
   



WAŻNE INFORMACJE: 

ZGŁOSZENIA DO KURATORIUM: wszystkie obozy ATAS Sp. z o.o. są zgłaszane do kuratorium, zapraszamy na stronę: 
h  ps://wypoczynek.men.gov.pl, do sprawdzenia zgłoszenia i pobrania potwierdzenia. Prosimy o wpisanie organizatora: ATAS Sp. z o.o., 
termin. wyjazdu i powrotu oraz miejscowość wypoczynku.

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego k-734 Atas Sp. z o.o. 
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A nr 01.585.287

Dołącz do grupy na Facebooku: 
• obozy Hiszpania: h  p: //facebook.com/groups/obozyatashiszpania
• obóz na Malcie: h  p: //facebook.com/groups/obozyatasmalta
• obozy językowe w Polsce: h  p: //facebook.com/groups/obozyataspolska
• obozy językowe w Anglii: h  p: //facebook.com/groups/obozyatasanglia
• obozy w Grecji: h  p: //facebook.com/groups/obozyatasgrecja
• obóz we Włoszech: h  p: //facebook.com/groups/obozyataswlochy

Katalog ATAS WAKACJE – OBOZY I KOLONIE 2019

Wydawca: Biuro Sprzedaży Warszawa ATAS

Redaktor naczelny: Paweł Sławiński 

Opracowanie grafi czne okładki: 

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 (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. 71 344 69 20 e-mail: remedium@remedium.pl 50-049 Wrocław, ul. Piłsudskiego 2. Biuro Remedium
WARSZAWA tel. 22 825 93 22, 22 875 86 29, 734 426 119 e-mail: warszawa@atas.pl 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 4 (domofon 20)
Uwaga! Od marca możliwa zmiana adresu biura w Warszawie oraz numerów telefonów – aktualne dane dostępne będą na stronie: atas.pl

BIURO OBSŁUGI AGENCYJNEJ: 

WARSZAWA tel. 660 508 387 e-mail: agenci@atas.pl 

www.atas.pl

TELEFON ALARMOWY

+48 606 121 732
W terminie od 21.06 do 31.08.2019 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 9.00–17.00.

Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.
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OBOZY JĘZYKOWE  

Rozkład jazdy na obozy: JA1, JA2, JA3, JA4, JA5 10

JPS STEGNA 8–12 12 11

JPJ JASTRZĘBIA GÓRA 8–16, 12–17 12/9 12

JA1 LONDYN 13–18 9/8 13

JA2 LONDYN I MIASTA ANGLII 11–16, 13–18 9/8  14–15

JA3 LONDYN I MIASTA UNIWERSYTECKIE 13–18 9 16

JA4 LONDYN Z NATIVE SPEAKERAMI 13–18 9 17

JA5 ANGLIA DLA MŁODSZYCH 10–14 9 18

JM1 MALTA 12–18 8 19

JAL
/ JAL-MR

LONDYN Z KLASĄ – kurs językowy standardowy 
/ kurs językowy – matura 13–18/ 16–19 16/14  20–21

JH1 MALAGA 12–18 8 22

 OBOZY ZAGRANICZNE – BOGATY PROGRAM TURYSTYCZNY  

OG1 GRECJA SMAKI GRECJI 12–18 11 24

OG2 GRECJA – METEORY I INNE GWIAZDY 12–18 11 25

OH1 HISZPANIA I PERŁY EUROPY 12–18 11 26

OH2 HISZPANIA I PARKI ROZRYWKI 12–18 11 27

OW2 WŁOCHY PÓŁNOC-POŁUDNIE 12–18 11 28

OBOZY ZAGRANICZNE – WYPOCZYNKOWE  

POS-C WŁOCHY – Sycylia 13–18 11 30

POW-OK WŁOCHY – Rimini 13–18 11/10 31

POK-OKZ CHORWACJA – Zadar 13–18 11/10 32

POK-C CHORWACJA – WŁOCHY 12–18 11  33

POB BUŁGARIA – Złote Piaski 15–18, 16–18 11/10  34

POB-C BUŁGARIA – Złote Piaski Bałkańska Impreza 12–18 13 35

POB-W BUŁGARIA – Złote Piaski 15–18, 16–18 12/11 36

POH-OKS HISZPANIA – Lloret de Mar 14–18, 16–18 8 37

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

symbol miejsce – rodzaj obozu  wiek ilość dni rodzaj transportu strona

OBOZY KRAJOWE – MORZE  

POP-DC DARŁÓWKO –  kolonia Poszukiwacze Przygód / obóz 100 Atrakcji 7–12, 13–15, 16–18 12/11 40

POP-KJG JASTRZĘBIA GÓRA – Przygoda & Chillout 13–18 12  41

POP-CŁA 
/ POP-CŁW ŁEBA – kolonia Moc Atrakcji / obóz Łebskie Wakacje 8–13, 13–15, 16–18 12 42

POP-CŁŁ 
/ POP-CŁM ŁEBA – obóz Łeba Aktywnie / Otaku – Manga – Cosplay 13–15, 16–18, 11–16 12 43

 POP-COM MIELNO – Sea & Fun / Mielno Aktywnie 13–18 11/10 44

POP-CU USTKA – obóz All 4 fun 14–17 12 45

POP-KWJ WICIE – Japońska Przygoda z mangą 13–19 12  46

OBOZY KRAJOWE – GÓRY  

 POP-CBT BIAŁKA TATRZAŃSKA 8–12, 13–16 12  48

POP-KPS PODLESICE – kolonia Elementy Survivalu 7–12 12  49

POP-KPM PODLESICE – obóz Przygody Max Na Jurze 13–18 12  50

OBOZY KRAJOWE – JEZIORA I LASY  

POP-OŻ PISZ – obóz żeglarski, domki / obóz żeglarski, stanica 12–18 14  52

POP-OWW PISZ – obóz windsurfi ngowy, domki / obóz windsurfi ngowy, stanica 11–18 14  53

POP-RWP WĘGORZEWO – kolonia 7 Przygód / obóz 7 Przygód 10–14, 13–18 14/7  54

POP-KON ŁAPINO – obóz jeździecki 10–18 12   55

POP-OKB TLEŃ – kolonia 10 Przygód / obóz Paintball – speedball / obóz Bory Dla Każdego 7–11, 11–15, 12–18 11 56

12–15, 16–18
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FAQ – WAŻNE INFORMACJEFAQ – WAŻNE INFORMACJE
WYJAZDY DO WIELKIEJ BRYTANII
W związku z Brexitem wjazd do Wielkiej Brytanii od 
1.04.2019 będzie możliwy tylko na podstawie waż-
nego paszportu. Tym samym nie będzie możliwości 
przekroczenia brytyjskiej granicy na podstawie do-
wodu osobistego. Bardzo prosimy osoby wybierające 
się do Wielkiej Brytanii o wyrobienie paszportu. Czas 
oczekiwania na jego wydanie to 3–4 tygodnie, dlate-
go też należy odpowiednio wcześnie złożyć wniosek 
paszportowy.

