w pełni umeblowanych,. 

Każdy domek posiada łóżko piętrowe, własną werandę z częścią rekreacyjną. Sani-
tariaty zewnętrzne oddzialne dla chłopców i dziewczyn. Każdy uczestnik otrzymuje 
prześcieradło, poduszkę i koc. Śpiwór trzeba zabrać ze sobą. 

• w Stanicy Żeglarskiej – duże, przestronne pokoje 4–5-osobowe w  nowo wybu-
dowanym obiekcie, w  pełni umeblowane. 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.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 13 noclegów w  4-osobowe domkach letniskowych lub 4-5 os. pokoje z  łazienką 

w Stanicy na terenie Ośrodka Camp Pisz
• wyżywienie 4 posiłki dziennie
• szkolenie żeglarskie zakończone egzaminem na patent żeglarza jachtowego
• 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)
• opiekę medyczną i ratowniczą
• dodatkowe atrakcje w  czasie wolnym: dyskoteki, szanty, gry terenowe, ogniska, 

nauka węzłów
• ubezpieczenie NNW (PZU 30 000 PLN)

 DODATKOWE OPŁAT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• opłata na miejscu za egzamin na żeglarza jachtowego – 125 PLN, + opłata za patent 

– 25 PLN, (dostępne dla uczestników, którzy ukończyli 14 lat)

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• wycieczka autokarowa do parku wodnego Tropikana w Mikołajkach: uczestnicy do 

14 lat – 30 PLN, powyżej 14 lat – 45 PLN
• szkolenie na sternika motorowego z egzaminem na patent  450 PLN + 125 PLN 

(egzamin. przy okazaniu legitymacji szkolnej, wymagane ukończenie 14 lat w dniu 
egzaminu) 

Więcej informacji na www.atlas.pl 

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy AXA: 2,8% całkowitej wartości ceny. 

Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem umowy

 WAŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest posiadać legitymację szkolną
• możliwa dieta wegetariańska, wegańska oraz dieta uzasadniona potrzebami zdro-

wotnymi
• sugerowane kieszonkowe ok. 100–150 PLN
• zabierz ze sobą: kartę uczestnika, śpiwór (przy zakwaterowaniu w domku letnisko-

wym), kurtkę przeciwdeszczową, krem z fi ltrem UV, buty z miękką podeszwą, ciepłe 
okrycie (sweter, bluzę), czapkę z daszkiem, ciepłą czapkę, okulary przeciwsłoneczne, 
ręcznik, coś do pisania (zeszyt, długopis), książeczkę żeglarską (jeśli posiadasz)

• wymagania: umiejętność pływania

 TRANSPORT
Dojazd własny: prosimy o  przybycie do Ośrodka Camp Pisz na godzinę 16.00–17.00 
pierwszego dnia obozu. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zgłoszenia się wraz 
z  osobą dorosłą do kierownika obozu lub instruktora dyżurnego. Odbiór dziecka 
w godz. 10.00 – 12.00 przez rodziców/ opiekunów lub osobę upoważnioną.
Dojazd zorganizowany, Gdańsk: dojazd z pilotem organizatora. Rodzaj transportu: PKP 
+ autokar/bus. Warszawa: autokar. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 20 min. przed 
planowaną godziną odjazdu. Potwierdzone godziny i miejsca zbiórki będą potwierdzo-
ne na 2 tygodnie przed rozpoczęciem (szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl).

Miejscowość Miejsce zbiórki Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk Parking pod halą AWFiS 150 PLN

Katowice Wejście do Dw. PKP od ulicy Andrzeja 200 PLN

Kraków Dw. Kraków Główny od strony MDA 200 PLN

Łódź Parking przed aquaparkiem Fala przy ul. Unii Lubelskiej 150 PLN

Poznań
Dw. PKP Poznań Główny, na peronie z którego odjeżdża pociąg relacji 

Wrocław Główny – Olsztyn
200 PLN

Toruń
Dw. PKP Toruń Główny, na peronie z którego odjeżdża pociąg relacji 

Wrocław Główny – Olsztyn
150 PLN

Warszawa Pod Dw. Wschodnim od ul. Lubelskiej 150 PLN

Wrocław  Dw. PKP Wrocław Główny 200 PLN

TURNUSY I CENY
DOMKI STANICA

POP-OŻ-1 24.06–07.07.2018 1649 PLN 1949 PLN

POP-OŻ-2 08.07–21.07.2018 1649 PLN 1949 PLN

POP-OŻ-3 22.07–04.08.2018 1649 PLN 1949 PLN

POP-OŻ-4 05.08–18.08.2018 1649 PLN 1949 PLN

PISZ PISZ 
– MAZURY– MAZURY

obóz żeglarski obóz żeglarski 
z egzaminem na patentz egzaminem na patent

wiek uczestników: 12–18 lat

czas trwania: 14 dni

atrakcje: szkolenie żeglarskie 
z egzaminem na patent 

nad jeziorem 

Impreza organizowana przez OżiTW Camp Pisz
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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 dwutygodnio-
wy obóz z nauką windsurfi ngu z wykwalifi kowanymi i doświadczonymi instruktorami. 

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z  rozkładem jazdy lub dojazd własny, przyjazd do Pisza ok. 
godziny 16:00–18:00, obiad, zakwaterowanie, apel, kolacja i nocleg.
2–13 DZIEŃ Realizacja programu:
Program obozu obejmuje szkolenie windsurfi ngowe według zaleceń Polskiego Stowa-
rzyszenia Windsurfi ngowego. 
Prowadzone zajęcia obejmują szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Zakres szkole-
nia: przepisy wodne, bezpieczeństwo, teoria żeglowania, sprzęt i ekwipunek, podstawy 
meteorologii.
Zajęcia odbywają się w 2 grupach (początkująca i zaawansowana), 3–4 godzin zajęć 
dziennie. Grupa podstawowa – nauka zwrotów, pływanie wypornościowe różnymi 
kursami, ostrzenie i  odpadanie. Grupa zaawansowana – nauka pływania w  ślizgu, na 
deskach bez-mieczowych, żeglowania w trapezie, startu z brzegu.
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 spor-
towe, ogniska, dyskoteki, karaoke, 22:00 cisza nocna.

* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć

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 egzamin na patent/certyfi kat PSW I, II, III klasy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Camp Pisz położony nad brzegiem jeziora Roś. Zakwaterowanie do wyboru:
• w drewnianych domkach letniskowych – 4-osobowych, w pełni umeblowanych,. 

Każdy domek posiada łóżko piętrowe, własną werandę z częścią rekreacyjną. Sani-
tariaty zewnętrzne oddzialne dla chłopców i dziewczyn. Każdy uczestnik otrzymuje 
prześcieradło, poduszkę i koc. Śpiwór trzeba zabrać ze sobą. 

• w Stanicy Żeglarskiej – duże, przestronne pokoje 4–5-osobowe w  nowo wybu-
dowanym obiekcie, w  pełni umeblowane. 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. 