UBEZPIECZENIE
Uczestnicy będą ubezpieczeni w AXA Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 
00-867 Warszawa od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW Polska – 5000 PLN, NNW Europa 
i Kraje Basenu Morza Śródziemnego – 2000 EUR, 
NNW Pozostałe Państwa Świata – 4000 EUR), 
kosztów leczenia (KL Europa i Kraje Basenu Morza 
Śródziemnego – 10000 EUR, KL Pozostałe Państwa 
Świata – 30000 EUR) oraz bagażu podróżnego (BP Eu-
ropa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego – 200 EUR, 
BP Pozostałe Państwa Świata – 400 EUR). Dodatkowo 
uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się od kosz-
tów rezygnacji lub przerwania podróży.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE 
OD KOSZTÓW REZYGNACJI
W ogólnych warunkach AXA ubezpieczenie umożliwia 
bezkosztową rezygnację z imprezy lub zmniejszenie 
kosztów rezygnacji w przypadku gdy uczestnik nie może 
wyjechać z różnych powodów m.in.: nagłej choroby, 
nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej, etc.
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – płatne w ciągu 
5 dni od daty zawarcia umowy i wpłaty zaliczki lub 
wpłaty całości. W przypadku gdy do rozpoczęcia 
imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, umowę 
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy można 
zawrzeć tylko w dniu zawarcia umowy. Koszty ubezpie-
czenia podane przy ofertach.
• wariant KR
• wariant KR dla osób przewlekle chorych

UBEZPIECZENIE CP DLA OSÓB 
CHORYCH PRZEWLEKLE
Do ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte następ-
stwa chorób przewlekłych i nowotworowych (kod CP), 
dlatego dzieci cierpiące na tego rodzaju dolegliwości 
mają obowiązek zostać dodatkowo ubezpieczone. 
Ubezpieczenie można wykupić w biurze ATAS lub na 
własną rękę u wybranego ubezpieczyciela. Zgodnie 
z defi nicją ogólnych warunków ubezpieczenia AXA 
choroba przewlekłe jest to choroba mająca długo-
trwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub 
latami leczona w sposób stały lub okresowy. Do chorób 
przewlekłych należą m.in.: alergia, cukrzyca, astma, 
schorzenia układu krążenia, choroby serca i inne. 
Jeśli uczestnik, nie wykupił ubezpieczenia od chorób 
przewlekłych, a trafi  do szpitala z powodu choroby 
przewlekłej lub jej powikłań to ubezpieczyciel odmówi 
pokrycia w oparciu o standardową polisę turystyczną 
kosztów jego leczenia za granicą. 

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNEGO  EKUZ
Posiadanie karty EKUZ jest wskazane (przyspiesza 
i ułatwia kontakt z placówką medyczną), niemniej nasi 
uczestnicy są ubezpieczeni w AXA i pomoc udzielana 
jest w ramach ubezpieczenia. Kartę EKUZ wydaje od-
dział NFZ.

DLA KOGO PRZENACZONE SĄ OBOZY
Nasze obozy przeznaczone są dla uczestników w wieku 
8-18 lat, chcących pogłębić swoją wiedzę i spędzić miło 
czas. Proponujemy obozy językowe i turystyczno-wy-
poczynkowe. Oferujemy bogaty program zwiedzania 
i wiele dodatkowych atrakcji.
Oferowane usługi nie będą dostępne dla osób o ogra-
niczonej sprawności ruchowej.

PŁATNOŚCI
• Zaliczka w ciągu 3 dni od rezerwacji obozu
• Pełna płatność na 30 dni przed wyjazdem

REZYGNACJA Z IMPREZY
Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym 
czasie przed jej rozpoczęciem. W takim przypadku or-
ganizator obciąża uczestnika opłatą za odstąpienie od 
umowy, której wysokość jest uzależnione od terminu 
odstąpienia przed datą rozpoczęcia imprezy oraz spo-
dziewanych oszczędności kosztów i spodziewanego 
dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania da-
nych usług turystycznych. 
Opłata wynosi odpowiednio:
• do 41 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 200zł
• od 40 do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 20% 

ceny imprezy
• od 20 do 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 60% 

ceny imprezy
• od 6 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 80% ceny 

imprezy

DLACZEGO WAŻNE SĄ INFORMACJE 
O ALERGIACH, DIETACH, 
CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH?
Rodzice w kartach kwalifi kacyjnych powinni zgłaszać 
alergie, specjalne diety oraz informacje o chorobach 
przewlekłych. Dane te są niezbędne aby właściwie 
dobrać zakwaterowanie i np. nie kwaterować uczest-
nika, który ma alergię na sierść w rodzinie, która 
posiada koty. 

KARTA KWALIFIKACYJNA
Wypełnioną kartę kwalifi kacyjną, należy dostarczyć do 
biura ATAS 30 dni przed wyjazdem.

W JAKIM JĘZYKU PROWADZONY 
JEST PROGRAM ZWIEDZANIA 
PODCZAS WYJAZDÓW 
ZAGRANICZNYCH?
Podczas wyjazdów zagranicznych program zwiedzania 
prowadzony jest przez kierownika obozu, pilota w ję-
zyku polskim.

CO WARTO MIEĆ W BAGAŻU 
PODRĘCZNYM?
• Ważny dokument tożsamości – paszport (bezpiecz-

nie schowany)
• Drobne EUR na toalety na trasie przejazdu 
• Leki na chorobę lokomocyjną i inne przyjmowane 

na stałe
• Powerbank do ładowania telefonu (w autokarach 

nie ma gniazdek)
• Przybory higieniczne – szczoteczkę i pastę do zębów, 

mokre chusteczki, mydło, mały ręcznik do odświeże-
nia się przed snem

• Aparat fotografi czny
• Suchy prowiant i napoje na czas podroży

BAGAŻ GŁÓWNY
Na imprezach autokarowych – prosimy o zabranie 
1 średniej wielkości bagażu głównego (wymagany max. 
wymiar 65 x 40 x 25 cm). 
Na imprezach samolotowych szczegółowe zakresy li-
mitów bagażu podane są na stronach poszczególnych 
imprez.

KOMUNIKATY WYJAZDOWE
Komunikaty wyjazdowe będą publikowane na około 
3 dni przed wyjazdem, na stronie internetowej 
h  ps: //www.atas.pl/pl/komunikaty-wyjazdowe  

KTO MOŻE ODEBRAĆ DZIECKO 
Po zakończeniu obozu odebrać dziecko może wyłącz-
nie opiekun prawny lub inna osoba dorosła do tego 
upoważniona (z podanym numerem dowodu osobi-
stego). Skan upoważnienia prosimy przesłać na adres 
mailowy biura, a oryginał zabrać na miejsce odbioru 
uczestnika.

FAKTURA
Aby otrzymać fakturę należy wysłać pisemny wnio-
sek. Wniosek musi zawierać następujące parametry: 
dane uczestnika, informacja jakiego wyjazdu dotyczy 
wniosek, dokładne dane na kogo ma być wystawiona 
faktura, adres na jaki ma być wysłana. Wniosek prosi-
my wysłać na adres mailowy biura ATAS. 
• faktura Pro Forma wystawiamy po wpłaceniu zaliczki
• faktura VAT po pełnej płatności
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STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNYSTANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo ATAS Sp. z o.o. będzie ponosiło 
pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo ATAS Sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem 
imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby ATAS Sp. z o.o. stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umo-
wie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy 
turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły 
się odpowiednie koszty.

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy 
turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają 
prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na 
imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych 
kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator 
turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy 
turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. ATAS Sp. z o.o. wykupił w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Rease-
kuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 50 zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w od-
powiednich przypadkach, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, tel. 22 597 91 00, e-mail: urzad_marszalkowski@
mazovia.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności ATAS Sp. z o.o. dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302:

h  ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL

przetransponowana do prawa krajowego

h  p://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D20172361.pdf
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Wychowawcy ATAS to najczęściej współpracujący z nami nauczyciele – w większości angliści ze względu na specyfi kę naszych obozów. Wychowawcami są też osoby, które mają 
ukończony kurs na wychowawcę obozów oraz przeszły specjalne szkolenie w ATAS. Na obozie Londyn z na  ve speakerami funkcje wychowawców pełnią także obcokrajowcy 
–  lektorzy języka angielskiego (na  ve speakers). Na 20 uczestników przypada jeden wychowawca, dodatkowo każdy obóz ma wykwalifi kowanego kierownika-pilota. 
Kadra wychowawcza oraz kierownicza podejmująca się opieki nad dziećmi podczas kolonii, obozów, musi spełniać szereg warunków:
• posiadać zaświadczenie o niekaralności
• przebyć kurs na wychowawcę kolonijnego, obozowego lub być czynnym nauczycielem, instruktorem harcerskim
• przebyć kurs na kierownika wypoczynku, obozu oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-

-wychowawczych.
Nasza kadra to ludzie z pasją i poczuciem humoru.
Poniżej przedstawiamy kilku kierowników naszych obozów językowych i turystyczno-wypoczynkowych:

IWONA PIEGZA 
Na co dzień uczę języka angielskiego w szkole podstawo-
wej. Praca z młodzieżą daje mi dużą frajdę, satysfakcję 
i radość więc w wakacje zamieniam szkolną pracownię 
na Londyn. Podczas wyjazdów pokazuję uczestnikom 
naszych obozów jakim fascynującym miejscem jest sto-
lica Wielkiej Brytanii a także sprawiam, że wyjazd z ATAS 
jest pełen niezapomnianych wrażeń oraz wspomnień.

BOŻENA KRZTOŃ
Wiele lat temu wyjechałam z ATAS do Londynu. Byłam 
pod ogromnym wrażeniem tego miasta i wyjazdu, który 
do tej pory wspominam z sentymentem. Od kilkuna-
stu lat wyjeżdżam właśnie do Londynu i współpracuję 
z ATAS jako pilot i kierownik. Doświadczenie z grupami 
międzynarodowymi i nauczycielami – na  ve speakers 
zdobyłam jako rezydentka w Londynie. Wykorzystuję je 
jako pilot i nauczyciel języka angielskiego.

DOROTA TROCHIM
Jestem nauczycielem języka angielskiego i od kilkunastu 
lat współpracuję z ATAS. Fascynacja Londynem zaczęła 
się, kiedy jako 17-latka wyjechałam na kurs językowy. 
Poczułam niezwykłą więź z tym miejscem. Poznawanie za-
kątków świata jest najlepszym sposobem na odpoczynek 
i oderwanie się od codzienności. Staram się zaszczepić 
w młodzieży miłość do podróży. Zapraszam do wspólnego 
odkrywania Londynu i miast Anglii.

GRAŻYNA BOROWSKA
Jestem pilotem, z uprawnieniami kierownika obozów, 
od ponad 20 lat. Znam biegle język włoski, a Italię lepiej 
niż kraj ojczysty. Lubię pracę z ludźmi, a praca z młodzie-
żą, choć często niełatwa i bardzo odpowiedzialna, daje 
mi dużo satysfakcji. 

KRZYSZTOF ROGUCKI
Ostatnie dwadzieścia lat spędziłem na poszerzaniu wie-
dzy o języku i kulturze angielskiej, a potem dzieleniu się 
nią z dziećmi, młodzieżą, studentami. Jestem kierowni-
kiem i opiekunem na maltańskich obozach ATAS oraz 
tłumaczem fi lmów dokumentalnych. Wolny czas spę-
dzam z rodziną, dobrą książką, fi lmem lub płytą. 