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 13 noclegów w  4-osobowe domkach letniskowych lub 4-5 os. pokoje z  łazienką 

w Stanicy na terenie Ośrodka Camp Pisz
• wyżywienie 4 posiłki dziennie
• 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

• realizacja szkolenia zgodna z wymogami PSW zakończona egzaminem na patent/ 
certyfi kat PSW I, II, III klasy

• opieka pedagogiczna, zabezpieczenie ratownicze i medyczne
• 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 OPŁAT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• opłata za wydanie patentu/ certyfi katu 1 klasa – 25 PLN, 2 klasa – 30 PLN, 3 klasa – 50 PLN

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• wypożyczenie pianki 100 PLN/turnus
• wycieczka autokarowa do parku wodnego Tropikana w Mikołajkach: uczestnicy do 

14 lat – 30 PLN, powyżej 14 lat – 45 PLN
• szkolenie na sternika motorowego z egzaminem na patent  450 PLN + 125 PLN 

(egzamin. przy okazaniu legitymacji szkolnej, wymagane ukończenie 14 lat w dniu 
egzaminu) 

Więcej informacji na www.atlas.pl

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy AXA: 2,8% całkowitej wartości ceny. 

Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem umowy

 WAŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest posiadać legitymację szkolną
• możliwa dieta wegetariańska, wegańska oraz dieta uzasadniona potrzebami zdro-

wotnymi
• sugerowane kieszonkowe ok. 100–150 PLN
• zabierz ze sobą: legitymację szkolną, śpiwór (opcja domek), płaszcz przeciwdesz-

czowy, ciepły sweter, okulary przeciwsłoneczne, tenisówki, czapkę z daszkiem, krem 
z fi ltrem UV, strój kąpielowy, klapki, ręcznik, buty do windsurfi ngu/pływania i własną 
piankę – jeśli posiadasz, zeszyt, długopis

• wymagania: umiejętność pływania

 TRANSPORT
Dojazd własny: prosimy o  przybycie do Ośrodka Camp Pisz na godzinę 16.00–17.00 
pierwszego dnia obozu. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zgłoszenia się wraz 
z  osobą dorosłą do kierownika obozu lub instruktora dyżurnego. Odbiór dziecka 
w godz. 10.00–12.00 przez rodziców/ opiekunów lub osobę upoważnioną.
Dojazd zorganizowany, Gdańsk: dojazd z pilotem organizatora. Rodzaj transportu: PKP 
+ autokar/bus. Warszawa: autokar. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 20 min. przed 
planowaną godziną odjazdu. Potwierdzone godziny i miejsca zbiórki będą potwierdzo-
ne na 2 tygodnie przed rozpoczęciem (szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl).

Miejscowość Miejsce zbiórki Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk Parking pod halą AWFiS 150 PLN

Katowice Wejście do Dw. PKP od ulicy Andrzeja 200 PLN

Kraków Dw. Kraków Główny od strony MDA 200 PLN

Łódź Parking przed aquaparkiem Fala przy ul. Unii Lubelskiej 150 PLN

Poznań
Dw. PKP Poznań Główny, na peronie z którego odjeżdża pociąg relacji 

Wrocław Główny – Olsztyn
200 PLN

Toruń
Dw. PKP Toruń Główny, na peronie z którego odjeżdża pociąg relacji 

Wrocław Główny – Olsztyn
150 PLN

Warszawa Pod Dw. Wschodnim od ul. Lubelskiej 150 PLN

Wrocław  Dw. PKP Wrocław Główny 200 PLN

TURNUSY I CENY
DOMKI STANICA

POP-OWW-1 24.06–07.07.2018 1599 PLN 1899 PLN

POP-OWW-2 08.07–21.07.2018 1599 PLN 1899 PLN

POP-OWW-3 22.07–04.08.2018 1599 PLN 1899 PLN

POP-OWW-4 05.08–18.08.2018 1599 PLN 1899 PLN

PISZ PISZ 
– MAZURY– MAZURY

obóz windsurfingowyobóz windsurfingowy

wiek uczestników: 11–18 lat

czas trwania: 14 dni

atrakcje: na fali z żaglem i deską 

nad jeziorem 
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Zapraszamy do Węgierskiej Górki, w której mamy największa hala sportową w woje-
wództwie śląskim. Właśnie dlatego wybraliśmy tę lokalizację na obóz sportowy. Wszystkie 
treningi przeprowadzą nasi najlepsi trenerzy i instruktorzy z danej dyscypliny sportowej. 

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w  godzinach wieczornych, 
ok. 18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
• piłka nożna: opanujemy podstawy i nauczymy najważniejszych technik. Obóz ma 

charakter rekreacyjno-sportowy i przeznaczony jest dla młodzieży, która pasjonuje 
się piłką nożną. Zajęcia, co najmniej 20 h podczas całego obozu, prowadzone będą 
przez doświadczonych instruktorów i  trenerów. Program uzupełnią zajęcia przy-
gotowane dla wszystkich obozów sportowych. Uczestnicy I i  II turnusu będą mieli 
okazję podziwiać umiejętności najlepszych piłkarzy oglądając rozgrywki Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej rozgrywanych w Rosji w 2018 roku. Stworzymy niesamowitą 
atmosferę kibicując przede wszystkim naszej biało-czerwonej reprezentacji

• taktyka: na boisku piłkarskim każdy zawodnik ma do zrealizowania określone 
zadanie zlecone przez trenera. Elementem taktyki jest formacja. Nauczymy Cię jak 
należy czytać formację oraz w takich formacjach spróbujemy przeprowadzić nasze 
treningi. Przećwiczymy również poprawne wykonywanie rzutu wolnego, rożnego 
oraz powiemy, o czym należy pamiętać wykonując rzut karny

• zasady gry: odpowiemy sobie na różne pytania, np. co to jest spalony? Oglądając 
mecz piłkarski masz wątpliwości, czy sędzia prawidłowo ukarał Twojego ulubionego

• doskonalenie umiejętności technicznych: podczas obozu skupimy się na: pro-
wadzeniu piłki (w truchcie, pełnym biegu, przy przeciwniku, lepszą i gorszą nogą), 
przyjęciach (ze zmianą kierunku biegu, pod presją, sytuacyjne), podaniach (na jeden 
kontakt, krótkich, długich, prostopadłych), dośrodkowaniach, zwodach, uderzeniach 
(z ziemi, z  powietrza, akrobacyjnych, sytuacyjnych), grze słabszą nogą, głową, od-
biorze piłki, wślizgach, zagraniach sytuacyjnych, grze ciałem. Poza tym nauczymy się 
wykonywać rzuty wolne a’la Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski. Nie zabrak-
nie nauki wykonywania rzutów rożnych i dalekich wyrzutów piłki z autu

• drużyna: nauczycie się działać w zespole, by wspólnie osiągać najlepsze miejsca
• przygotowanie fi zyczne: poznacie zasady poprawnej rozgrzewki, treningu szybko-