HANNA GUMNA-WARCHOŁEK
Jestem nauczycielką języka angielskiego. Od wielu lat 
współpracuję z biurem ATAS, najpierw w roli opiekuna 
a potem pilota – kierownika. Nauczanie młodzieży, 
obserwowanie i uczestniczenie w procesie rozwoju to 
moja pasja, szczególnie w Londynie, moim ukochanym 
mieście. Więc zapraszam Was właśnie tam! See you!

KRZYSZTOF OWCZAREK
Pilot wycieczek, dziennikarz, podróżnik. Moje mo  o: 
„staram się realizować swoje marzenia a jeśli pozwalają 
na to możliwości pomagam innym w ich realizacji”.

ANNA KUBIAK
Psycholog, nauczyciel języka angielskiego, instruktor 
tańca, pilot wycieczek, od 22 lat wychowawca i kierow-
nik wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Praca z młodzieżą 
jest dla mnie przyjemnością i źródłem inspiracji, a także 
pasją dającą ogromną satysfakcję. 

NASZA KADRA OBOZOWA
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ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW 
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi 
w uchylne fotele, WC, klimatyzację, barek oraz DVD. Miejsca 
w autokarach są nienumerowane. Przed granicą przewi-
dujemy postój przeznaczony na posiłek oraz ewentualne 
przesiadki pasażerów. Przy niewielkiej liczbie uczestników 
z danego miasta istnieje możliwość dowózki busem. 

Transport jest realizowany przy min. 5 uczestnikach na 
danej trasie.

Dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu główne-
go o maks. wymiarach 65 × 40 × 25 cm oraz 1 sztuki 
bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmiaru 
bagażu może wiązać się z koniecznością dopłaty w Lon-
dynie 10  GBP za dodatkowy transport do rodziny.

ROZKŁAD JAZDY
obozy językowe

Londyn JA1

Londyn i miasta Anglii JA2

Londyn i miasta Uniwersyteckie JA3

Londyn z na  ve speakerami JA4

Londyn dla młodszych JA5

Miejscowość Miejsce zbiórki Dopłata Godzina 
zbiórki

Godzina 
odjazdu

22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08
Godzina 
powrotu MiejscowośćKODY OBOZÓW

JA1, JA2 JA1, JA2 JA1, JA3, 
JA4 JA1, JA2 JA1,JA2, 

JA5 JA1, JA2 JA1, JA3, 
JA4 JA1, JA2 JA1, JA2 JA1, JA2

Bydgoszcz
Parking przy hali „Łuczniczka”, 

ul. Toruńska 59 50 PLN 14:00 14:30 √ – √ – √ – √ – √ – 14:15 Bydgoszcz

Bydgoszcz* ** 100 PLN ** ** – √ – √ – √ – √ – √ ** Bydgoszcz*

Gdańsk Parking przy ulicy Długie Ogrody od 
strony Bramy Żuławskiej 50 PLN 10:30 11:00 √ – √ – √ – √ – √ – 18:15 Gdańsk

Gdańsk* ** 150 PLN ** ** – √ – √ – √ – √ – √ ** Gdańsk*

Gniezno Stacja Lotos, ul. Żwirki I Wigury 32 50 PLN 15:30 16:00 √ – √ – √ – √ – √ – 12:45 Gniezno

Grudziądz 
– okolice

Stacja Circle K, Stare Marzy koło 
Grudziądza przy drodze nr 91 50 PLN 12:00 12:30 √ – √ – √ – √ – √ – 16:15

Grudziądz 
– okolice

Katowice Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1 0 PLN 12:00 12:30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16:30 Katowice

Konin 
– okolice

Parking przy McDonald's, ul. Ogrodo-
wa 31, Stare Miasto k/Konina 0 PLN 15:15 15:45 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12:45

Konin 
– okolice

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, 
ul. Reymonta 22 0 PLN 10:30 11:00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18:00 Kraków

Lubin Stacje Orlen przy drodze nr 36, 
zgodnie z kierunkiem podróży 0 PLN 16:45 17:15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11:45 Lubin

Lublin Parking przy Motelu PZM-ot, 
ul. B. Prusa 8 100 PLN 08:00 08:30 – – √ – √ – √ – – – 19:30 Lublin

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, 
ul. Smugowa 30/32 0 PLN 13:30 14:00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14:30 Łódź

Opole 
– okolice

Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 
Rogów Opolski (zjazd z autostrady A4 

na DK nr 45)
0 PLN 13:45 14:15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14:45

Opole 
– okolice

Poznań Dworzec Autobusowy PKS przy CH 
Avenida ul. S. Maryi 2 0 PLN 16:45 17:15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11:30 Poznań

Toruń Stacja Orlen, ulica Łódzka 83 50 PLN 13:00 13:30 √ – √ – √ – √ – √ – 15:15 Toruń

Torzym Zajazd „Złota Grota”, Saperska 10 0 PLN 20:30 21:00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 09:30 Torzym

Warszawa Dworzec Zachodni PKS, st. 11 0 PLN 11:30 12:00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16:30 Warszawa

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Ka-
miennej przy Wzgórzu Andersa) 0 PLN 15:15 15:45 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13:15 Wrocław

Zielona Góra Stacja Orlen, ul. Sulechowska 0 PLN 18:00 18:30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10:30 Zielona Góra

√5  przystanek realizowany przy min. 5 osobach
√  przystanek potwierdzony 
–  brak przystanku w danym turnusie
*  przejazd może być realizowany publicznymi środkami transportu – wymagana legitymacja
**  godzina i miejsce zbiórki do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem
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Wakacje w Junoszynie z ATAS to specjalna, nietuzin-
kowa oferta przygotowana z myślą o najmłodszych. 
Uczestnicy kolonii będą mieli okazję rozwinąć swoje 
umiejętności miękkie poprzez niekonwencjonalne, pro-
wadzone w języku angielskim warsztaty. Kreatywność, 
twórcze projektowanie, umiejętność rozwiązywania 
problemów czy efektywna komunikacja to tylko niektó-
re z nich, które z pewnością przydadzą się w życiu teraz 
jak i w przyszłości. Wartość dodaną stanowią zajęcia ję-
zykowe. Proponujemy również wycieczki krajoznawcze, 
gry i zabawy. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Program językowy składa się z dwóch elementów: 
• 7,5 godzin zegarowych zajęć językowych o różnej 

tematyce – konwersacje, doskonalenie gramatyki, 
słownictwa i pisowni (lekcje prowadzone w języku 
angielskim przez 5 dni po 1,5 godziny każdego dnia)