ściowego, stretchingu oraz podstawy odnowy biologicznej. Dzisiejsza piłka nożna 
wymaga również przygotowania siłowego. Poznamy podstawowe ćwiczenia rozwi-
jające muskulaturę i siłę, a także wzmacniające stawy

• prelekcje: sport to nie tylko męczące treningi, ale również analizowanie systemów 
gry różnych drużyn na podstawie fi lmowych relacji z meczów. Zajęcia teoretyczne 
i projekcje fi lmowe o tematyce piłkarskiej

• marsze na orientację: marsze po lasie, gdzie nauczymy cię poprawnie korzystać 
z mapy i kompasu, wyznaczać kierunek północy bez kompasu. Następnie gra tereno-
wa z licznymi zadaniami i zagadkami

• dzień otwarty: weźmiecie udział w zajęciach innych obozów sportowych
• moc atrakcji: wycieczka na Górę Żar. To ponad 760 m n.p.m., gdzie dostaniemy się 

kolejką linowo-terenową w  zaledwie 8 minut. Na miejscu: park linowy Trollandia, 
zjeżdżalnia pontonowa i tor saneczkowy

• górska wyprawa: spacer szlakiem górskim, odwiedzimy schronisko PTTK na Hali 
Boraczej

• inne: dyskoteki z  motywem przewodnim, ognisko z  kiełbaskami, team building, 
zabawy i konkursy, turnieje gier drużynowych z uczestnikami innych obozów.

12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie, powrót do 
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wczasowy Azalia w Węgierskiej Górce (www.azalia.beskidy.info.pl) Pokoje 3, 
4, 5-osobowe z łazienkami, o hotelowym standardzie. Do dyspozycji uczestników duży, 
ogrodzony zielony teren, boiska do siatkówki, boisko do piłki nożnej, basen zewnętrzny, 
siłownię na świeżym powietrzu, sala fi tness, sale warsztatowe, bilard, ping-pong i wiele 
innych atrakcji. Reszta obiektów sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Pierw-
szy posiłek- kolacja, ostatni- śniadanie, suchy prowiant na drogę powrotną.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja i  suchy pro-

wiant na drogę powrotną)
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej, instruktorskiej i medycznej
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

 DODATKOWE OPŁAT Y
• opłata za dojazd w zależności od miasta wsiadania
• dodatkowe atrakcje

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• płytka ze zdjęciami z obozu – 29,90 PLN
• przygodowy pakiet obozowy – 100 PLN
• Energylandia – 120 PLN

 WAŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz karty 

kwalifi kacyjnej
• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• warto zabrać: wygodny ubiór (stroje niekrępujące ruchów) do ćwiczeń fi zycznych 

(kilka na zmianę), dres sportowy, nieprzemakalną kurtkę sportową, obuwie sporto-
we, mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, bluzę i spodnie do zajęć 
terenowych, ciepły sweter lub polar, ręcznik, strój kąpielowy (czepek, kąpielówki, 
okulary pływackie) krem z  fi ltrem UV, środek przeciwko owadom, letnie nakrycie 
głowy, latarkę z zapasem baterii

 TRANSPORT
Dojazd własny: OW Azalia, ul. Parkowa 3, 34-350 Węgierska Górka. Prosimy o przybycie ok. 
godz. 16:00 pierwszego dnia obozu i odbiór ok. 10:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min. 
przed odjazdem. Więcej miast i informacji na www.atas.pl 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3 06:00 20:45 198 PLN

Katowice
Wyjazd: parking przy McDonald's, al.Górnośląska 40A, 

kierunek Kraków Powrót: parking przy McDonald's, 
ul.Ofi ar Katynia 5, kierunek Opole 

14:10 12:10 118 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, ul. Zakopiańska 62 12:40 13:45 128 PLN

Łódź Stacja Paliw OKTAN ul. Rokicińska 156 10:25 16:25 168 PLN

Poznań Tzw. Dworzec Letni, ul. Dworcowa 1 07:40 19:10 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 08:00 18:45 178 PLN

Warszawa
Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży, 

od ul. Świętokrzyskiej
08:40 17:25 198 PLN

Wrocław Parking przy McDonalds, ul. Czekoladowa 7 11:25 15:20 178 PLN

TURNUSY I CENY
POP-KPP-1 25.06–06.07.2018 2099 PLN

POP-KPP-2 07.07–18.07.2018 2099 PLN

POP-KPP-3 19.07–30.07.2018 2099 PLN

POP-KPP-4 31.07–11.08.2018 2099 PLN

BESKIDY BESKIDY 
– WĘGIERSKA GÓRKA– WĘGIERSKA GÓRKA

obóz piłki nożnejobóz piłki nożnej

wiek uczestników 13–18 lat

czas trwania: 12 dni

w górach

atrakcje: piłka nożna, taktyka, 
prowadzenie i odbiór piłki

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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Z myślą o tych, którzy marzą o aktywnym wypoczynku oraz nauce gry w tenisa ziem-
nego, przygotowaliśmy program łączący codzienne treningi z  typowymi dla naszych 
obozów aktywnościami oraz zabawami integracyjnymi. Obóz jest przeznaczony dla 
początkujących i średniozaawansowanych tenisistów.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w  godzinach wieczornych, 
ok. 18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
Zajęcia, co najmniej 20h podczas całego obozu, prowadzone będą przez doświadczo-
nych instruktorów i  trenerów. Resztę programu uzupełnią zajęcia przygotowane dla 
wszystkich obozów sportowych. 
• historia i  kompendium wiedzy: zapoznacie się z  przepisami oraz sędziowaniem 

na korcie, a  także poznacie kilka ciekawostek o  historii tenisa i  sprzęcie wykorzy-
stywanym do tej gry na przełomie lat. Zorganizujemy kilka testów praktycznych 
i  teoretycznych, w  których będą mieli szansę na sprawdzenie swoich możliwości. 
Dowiecie się również, jakie wymiary ma kort, na jakiej wysokości zawieszona jest 
siatka tenisowa i dlaczego stosuje się podpórki przy meczach na kortach z  liniami 
deblowymi, a także z czego są aktualnie wykonywane rakiety i piłki do gry

• techniki uderzeń: naukę rozpoczniemy od najprostszych technik: forehand, 
backhand i  serwis, a  skończymy na bardziej skomplikowanych: slajs, smecz, drop 
szot, stop volley, volley itp. Podczas zajęć będziemy rozgrywać mecze – singlowe, 
deblowe oraz mixa. Część zajęć zostanie sfi lmowana przez instruktorów, aby potem 
na zajęciach teoretycznych można było dokonać analizy konkretnych technik.