• 7,5 godzin zegarowych praktycznych zajęć kształ-
tujących umiejętności społeczne i interpersonalne 
(warsztaty prowadzone w języku angielskim przez 
5 dni po 1,5 godziny każdego dnia przez trenerów 
Webscy.edu.pl)

ZAJĘCIA W TERENIE I AKTYWNY 
WYPOCZYNEK
Oprócz opisanych warsztatów, plażowania i kąpieli 
w morzu na uczestników czekają następujące atrakcje: 
• zwiedzanie z przewodnikiem Krzyżackiego Zamku 

w Malborku, który został wpisany na listę światowe-
go dziedzictwa kulturowego UNESCO

• spacer po Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wi-
ślana”, na terenie którego można spotkać min. 290 
gatunków ptaków

• wyprawa do Mini Zoo w Jantarze, gdzie dzieci będą 
mogły poznać między innymi kangury, lamy, wielbłą-
dy, guanako, alpaki i egzotyczne gatunki kur!! 

• przejażdżka Wąskotorową Żuławską Kolejką Do-
jazdową do Mikoszewa, gdzie można będzie kupić 
pamiątki z bursztynu

• wycieczka edukacyjna do Zbiornika Wody Kazimierz, 
w którym dzieci poznają m. in. zasady działania wieży 
ciśnień oraz zobaczą ujście Wisły do morza z tarasu 
widokowego.

Zajęcia językowe i wycieczki krajoznawcze będą prze-
platane zajęciami sportowymi takimi jak siatkówka, 
koszykówka, badminton, piłka nożna, mini hokej na 
trawie. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy „SAWA” położony jest na 
skraju sosnowego lasu w popularnym kurorcie nadmor-
skim Jantar-Junoszyno w odległości około 800 m od 
morza. To wyjątkowe miejsce na Mierzei Wiślanej, które 
charakteryzują piękne, szerokie i piaszczyste plaże oraz 
dobroczynny mikroklimat. 
Na rozległym, malowniczym terenie o powierzchni 4 ha 
znajduje się pięć wydzielonych boisk do: piłki siatkowej, 
piłki nożnej, piłki koszykowej, hokeja na trawie i badmin-
tona. Ośrodek dysponuje również placem zabaw dla 
dzieci, stołami do gry w tenisa stołowego, kawiarnią, salą 
dyskotekową, dwoma dużymi namiotami oraz dwiema 
salkami dydaktycznymi. Ponadto ośrodek posiada mały 
basen kąpielowy, zjeżdżalnie, altany ogrodowe oraz bez-
płatny dostęp do WiFi. 
Zakwaterowanie: w domkach 8-osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja) oraz suchy prowiant na drogę 
powrotną. Śniadania i kolacje serwowane są w formie 
szwedzkiego stołu plus porcje na stół, obiad jest porcjo-
wany.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów w Ośrodku Wypo-

czynkowym Sawa
• wyżywienie: 3 × dziennie plus suchy prowiant na 

drogę powrotną
• opieka: ratownika, kadry pedagogicznej oraz opieka 

medyczna – pielęgniarka w ośrodku i lekarz na zawo-
łanie

• ubezpieczenie AXA: NNW 5000 PLN
• lekcje nauki języka angielskiego w formie zajęć w sa-

lach (7,5 godzin zegarowych)
• warsztaty doskonalące umiejętności społeczne 

i interpersonalne prowadzone w języku angielskim 
(7,5 godzin zegarowych)

• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• profesjonalnie zaaranżowane dyskoteki
• wycieczka do Zamku Krzyżackiego w Malborku
• wycieczka do Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wi-

ślana”
• wycieczka do Mini Zoo w Jantarze
• wycieczka kolejką wąskotorową do Mikoszewa
• wycieczka do Zbiornika Wody Kazimierz
• bogaty program zajęć sportowo-rekreacyjnych
• materiały dydaktyczne do nauki
• koszulka obozowa
• dyplom potwierdzający udział w Letniej Szkole Umie-

jętności

WAŻNE INFORMACJE
• sugerowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• obowiązkowy odbiór dzieci przez rodziców lub osoby 

pisemnie upoważnione

TRANSPORT
Transport własny: prosimy o przybycie do ośrod-
ka ok. godziny 14:00 Adres ośrodka: 82-103 Stegna, 
ul. Bursztynowa 107 Junoszyno. Odbiór uczestników 
z dojazdem własnym NAJPÓŹNIEJ do godziny 12.00. 
Transport zorganizowany: Przejazd autokarem na tra-
sie Warszawa – Łódź – Toruń – Bydgoszcz – Junoszyno.
Pozostałe trasy (południowa i zachodnia) realizowane 
są busem przy min. 8 osobach. Wyjazd z miast z trasy 
południowej i zachodniej do potwierdzenia 5 dni przed 
wyjazdem. Transport realizujemy pod opieką wychowaw-
cy lub konwojenta. Zbiórka 30 minut przed odjazdem.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Trasa południowa – realizowana przy min. 8 osobach – dowózka busem do Łodzi 

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, 
ul. Reymonta 22 02:45 00:15** 220 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotr Skargi 03:45 23:15 220 PLN

Częstochowa

Wyjazd: Parking przy McDonald’s, 
ul. Drogowców 1

Powrót: Parking przy McDonald’s, 
ul. Wojska Polskiego 263

05:00 22:00 200 PLN

Trasa centralna – wyjazd potwierdzony – przejazd autokarowy

Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 11 05:00 22:00 180 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Widzew, ul. Służbowa 8 
(parking przed budynkiem dworca) 07:00 20:00 180 PLN

Toruń Stacja Orlen, ulica Łódzka 83 09:45 17:30 150 PLN

Bydgoszcz Parking pod Halą Łuczniczka, 
ul. Toruńska 59 10:45 16:30 120 PLN

Trasa zachodnia – realizowana przy min. 8 osobach – dowózka busem do Bydgoszczy

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Ka-
miennej przy Wzgórzu Andersa) 04:30 22:30 220 PLN

Poznań Dworzec Autobusowy PKS przy CH 
Avenida ul. S. Matyi 2 07:30 19:45 220 PLN