• taktyka: tu liczy się siła i sprawność fi zyczna, technika uderzenia, talent oraz ciężki 
trening. Jednak często kluczem do sukcesu jest gra „z głową”, dlatego zapoznacie się 
z podstawami taktykami oraz dobieraniem i zmienianiem jej w zależności od sytuacji 
na korcie

• sylwetki znanych tenisistów: Dziś już chyba każdy słyszał, kim jest Agnieszka 
Radwańska, Venus Williams, Novak Đoković, Roger Federer czy Rafael Nadal. Poroz-
mawiamy o nich i przybliżymy sobie ich sylwetki oraz osiągnięcia. Dowiecie się, czym 
wyróżnia się Wielki Szlem i poznacie sławną historię wimbledońskiego turnieju

• kondycja: poznacie zasady poprawnej rozgrzewki tenisowej, treningu wydolnoś-
ciowego, stretchingu (ćwiczeń rozciągających), crossfi t oraz podstawy odnowy 
biologicznej

• team building: To specjalnie dobrane zadania służące budowaniu zespołu, lepszej 
integracji. Uczy współdziałania w grupie oraz skutecznej komunikacji

• marsze na orientację: marsze po lasie, gdzie nauczymy cię poprawnie korzystać 
z  mapy i  kompasu, wyznaczać kierunek północy bez kompasu. Następnie gra te-
renowa z  licznymi zadaniami i  zagadkami, które będą znajdować się na punktach 
kontrolnych

• dzień otwarty: będziecie mogli wziąć udziału w zajęciach innych obozów sportowych
• moc atrakcji: wycieczka na Górę Żar. To ponad 760 m n.p.m., gdzie dostaniemy się 

kolejką linowo-terenową w  zaledwie 8 minut. Na miejscu: park linowy Trollandia, 
zjeżdżalnia pontonowa i tor saneczkowy. Odwiedzimy Żywiec, Zamek Habsburgów 
i rynek oraz czas wolny

• górska wyprawa: spacer szlakiem górskim, odwiedzimy schronisko PTTK na Hali 
Boraczej

• inne gry i zabawy: dyskoteki z motywem przewodnim, ognisko z pieczeniem kiełba-
sek, team building, gry, zabawy i konkursy, turnieje gier drużynowych z uczestnikami 
innych obozów.

12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie, powrót 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wczasowy Azalia w Węgierskiej Górce (www.azalia.beskidy.info.pl) Pokoje 3, 
4, 5-osobowe z łazienkami, o hotelowym standardzie. Do dyspozycji uczestników duży, 
ogrodzony zielony teren, boiska do siatkówki, boisko do piłki nożnej, basen zewnętrzny, 
siłownię na świeżym powietrzu, sala fi tness, sale warsztatowe, bilard, ping-pong i wiele 

innych atrakcji. Reszta obiektów sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 
Pierwszy posiłek- kolacja, ostatni- śniadanie, suchy prowiant na drogę powrotną.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja i  suchy pro-

wiant na drogę powrotną)
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej, instruktorskiej i medycznej
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

 DODATKOWE OPŁAT Y
• opłata za dojazd w zależności od miasta wsiadania
• dodatkowe atrakcje

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• płytka ze zdjęciami z obozu – 29,90 PLN
• przygodowy pakiet obozowy – 100 PLN
• Energylandia – 120 PLN

 WAŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz karty 

kwalifi kacyjnej
• wymagana własna rakieta tenisowa
• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• warto zabrać: własną rakietę tenisową, wygodny ubiór (stroje niekrępujące ruchów) 

do ćwiczeń fi zycznych (kilka na zmianę), dres sportowy, nieprzemakalną kurtkę spor-
tową, obuwie sportowe, mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, 
bluzę i  spodnie do zajęć terenowych, ciepły sweter lub polar, ręcznik, strój kąpie-
lowy (czepek, kąpielówki, okulary pływackie) krem z  fi ltrem UV, środek przeciwko 
owadom, letnie nakrycie głowy, latarkę z zapasem baterii

 TRANSPORT
Dojazd własny: Adres: OW Azalia, ul.  Parkowa 3, 34-350 Węgierska Górka. Prosimy 
o przybycie do Ośrodka ok. godz. 16:00 pierwszego dnia obozu i odbiór ok. 10:00 w dniu 
wyjazdu.
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min. 
przed odjazdem. Więcej miast i informacji na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3 06:00 20:45 198 PLN

Katowice
Wyjazd: parking przy McDonald's, al.Górnośląska 40A, 

kierunek Kraków Powrót: parking przy McDonald's, 
ul.Ofi ar Katynia 5, kierunek Opole 

14:10 12:10 118 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, ul. Zakopiańska 62 12:40 13:45 128 PLN

Łódź Stacja Paliw OKTAN ul. Rokicińska 156 10:25 16:25 168 PLN

Poznań Tzw. Dworzec Letni, ul. Dworcowa 1 07:40 19:10 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 08:00 18:45 178 PLN

Warszawa
Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży, 

od ul. Świętokrzyskiej
08:40 17:25 198 PLN

Wrocław Parking przy McDonalds, ul. Czekoladowa 7 11:25 15:20 178 PLN

TURNUSY I CENY
POP-KTS-1 19.07–30.07.2018 2099 PLN

POP-KTS-2 31.07–11.08.2018 2099 PLN

BESKIDY BESKIDY 
– WĘGIERSKA GÓRKA– WĘGIERSKA GÓRKA

obóz tenisowyobóz tenisowy

wiek uczestników 12–16 lat

czas trwania: 12 dni

w górach

atrakcje: poznawanie różnych technik, 
taktyk uderzeń

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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Nowęcin k. Łeby – miejscowość położona nad malowniczym jeziorem Sarbsko, nieda-
leko morza. 

 PROGRAM DL A WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem, przyjazd do Nowęcina, 
zakwaterowanie, spotkanie zapoznawcze, kolacja, nocleg.
2–10 DZIEŃ Realizacja programu obozu konnego i zajęcia rekreacyjne dla wszyst-
kich: kurs jazdy konnej, zajęcia w Parku Linowym w Łebie, wizyta w Sea Park Sarbsk, 
w największym na północy Polski parku rozrywki (www.seapark.pl), zajęcia sportowe: 
sitakówka, tenis stołowy, piłka nożna, plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratow-
nika, dyskoteki, konkursy, ogniska.
11 DZIEŃ Śniadanie, rozdanie dyplomów, nagród, czas wolny, obiad, wykwaterowanie, 
pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót do poszczególnych miast wg rozkładu.