Gniezno Stacja Lotos, 
ul. Żwirki i Wigury 32 09:00 18:15 200 PLN

*   Podana w rozkładzie jazdy godzina powrotu jest godziną orientacyjną
** Powrót dnia następnego po północy

JUNOSZYNO/ STEGNA
ZABAWA, NOWE UMIEJĘTNOŚCI
Letnia Szkoła Języka Angielskiego dla dzieci 

wiek 
uczestników:  8–12 lat

czas trwania:   12 dni 

transport: autokar

zajęcia językowe i warsztaty kompetencji

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JPS-1 02–13.07.2019 1850 PLN 
JPS-2 13–24.07.2019 1850 PLN 

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki 
wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do 
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 55 PLN

#angielski #morze #designthinking #edukacjaprzyszlosci
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JASTRZĘBIA GÓRA
letnia szkoła języka angielskiego z na  ve speakerami

#nativespeakers #angielski #jastrzebiagora #morze #baltyk

W obozowym planie dnia słowo nuda nie istnieje, a każdy 
dzień daje mnóstwo powodów do uśmiechu. Zajęcia 
sportowe, gry, warsztaty i inne atrakcje uzupełnia obec-
ność na  ve speakerów. Pod ich czujnym i troskliwym 
okiem wspólne zadania językowe i konwersacje stają się 
czystą przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. 

PROGRAM JĘZYKOWY
Program językowy na obozie JPJ składa się z dwóch ele-
mentów: 
• lekcji teoretycznych, każda lekcja trwa 45 minut
• 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 na  ve 
speakerzy poprowadzą lekcje w klasach z naciskiem na 
konwersacje, ale nie zabraknie także doskonalenia gra-
matyki, 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 uczest-
ników mogą być prowadzone naprzemiennie przez 
lektora polskiego i na  ve speakera (w zależności od po-
ziomu zaawansowania dzieci).

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE
Praktyczne ćwiczenia prowadzone są przez na  ve 
speakerów. Proponujemy quizy i zabawy, ale też anga-
żujemy młodych ludzi w przygotowanie i realizowanie 
gimnastyki, gier miejskich i innych aktywności przy wy-
korzystaniu ich indywidualnych zdolności. Możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności po angielsku jest 
dla nastolatków wielkim przeżyciem. Dzięki warsztatom 
językowym w terenie młodzież zyska większą płynność 
mówienia i rozumienia angielskiego w zakresie różnej 
tematyki. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym.

STAWIAMY NA AKTYWNY 
WYPOCZYNEK
Uczestnicy korzystają z uroków pobytu nad Bałtykiem. 
Planujemy plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki 
siatkówki i inne zajęcia sportowe. Dla chętnych: war-
sztaty modowe, przyrodnicze, survivalowe, podstaw 
fotografi i, promowania zdrowego stylu życia, zajęcia 
dotyczące bezpiecznego korzystania z portali spo-
łecznościowych. Będzie również BUBBLE FOOTBALL 
i LASEROWY PAINTBALL. 

WAŻNE INFORMACJE
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby pisemnie upoważnione.
• sugerowane kieszonkowe ok. 120 PLN

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Feniks położony jest niecałe 
400 m od morza. Do naszej dyspozycji: boisko do bad-
mintona, boisko do siatkówki, miejsce na ogniska oraz 
plac zabaw dla dzieci i boisko do piłki nożnej w pobliżu 
ośrodka. 
Pokoje: wieloosobowe (3–5 osób) z pełnym węzłem 
sanitarnym. Dodatkowo sala TV, sala mul  medialna z do-
stępem do internetu, sale do gry w ping-ponga i piłkarzyki 
oraz pracownie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, obiad + podwie-
czorek, kolacja) + suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów (turnus 1–4)/ 8 nocle-

gów (turnus 5) w Ośrodku Wypoczynkowym Feniks 
• wyżywienie: 3 × dziennie plus suchy prowiant na 

drogę powrotną
• opieka: ratownika, kadry pedagogicznej oraz opieka 

medyczna – pielęgniarka w ośrodku i lekarz na zawo-
łanie

• ubezpieczenie AXA: NNW 5000 PLN
• lekcje nauki języka angielskiego prowadzone przez 

na  ve speakerów 
• materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego 

i dyplom
• koszulka obozowa, bubble football i laserowy paint-

ball, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki

TRANSPORT
Dojazd własny: prosimy o przybycie do ośrodka o godzi-
nie 15:00, odbiór uczestników NAJPÓŹNIEJ do godziny 
10.00.
Przejazd autokarem: na trasie Warszawa – Łódź – Toruń 
– Bydgoszcz – Jastrzębia Góra. 
Wyjazd z miast z trasy południowej i zachodniej do po-
twierdzenia 5 dni przed wyjazdem.
Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub 
konwojenta. Na zbiórkę zapraszamy na 30 minut przed 
planowaną godziną odjazdu.  

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Trasa południowa – realizowana przy min. 8 osobach – dowózka busem 
do Łodzi

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, 
ul. Reymonta 22 03.45 22:00 250 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotr Skargi 04.45 21:00 250 PLN

Częstochowa

Wyjazd: Parking przy McDonald’s, 
ul. Drogowców 1

Powrót: Parking przy McDonald’s, 
ul. Wojska Polskiego 263

06:00 19.45 220 PLN

Trasa centralna wyjazd potwierdzony – przejazd autokarowy
Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 11 06.00 19.45 200 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Widzew, ul. Służbowa 8 
(parking przed budynkiem dworca) 08.00 17.45 200 PLN

Toruń Stacja Orlen, ulica Łódzka 83 11.00 14.45 180 PLN

Bydgoszcz Parking pod Halą Łuczniczka, 
ul. Toruńska 59 12.00 13.45 150 PLN

Trasa zachodnia – realizowana przy min. 8 osobach – dowózka busem do 
Bydgoszczy

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Ka-
miennej przy Wzgórzu Andersa) 05:45 19.30 250 PLN

Poznań Dworzec Autobusowy PKS przy CH 
Avenida ul. S. Matyi 2 08:45 16:45 250 PLN

Gniezno Stacja Lotos, ul. Żwirki i Wigury 32 10:15 15:15 220 PLN
* Podana w rozkładzie jazdy godzina powrotu jest godziną orientacyjną

wiek 
uczestników:  12–17 lat turnusy 1, 2, 3

 8–16 lat turnus 4, 5

czas trwania:  12 dni/ 9 dni turnus 5

transport: autokar

zajęcia językowe w klasach i w terenie 
z na  ve speakerami

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JPJ-1 23.06–04.07.2019 1710 PLN 
JPJ-2 05.07–16.07.2019 1710 PLN 
JPJ-3 17.07–28.07.2019 1710 PLN 
JPJ-4 29.07–09.08.2019 1710 PLN 
JPJ-5 10.08–18.08.2019* 1450 PLN 

* UWAGA! turnus 9 – 8 noclegów

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 45 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z ty-
tułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator 
powiadamia o tym nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

FAKULTATYWNIE  PŁATNE W BIURZE
Zajęcia fakultatywne nie są realizowane kosztem zajęć 
językowych: 
• warsztaty tenisa ziemnego – zajęcia z instruktorem 

Szkoły Tenisa KAMSPORT: doskonalenie gry w te-
nisa na korcie, zajęcia ogólnorozwojowe i zajęcia 
teoretyczne. Warsztaty realizowane przy minimum 
5 osobach. 
Cena: 300 PLN – turnusy 1–4: 9 godzin zegarowych
Cena: 250 PLN – turnus 5: 7,5 godziny zegarowej
Uczestnicy powinni posiadać własne rakiety (moż-
liwość wypożyczenia rakiety na miejscu: 20 PLN/
turnus). 

• warsztaty taneczne – doskonalenie technik tańca, 
zajęcia taneczne z instruktorem – realizowane przy 
minimum 8 osobach: 
Cena 100 PLN – turnusy 1–4: 8 godzin (każda po 
60 minut), 
Cena: 70 PLN – turnus 5: 5 godzin (każda po 
60 minut), 

• wycieczka do Aquaparku – 2 godzinny pobyt 
w Aquaparku – (przy zgłoszeniu się minimum 
20 osób). Cena: 69 PLN.

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy i wpłaty 
zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku 
gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni KR 
można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy.
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 55 PLN 

(turnusy 1–4)/ 45 PLN (turnus 5)
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Obóz dla osób, które chcą rozwinąć umiejętności ję-
zykowe i poznać główne atrakcje #Mustsee Londynu. 
Miejsca znane z fi lmów i teledysków, światowej klasy 
muzea, królewskie parki i dzielnice w których bije serce 
miasta. Klasyka w najlepszym wydaniu! 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny 
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe pod-
czas zwiedzania.
DOVER – białe wapienne klify. 
LONDYN/GREENWICH – słynny park przez który 
przebiega Południk „0”, widok na Londyn ze wzgórza 
Greenwich. Przejście obok klipra herbacianego Cu  y 
Sark. Przejazd kolejką DLR pod Tower of London, Doki 
Św. Katarzyny, Tower Bridge. 
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – London Eye, spacer obok Opactwa West-
minster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 10 Downing 
Street. Spacer parkiem Św. Jakuba pod Pałac Bu-
ckingham. Zwiedzanie Muzeum Victorii i Alberta 
z przewodnikiem anglojęzycznym.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Leadenhall Market – miejsce znane z fi lmu 
o Harrym Po  erze, Muzeum Londynu, spacer obok Ka-
tedry Św. Pawła, przez Millenium Bridge, Tate Modern 
(dzień realizowany w każdym turnusie poza 10).
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Galeria Narodowa z przewodnikiem an-
glojęzycznym, Plac Trafalgar, Plac Leicester, spacer po 
Covent Garden, Soho i China Town, Picadilly Circus. 
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – przejazd przez dzielnice Knightbridge i South 
Kensington, do wyboru: Muzeum Historii Naturalnej 
lub Muzeum Nauki, przejście obok Royal Albert Hall, 
spacer obok fontanny księżnej Diany, Hyde Park, Łuk 
Marmurowy.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s, spacer po Regent’s Park, Oxford Street, Mu-
zeum Brytyjskie. 
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedza-
nia. LONDYN – Teatr Szekspirowski The Globe 
z przewodnikiem anglojęzycznym. Rejs statkiem po 
Tamizie w kierunku Greenwich, ciepły lunch. Wyjazd do 
Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promo-
wa. 
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Uwaga: obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez 
rodziców lub osoby pisemnie upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu 
lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Uczestnicy obozu realizują praktyczne ćwiczenia w for-
mie „project in English”, zdobywając informacje podczas 
zwiedzania oraz wykonując ciekawe zadania. Pozwala 
to przełamać barierę językową, a kontakt z rodziną 
brytyjską i anglojęzycznym przewodnikiem muzealnym 
daje szansę osłuchania się z językiem i poszerzenia 
znajomości słownictwa. Wymagania językowe wobec 
uczestników: znajomość języka angielskiego w stopniu 
podstawowym. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych 
kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest 
w pokojach 2–5-osobowych, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: śniadania – płatki na mleku, tosty z dże-
mem, sok; lunch – 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu); 
obiadokolacje – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przejazd autokarem i przeprawa promowa
• 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 wyjaz-
dem z Londynu 8 dnia (sobota)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w posta-
ci gier i zabaw w terenie

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR 

i bagaż 200 EUR
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 

angielskim

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport
• należy zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant, ok. 50 PLN na posiłki 

oraz drobne EUR na toalety
• prosimy zabrać przejściówki (adaptery) do kontaktów 
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks. wymiarach 65 × 40 × 25 cm oraz 1 sztuki 
bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmia-
ru bagażu może wiązać się z koniecznością dopłaty 
w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport do ro-
dziny.