OBÓZ KONNY o zakwalifi kowaniu do danej grupy decyduje instruktor. Kwalifi kacja 
zależy od umiejętności uczestnika i prowadzona jest w 4 grupach.
A) DLA POCZĄTKUJĄCYCH (nauka od podstaw): Zajęcia teoretyczne – 5h (w tym: BHP 
przy koniach – 1h, opieka i pielęgnacja koni – 2h, nauka siodłania – 2h). Zajęcia praktycz-
ne – nauka jazdy na lonży – 5 lekcji po 40 min. (nauka jazdy na lonży pozwoli opanować 
umiejętności anglezowania i kierowania koniem). samodzielna jazda na ujeżdżalni – 5h.
B) DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH (dla osób mających podstawy jeździectwa, 
umiejętność poprawnego anglezowania, nauka galopu od podstaw). Zajęcia teo-
retyczne – 5h (w tym: BHP przy koniach – 1h, obsługa i pielęgnacja koni – 1h, nauka 
siodłania – 2h, nauka lonżowania – 1h). Zajęcia praktyczne – 10h: samodzielna jazda na 
ujeżdżalni (korekta dosiadu i nauka półsiadu) – 4h, jazda na ujeżdżalni, nauka galopu – 
4h, wyjazdy na galopy w terenie (dopiero po opanowaniu umiejętności prawidłowego 
galopu na padoku) – 2h.
C) DLA ZAAWANSOWANYCH 15 godzin -(dla osób jeżdżących dobrze konno, umiejęt-
ność galopu wyjazdy na galopy w terenie, nauka skoków, dodatkowo istnieje możliwość 
wyjazdu na rajd nad morzem). Zajęcia teoretyczne – 5h (w tym: BHP przy koniach, 
opieka i pielęgnacja koni – 1h, doskonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia 
i  jeźdźca – 2h, praca z młodym koniem, nauka lonżowania – 2h). Zajęcia praktyczne 
– 10h: jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) – 5h, nauka skoków na 
ujeżdżalni – 2h, wyjazdy na galopy w terenie – 3h.
D) GRUPA SZKOLENIOWO-SPORTOWA warunkiem uczestnictwa w  tej grupie jest 
umiejętność poprawnego galopu i  podstaw w  skokach (sprawdzane w  pierwszym 
dniu przez trenera), w  przypadku akceptacji trenera na zmianę grupy, dodatkowy 
koszt 300 PLN. Grupa D jest przygotowywana do zdania egzaminu Polskiego Związku 
Jeździeckiego na odznakę brązową lub srebrną. Egzamin komisyjny jest przeprowa-
dzany na terenie Ośrodka „Senny” po zdaniu egzaminu wewnętrznego (koszt odznaki 
100 PLN). Zajęcia teoretyczne (8 h): B.H.P przy koniach, opieka i pielęgnacja konia – 1 h, 
doskonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia i jeźdźca – 2 h, praca z młodym 
koniem, nauka lonżowania – 2 h, przygotowanie do egzaminu na odznakę – 3 h. Zajęcia 
praktyczne (12 h): jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) – 2 h, dosko-
nalenie umiejętności skoków – 3 h, wyjazdy na galopy w terenie – 2 h, przygotowanie 
do egzaminu z ujeżdżania i skoków – 3 h, egzamin wewnętrzny – 1 h, egzamin przed 
komisją PZJ – 1 h.
Zajęcia odbywają się w Stadninie „SENNY” (www.senny.pl), ośrodek posiada certyfi kat Pol-
skiego Związku Jeździeckiego II kategorii. Stadnina posiada ponad 30 koni. Dzięki krytej 
ujeżdżalni zajęcia są prowadzone bez względu na pogodę. Dobrze przygotowana kadra, 
bardzo dobrze ujeżdżone konie pozwalają na naukę na każdym poziomie. W każdym tur-
nusie organizowane są egzaminy na odznakę brązową i srebrną „Jeżdżę konno”. Wyjazdy 
w teren i galopy po plaży zadowolą najbardziej wymagających. Dla początkujących gwa-
rantujemy bezpieczne szkolenie pod okiem kwalifi kowanych instruktorów.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Pensjonat „Łebska Roma” dysponuje: świetlicą z TV i stołem do ping-ponga, stołówką, 
boiskiem sportowym. Do morza ok. 1500 metrów, do jeziora i stadniny ok. 900 metrów. 
Zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5-osobowych z łazienkami.

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek), pierwsze świadczenie: kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatnie: obiad oraz suchy prowiant w ostatnim dniu turnusu.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 10 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie (4 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną) 
• nauka jazdy konnej pod opieką wykwalifi kowanych instruktorów wg wybranych 

poziomów umiejętności
• program rekreacyjny 
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• opieka wychowawcza, ratownicza, medyczna
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

 DODATKOWE OPŁAT Y
• transport z poszczególnych miast

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
Realizowane przy min. 15 uczestnikach. 
• dodatkowe lekcje nauki jazdy – 40 PLN/h
• kurs nauki powożenia 6 h – 70 PLN
• grupa B, zdobycie odznaki P.Z.J. „Jeżdżę konno”, koszt egzaminu – 50 PLN
• rajd nad morze 3 h – 100 PLN
• wycieczki do Trójmiasta – 120 PLN: wstęp do Parku Wodnego w Sopocie
• wycieczka do Labiryntu Park Łeba – 20 PLN
• wakacyjny kurs gokartowy (2 x 3 h) – 200 PLN

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 2,8% ceny całkowitej

 WAŻNE INFORMAC JE
• każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej
• możliwa dieta wegetariańska – koszt 50 PLN/turnus

 TRANSPORT
Dojazd własny: Pensjonat „Łebska Roma”, ul. Kolorowa 7, Nowęcin.
Dojazd zorganizowany: PKP lub PKS pod opieką kadry. W  przypadku zbyt małej fre-
kwencji na trasach antenowych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni 
przed wyjazdem. Informacje o zbiórce najpóźniej 5 dni przed turnusem na www (szcze-
gółowy rozkład jazdy na www.atas.pl). 

Rodzaj transportu Miasto Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY JEST PRZY MIN. 5 OSOBACH

PKP

Warszawa
Trasa główna: Warszawa – Lębork – Nowęcin – wyjazd pociągiem 

rano w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót wieczorem w dniu 
zakończenia turnusu; na trasie dworzec PKP – ośrodek – dworzec 

PKP – przejazd autokarem

100 PLN

Antenka: PKP, 
Polski Bus lub PKS

Bydgoszcz, Łódź, Toruń 100 PLN

Antenka: PKP, 
Polski Bus lub PKS

Białystok, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław 150 PLN

TURNUSY I CENY
OBÓZ 

KONNY
OBÓZ KONNY: GRUPA 

SZKOLENIOWO-SPORTOWA

POP-K-1 26.06–06.07.2018
1740 PLN + 300 PLN

(płatne na miejscu, warunkiem 
udziału jest zakwalifi kowanie 
na miejscu przez instruktora)

POP-K-2 07.07–17.07.2018

POP-K-3 18.07–28.08.2018

POP-K-4 29.07–08.08.2018

POP-K-5 09.08–19.08.2018

NOWĘCINNOWĘCIN
obóz konnyobóz konny

wiek uczestników: 11–18 lat

czas trwania: 11 dni

atrakcja park linowy, Sea Park Sarbsk

nad jeziorem i morzem

PROMOCJA:  -100 PLN do 15.03.2018
-50 PLN do 15.04.2018

Impreza organizowana przez Harctur Warszawa



ZieleniecZieleniec
WisłaWisła

Obozy Obozy 
krajowe krajowe 

 – hobby – hobby
 O

b
o

z
y
 k

ra
jo

w
e

 –
 h

o
b
b
y

 O
b
o

z
y
 k

ra
jo

w
e

 –
 h

o
b
b
y

 #talent #pasja #otaku #teatritaniec #wsiodle



www.atas.plwww.atas.pl60 OBOZY KRAJOWE – HOBBY

Zapraszamy do Wisły na wakacje dla pasjonatów robotów, gier komputerowych, 
planszowych i sportowych oraz informatyki. Obóz rozwija zdolności konstrukcyjne, gra-
fi czne i komputerowe. Rodziców zapewniamy o odpowiedzialnym doborze gier i czasu 
spędzanego przed komputerem oraz solidnej porcji ruchu na świeżym powietrzu.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w  godzinach wieczornych, 
ok. 18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
• turnieje gier i szczypta sportu: rywalizacja podczas turniejów gier sieciowych, na 

konsolach PS3 i PS4. Na zwycięzców czekają nagrody
• roboty: do dyspozycji Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms Education NXT, 

Mindstorms EV3 Home 31313. Praca z nowoczesnymi zestawami Lego to wspaniała 
przygoda. Każdy z  zestawów zawiera – oprócz tradycyjnych klocków konstrukcyj-
nych, łączników, kółek, silniczków, przekładni oraz czujników dotyku i barw – także 
mikrokomputer (w postaci klocka LEGO) i programowalny sterownik RCX

• budowanie robotów: konstrukcja własnego robota. Uruchom swoją wyobraźnię i 
buduj

• programowanie robotów: w  specjalnym języku RCX Code. Jest to grafi czny, 
intuicyjny język programowania, który decyduje o zachowaniu robota i sposobie re-
agowania na środowisko zewnętrzne. Twój robot będzie potrafi ł omijać przeszkody, 
podążać w kierunku światła lub po czarnej linii

• teraz Scratch: wizualny język programowania, który umożliwia łatwe tworzenie 
interaktywnych historyjek, animacji, gier i  muzyki. Programowanie odbywa się 
w sposób wizualny poszczególne elementy mają kształt puzzli, które można układać 
w określonym porządku i tak tworzy się kod przypisany wybranym obiektom

• RPG maker: wdzięczny program do tworzenia fabularnych gier komputerowych bez 
znajomości języków programowania. W  programie tworzenie plików grafi cznych, 
dźwiękowych i video, generator postaci, systemy skryptowania, tworzenie własnych 
tilesetów, zmiana tła

• gramy: w ramach odpoczynku gry planszowei, karciane i terenowe. Do dyspozycji 
m.in. Monopoly, Scrabble, Jungle Speed, Carcassonne, Osadnicy z Catanu, warcaby

• park wodny Tropikana w Hotelu Gołębiewski, w którym czekają na nas różnej wiel-
kości baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi, sauny

• strefa rozrywki: team building, gry terenowe, dyskoteki z  motywem przewod-
nim, ogniska muzyczne, bilard, quizy, wieczory fi lmowe, a także zawody sportowe, 
spacery górskimi szklakami i zwiedzanie Wisły

• zajęcia otwarte: zobaczycie na czym polegają zajęcia programowe innych obozów
• pokaz fi nałowy: poszczególne obozy prezentują efekty swojej pracy twórczej. 

W  pokazie biorą udział wszyscy uczestnicy i rodzice, znajomi, lokalne media oraz 
przedstawiciele środowiska artystycznego

• nagrody: podczas gali fi nałowej kadra interkampu przyznaje skrzydlate interkampki 
– nagrody specjalne za całokształt pracy twórczej na danym obozie. Nagrody dedy-
kowane są tym, którzy w  szczególny sposób wyróżniają się pasją, chęcią rozwoju, 
postawą twórczą i zaangażowaniem.

12 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony jest tuż nad centrum Wisły, na południowym 
zboczu Partecznika. Pokoje 2, 3, 4-osobowe (wyłącznie na pojedynczych łóżkach) z ła-
zienkami. Do dyspozycji uczestników: liczne sale warsztatowe, regionalna jadalnia, windy, 
całodobowa recepcja, malowniczy teren zielony, wiata grillowa i  miejsce na ognisko, 
wi-fi , bilard, parking. Na terenie ośrodka działają telefony wszystkich sieci komórkowych.
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 
Pierwszy posiłek – kolacja, ostatni – śniadanie, suchy prowiant na drogę powrotną.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja i  suchy pro-

wiant na drogę powrotną)
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej, instruktorskiej i medycznej
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

 DODATKOWE OPŁAT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• dodatkowe atrakcje

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• płytka ze zdjęciami z obozu – 29,90 PLN
• przygodowy pakiet obozowy – 100 PLN
• Energylandia – 120 PLN
• park linowy – 50 PLN
• leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 60 PLN

 WAŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz karty 

kwalifi kacyjnej
• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• warto zabrać: mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie spor-

towe, ciepły sweter lub polar, kurtkę przeciwdeszczową, strój kąpielowy/kąpielówki, 
letnie nakrycie głowy (czapkę, chustkę lub kapelusz), przybory toaletowe, ręcznik 
kąpielowy i plażowy, krem z fi ltrem UV, środek przeciwko owadom, okulary przeciw-
słoneczne

• jeśli wolisz tworzyć gry na własnym laptopie, możesz zabrać go ze sobą

 TRANSPORT
Dojazd własny: adres: Hotel Krokus, ul. Górnośląska 9, 43-460 Wisła Prosimy o przybycie 
do Ośrodka ok. godz. 16:00 pierwszego dnia obozu i odbiór ok. 10:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min. 
przed odjazdem. Więcej miast i informacji na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3 06:00 20:45 198 PLN

Katowice

Wyjazd: parking przy McDonald's, al.Górnośląska 40A, 
kierunek Kraków 

Powrót: parking przy McDonald's, ul.Ofi ar Katynia 5, kierunek 
Opole 

14:10 12:10 118 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, ul. Zakopiańska 62 12:40 13:45 128 PLN

Łódź Stacja Paliw OKTAN ul. Rokicińska 156 10:25 16:25 168 PLN

Poznań Tzw. Dworzec Letni, ul. Dworcowa 1 07:40 19:10 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 08:00 18:45 178 PLN

Warszawa
Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży, od 

ul. Świętokrzyskiej
08:40 17:25 198 PLN

Wrocław Parking przy McDonalds, ul. Czekoladowa 7 11:25 15:20 178 PLN

TURNUSY I CENY
POP-IRK-1 25.06–06.07.2018 2099 PLN

POP-IRK-2 07.07–18.07.2018 2099 PLN

POP-IRK-3 19.07–30.07.2018 2099 PLN

POP-IRK-4 31.07–11.08.2018 2099 PLN

BESKIDY BESKIDY 
– WISŁA– WISŁA

interkamp junior interkamp junior 
gry & roboty & komputerygry & roboty & komputery

 wiek uczestników: 7–12 lat

czas trwania: 12 dni

w górach

aktywnie: budowanie i programowanie 
robotów, aquapark, gry i zabawy

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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Przygoda z różnymi technikami, taneczne bitwy, niezapomniane improwizacje, intensyw-
ne treningi, zachwycające choreografi e i genialna zabawa.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w  godzinach wieczornych, 
ok. 18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2211 DZIEŃ Realizacja programu:
• na start: rozgrzewki, ćwiczenia wyrabiające elastyczność i  gibkość, ćwiczenia roz-

wijające orientację przestrzenną i pamięć mięśniową. Nauka prawidłowego dbania 
o stawy i ścięgna, aby zmniejszyć ryzyko niechcianych urazów i kontuzji. Dodatkowo 
fi tness w plenerze

• taniec nowoczesny: nauka podstawowych kroków, fi gur, układy i  choreografi e 
znane z fi lmów tanecznych i kultowych teledysków. Połączymy w jednej choreografi i 
hip-hop, dancehall, afro dance i funky

• taniec jazzowy: lyrical jazz, street jazz, burleska. Od tancerza wymaga dużej spraw-
ności fi zycznej, zawiera elementy akrobatyki. Uczy koordynacji ruchowej

• street dance: damy się porwać szaleństwu tańcząc na ulicach i deptakach turystycz-
nej Wisły

• salsowe klimaty: wprowadzimy Cię w świat salsy tańczonej solo, bachaty oraz ruedy
• zumba: mieszanka fi tnessu z tańcem, zawiera kroki takich tańców jak salsa, rumba, 

twist, cumbia, reggaeton, merengue, fl amenco, samba, taniec brzucha, cha-cha
• choreografi a: zasady tworzenia układów tanecznych, solowych i formacyjnych oraz 

efektownego prezentowania w warunkach scenicznych. Dowiesz się, jak unikać pod-
stawowych błędów choreografi cznych 

• improwizacja taneczna: w  trakcie wieczornych zajęć przełamiemy wewnętrzne 
bariery, inspirując się muzyką

• prezentacja sceniczna: autoprezentacja, sposoby walki z tremą, podstawy maki-
jażu scenicznego, ustawienia się na scenie, warsztaty aktorskie. Blok ten pomoże 
każdemu uczestnikowi zaprezentować swoje umiejętności na scenie i podczas wy-
stępów publicznych 

• taneczne kino: obejrzymy pokazy formacji tanecznych, par mistrzowskich, spek-
takle teatrów tańca oraz fi lmy takie jak Dirty dancing, Step up, Street dance czy 
Flashdance. Będziemy analizować: techniki taneczne, wykorzystane style, kompozy-
cja choreografi i

• park wodny Tropikana w Hotelu Gołębiewski, w którym czekają na nas różnej wiel-
kości baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi, sauny

• strefa rozrywki: team building, gry terenowe, dyskoteki z motywem przewodnim, 
ogniska muzyczne, bilard, quizy, wieczory fi lmowe, a także zawody sportowe, spacery 
górskimi szklakami i zwiedzanie Wisły

• zajęcia otwarte: zobaczycie na czym polegają zajęcia programowe innych obozów
• pokaz fi nałowy: poszczególne obozy prezentują efekty swojej pracy twórczej. 

W  pokazie biorą udział wszyscy uczestnicy i rodzice, znajomi, lokalne media oraz 
przedstawiciele środowiska 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 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 zaan-
gażowaniem

12 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót do 
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony jest tuż nad centrum Wisły, na południowym 
zboczu Partecznika. Pokoje 2, 3, 4-osobowe (wyłącznie na pojedynczych łóżkach) z  ła-
zienkami. Do dyspozycji uczestników: liczne sale warsztatowe, regionalna jadalnia, windy, 
całodobowa recepcja, malowniczy teren zielony, wiata grillowa i  miejsce na ognisko, 
wi-fi , bilard, parking. Na terenie ośrodka działają telefony wszystkich sieci komórkowych.

Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Pierw-
szy posiłek- kolacja, ostatni- śniadanie, suchy prowiant na drogę powrotną.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja i  suchy pro-

wiant na drogę powrotną)
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej, instruktorskiej i medycznej
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

 DODATKOWE OPŁAT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• dodatkowe atrakcje

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• płytka ze zdjęciami z obozu – 29,90 PLN
• przygodowy pakiet obozowy – 100 PLN
• Energylandia – 120 PLN
• park linowy – 50 PLN
• paintball – 80 PLN

 WAŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz karty 

kwalifi kacyjnej
• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• warto zabrać: wygodny ubiór (stroje niekrępujące ruchów), dres sportowy leginsy, 

baletki klasyczne lub gimnastyczne, sportowe buty, nieprzemakalną kurtkę, mały 
plecak, ciepły sweter lub polar, ręcznik, strój kąpielowy (czepek, kąpielówki, okulary 
pływackie) krem z fi ltrem UV, środek przeciwko owadom, letnie nakrycie głowy

 TRANSPORT
Dojazd własny: Adres: Hotel Krokus, ul. Górnośląska 9, 43-460 Wisła Prosimy o przybycie 
do Ośrodka ok. godz. 16:00 pierwszego dnia obozu i odbiór ok. 10:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min. 
przed odjazdem. Więcej miast i informacji na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3 06:00 20:45 198 PLN

Katowice

Wyjazd: parking przy McDonald's, al.Górnośląska 40A, 
kierunek Kraków 

Powrót: parking przy McDonald's, ul.Ofi ar Katynia 5, kierunek 
Opole 

14:10 12:10 118 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, ul. Zakopiańska 62 12:40 13:45 128 PLN

Łódź Stacja Paliw OKTAN ul. Rokicińska 156 10:25 16:25 168 PLN

Poznań Tzw. Dworzec Letni, ul. Dworcowa 1 07:40 19:10 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 08:00 18:45 178 PLN

Warszawa
Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży, od 

ul. Świętokrzyskiej
08:40 17:25 198 PLN

Wrocław Parking przy McDonalds, ul. Czekoladowa 7 11:25 15:20 178 PLN

TURNUSY I CENY
POP-KIT-1 25.06–06.07.2018 2299 PLN

POP-KIT-2 07.07–18.07.2018 2299 PLN

POP-KIT-3 19.07–30.07.2018 2299 PLN

POP-KIT-4 31.07–11.08.2018 2299 PLN

BESKIDY BESKIDY 
– WISŁA– WISŁA

obóz tanecznyobóz taneczny

 wiek uczestników: 13–19 lat

czas trwania: 12 dni

w górach

aktywnie: taniec jazzowy, salsa, zumba, 
taniec na ulicy, aquapark

Impreza organizowana przez BTA Kompas
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Jedyny taki obóz tematyczny. Naszych obozowiczów łączy wspólna pasja, a członkowie 
kadry (rysownicy, cosplayerzy, japoniści, organizatorzy konwentów i prelegenci) dzielą 
się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami.

 PROGRAM: 
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych, 
ok. 14:30–15:00 zakwaterowanie, obiad lub obiadokolacja (w zależności od przyjazdu 
uczestników), apel zapoznawczy, gry i zabawy integracyjne, nocleg. 
2–12 DZIEŃ Realizacja programu:
NOWOCZEŚNIE:
Cosplay – wcielanie się w postać z m&a obecne na każdym konwencie mangowym
Ultrastar – karaoke z elementem rywalizacji, tysiące piosenek w różnych językach
Dance dance revoluctions – gra taneczna na macie w rytm muzyki
Projekcje anime – wspólne pochłanianie fabuły, klasyki i nowości, komedie i dramaty 
TRADYCYJNIE:
Kaligrafi a – warsztaty dla początkujących i zaawansowanych z wykorzystaniem orygi-
nalnych japońskich pędzli, tuszy i markerów fudepen
Droga herbaty – spotkanie na macie tatami – czarka zielonej herbaty i słodycze
Kitsuke – sztuka zakładania kimon, przymierzanie japońskich strojów i sesja zdjęciowa
ROZWOJOWO:
Mangalowy styl – warsztaty rysunku mangowego kreska po kresce 
Komiks – warsztaty rysowania komiksu urzeczywistnią marzenia o własnej mandze
Język japoński – ciekawostki, przydatne zwroty, podstawy pisma, krótki kurs językowy
KREATYWNIE:
Pichcenie po japońsku – warsztaty kulinarne
Tatuaże – zmywalne tatuaże w japońskim stylu
Warsztaty – było origami, wachlarze… w  tym roku też zaskoczymy obozowiczów 
czymś nowym!
AKTYWNIE:
Kenjutsu/Iaido – trening sztuk walki mieczem przy użyciu bezpiecznej broni treningo-
wej marki Go Now
Taniec japoński – nauka nostalgicznego bon-odori lub energetycznego yosakoi.
Wycieczki – piesza wycieczka do Duszników Zdroju, wizyta w Muzeum Papiernictwa 
lub spacer szlakiem Gór Orlickich do schroniska – Masarykova Chata w Czechach.
Konkursy – konkurs cosplayowy, rysunkowy, screenowy, turniej UltraStara i DDRa, quiz 
wiedzy o Japonii i masa innych, a dla zwycięzców nagrody związane z tematyką obozu!
Gry i zabawy – gry integracyjne: Games Room (ponad sto gier planszowych i karcia-
nych!), dyskoteki oraz śpiewanie piosenek przy ognisku.
13 DZIEŃ Po obiedzie wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Zieleniec*** (www.hotelzieleniec.pl) o bardzo wysokim standardzie, komforto-
we pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i TV SAT, bezpłatna strefa WI-FI w całym budynku, 
do dyspozycji restauracja, sala konferencyjna, Bowling Club, sala kominkowa, tarasy wi-
dokowe, boisko do gry w siatkówkę, rozległy teren z miejscem 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
• 12 noclegów, w pokojach z łazienkami, wyżywienie (3 posiłki dziennie i suchy pro-

wiant na drogę powrotną)
• realizacja programu wg opisu
• opieka wychowawców i opieka medyczna
• ubezpieczenie NNW 5000 PLN
• pamiątkowa koszulka i zdjęcia z obozu

 DODATKOWE OPŁAT Y
• opłata za transport – w zależności od miasta wyjazdowego

 FAKULTAT YWNIE płatne w biurze lub na miejscu
Realizowane przy min. 7 os.
• wycieczki: Kudowy Zdrój – 80 PLN, wstęp na basen – 15 PLN, park linowy – 30 PLN, 

ogród japoński i Kaplica Czaszek – 80 PLN, Skalne Miasto Adrspach – 95 PLN, ”Złota 
Praga” – 150 PLN, Jaskinia Moraskiego Krasu – 190 PLN

• PROGRAMY DODATKOWE – 50 PLN Płatne w biurze, możliwość wyboru 1 pro-
gramu dodatkowego. Na wybranych turnusach dostepne są dodatkowe programy: 

TURNUS 1, 3 i 5: Otaku ART – cykl warsztatów rysunku mangowego dla zaawanso-
wanych; tworzenie własnej animacji komputerowej pod okiem profesjonalnego grafi ka; 
obsługa lightpada, tabletu i programów grafi cznych
TURNUS 3 i  4 Otaku COSPLAY – cykl warsztatów cosplayowych poprowadzonych 
przez doświadczoną cosplayerkę, w  tym: warsztaty makijażu i  aktorskie; stylizacja 
peruk; tworzenie rekwizytów z pianki EVA; podstawy szycia na maszynie
TURNUS 2, 4 i  5: Otaku KULINARIA – cykl warsztatów kulinarnych; wybrane dania 
kuchni japońskiej (przykładowo zarusoba, udon, sushi, misoshiru, mochi, dango); po-
radnik gotującego otaku; pałeczkowy savoir’vivre; gotowanie w m&a
TURNUS 1 i 2: Otaku TRADYCJA – cykl warsztatów obejmujących tradycyjne sztuki ja-
pońskie, 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. Programy dodatko-
we są realizowane kosztem zajęć ogólnych

 DODATKOWE UBEZPIECZENIE
• od kosztów rezygnacji za 2,8% ostatecznej ceny obozu (do 100% zwrotu)

 WAŻNE INFORMAC JE
• warto zabrać: ważną książeczkę zdrowia, legitymację szkolną, paszport, plecak, 

wygodne buty na wycieczkę pieszą, krem z fi ltrem UV, nakrycie głowy, kurtkę prze-
ciwdeszczową; opcjonalnie: ciekawe elementy strojów do cosplayu, kolorowe peruki, 
przybory do makijażu i charakteryzacji, ulubione serie anime

• możliwa dieta: bezlaktozowa, bezglutenowa – 120 PLN
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 PLN

 TRANSPORT
Dojazd własny: prosimy o przybycie do Hotelu Zieleniec na godz. 15:00 pierwszego dnia 
obozu i odbiór ok. 15:00 w dniu wyjazdu. Adres: Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój .
Dojazd zorganizowany: transfery pod opieką wychowawców odbywają się autokarami 
klasy LUX, a przy niektórych łączonych transferach dodatkowo PKP/Intercity. Szczegóły 
oraz więcej miast na www.atas.pl 

Miejscowość Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Warszawa 190 PLN

Wrocław 160 PLN

REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk, Lublin 210 PLN

Bydgoszcz, Łódź, Kraków 190 PLN

Katowice, Poznań 180 PLN

TURNUSY I CENY
POP-OO-1 25.06–07.07.2018  1999 PLN

POP-OO-2 07.07–19.07.2018  1999 PLN

POP-OO-3 19.07–31.08.2018  1999 PLN

POP-OO-4 31.08–12.08.2018  1999 PLN

POP-OO-5 12.08–24.08.2018  1999 PLN

ORIONORION
otaku campotaku camp

 wiek uczestników: 10–12, 12-20 lat

czas trwania: 13 dni

japońska kultura, manga i anime 

w górach

PROMOCJA: -50 PLN do 31.03.2018

Impreza organizowana przez Biuro Turystyki Orion





 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.