LONDYN
obóz językowy

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   9 dni / 8 dni turnus 10

transport: autokar

zajęcia językowe w terenie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA1-1 22.06–30.06.2019 1940 PLN 
JA1-2 29.06–07.07.2019 2110 PLN 
JA1-3 06.07–14.07.2019 2110 PLN 
JA1-4 13.07–21.07.2019 2110 PLN 
JA1-5 20.07–28.07.2019 2060 PLN 
JA1-6 27.07–04.08.2019 2060 PLN 
JA1-7 03.08–11.08.2019 2060 PLN 
JA1-8 10.08–18.08.2019 2060 PLN 
JA1-9 17.08–25.08.2019 1940 PLN 
JA1-10 24.08–31.08.2019* 1790 PLN 

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

* Turnus 10 skrócony – bez 4 dnia programu

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

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 2003
• 105 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2003 

i wcześniej
• 120 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika 

(wegańską, bezglutenową, bezlaktozową)
• Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 

– patrz rozkład jazdy str. 10
• 10 GBP – opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 

ważne informacje)

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki 
wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do 
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 65 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych 190 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle 

– 115 PLN 

#thebestof #londoncity #art #architecture
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LONDYN I MIASTA ANGLII
obóz językowy

#HarryPotter #shopping #sightseeing #Londyn2019

Obóz ten przeznaczony jest dla uczestników, którzy 
marzą o wakacjach w Londynie oraz chcą zobaczyć 
#studio Harrego Po  era, miejsce gdzie kręcone były 
fi lmy o przygodach młodego czarodzieja. 
W programie również wiele innych atrakcji jak: rejs łód-
kami w #Oxford, wjazd na wieżę Bri  sh Airways i360 
w #Brighton i Park Safari.
Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar.

PROGRAM
1 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Zbiórka, wyjazd wg roz-
kładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do 
Francji.
Pakiet lotniczy: Zbiórka na lotnisku Chopina w War-
szawie, przelot z opiekunem do Londynu Heathrow, 
przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy 
do rodzin, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Przeprawa promowa, 
przejazd do Londynu.
Pakiet lotniczy: Przejazd komunikacją miejską z opieku-
nem do centrum Londynu. 
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN 
– Przejście obok Tower of London, przez Tower Bridge, 
doki Św. Katarzyny, spacer południowym brzegiem 
Tamizy, obok teatru The Shakespeare’s Globe, Most 
Milenijny, widok na Katedrę Św. Pawła. Spotkanie obu 
grup i wspólne zwiedzanie: spacer obok Opactwa 
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku 
Św. Jakuba, Pałacu Buckingham.
Przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwatero-
wania.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
OXFORD – zwiedzani e z przewodnikiem anglojęzycz-
nym: przejście przez High Street, obok Christ Church 
College, ogrodów, Bodleian Library, Scheldonian Thea-
tre, St. John’s College, pun  ng. Powrót do Londynu.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
LONDYN – Gabinet Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s, Oxford Street z Primarkiem, Hyde Park, Mu-
zeum Historii Naturalnej.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
LONGLEAT SAFARI PARK – najpopularniejszy Park Safari 
w UK. Powrót do Londynu
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
BRIGHTON: spacer po mieście, molo, wjazd na wieżę 
Bri  sh Airways i360, Royal Pavilion, powrót do Lon-
dynu. 
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
wycieczka do WARNER BROS. STUDIO, w którym po-
wstawały fi lmy o przygodach HARRY’EGO POTTERA, 
powrót do LONDYNU – Muzeum Brytyjskie. 
8 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Przejazd do Londynu 
komunikacją miejską. Ćwiczenia językowe podczas 
zwiedzania, LONDYN – Przejście obok Tower of London, 
przez Tower Bridge, doki Św. Katarzyny, spacer południo-
wym brzegiem Tamizy, obok teatru The Shakespeare’s 
Globe, Most Milenijny, widok na Katedrę Św. Pawła, 
ciepły lunch.

Wyjazd do Polski, przeprawa 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. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

PROGRAM JĘZYKOWY 
Uczestnicy obozu realizują praktyczne ćwiczenia w for-
mie „project in English”, zdobywając informacje podczas 
zwiedzania oraz wykonując ciekawe zadania. Pozwala to 
przełamać barierę językową, a kontakt z rodziną brytyj-
ską i anglojęzycznym przewodnikiem muzealnym daje 
szansę osłuchania się z językiem i poszerzenia znajomo-
ści słownictwa.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kul-
turowo i etnicznie. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2–4-osobo-
wych, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: śniadania: płatki na mleku, tosty z dże-
mem, sok; lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu); 
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• pakiet autokarowy – przejazd autokarem i przeprawa 

promowa
• pakiet lotniczy – przelot Warszawa-Londyn-Warsza-

wa liniami LOT pod opieką wychowawcy.
• zakwaterowanie – pakiet autokarowy: 6 noclegów 

w Londynie
• zakwaterowanie – pakiet lotniczy: 7 noclegów w Lon-

dynie
• wyżywienie: 3 × dziennie (pakiet autokarowy 6 śnia-

dań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji – 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 obia-
dokolacją 1 dnia w sobotę, kończą się lunchem przed 
wyjazdem z Londynu 8 dnia w sobotę) 

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w posta-
ci gier i zabaw w terenie

• opieka i prowadzenie programu przez kierownika-
-pilota, wychowawców

• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR 
i bagaż 200 EUR 

• bogaty program zwiedzania
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 

angielskim

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki, około 5 EUR w drobnych monetach na toalety
• prosimy zabrać przejściówki (adaptery) do kontaktów
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks., wymiarach 65 × 40 × 25 cm oraz 1 sztuki 
bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmia-
ru bagażu może wiązać się z koniecznością dopłaty 
w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport do ro-
dziny

• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-
ców lub osoby pisemnie upoważnione

• prosimy o zabranie legitymacji szkolnej

wiek 
uczestników:  11–16 lub 13–18 lat

czas trwania:  9/ 8 dni  

transport: autokar / samolot

ćwiczenia językowe w terenie 
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TRANSPORT
• Pakiet autokarowy – patrz rozkład jazdy str. 10
• Pakiet lotniczy

PAKIET LOTNICZY LONDYN
• przelot samolotem rejsowym PLL LOT Warszawa 

– Londyn Heathrow – Warszawa
• Uwaga! Mamy zakupioną pulę biletów – liczba miejsc 

jest ograniczona. 
• nadzór opiekuna ATAS podczas lotu Warszawa 

– Heathrow (terminal 2) – Warszawa
• odprawa na lotnisku Okęcie w Warszawie
• zbiórka na lotnisku F. Chopina na 2 godziny przed wy-

lotem w hali odlotów, terminal A, stanowisko odpraw 
ATAS (Mee  ng Point)

• monitorowanie podczas lotu oraz w hali przylotów na 
lotnisku Heathrow (terminal A)

• opłaty lotniskowe
• bagaż 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA – LONDYN
wyloty w SOBOTY: 22.06, 13.07, 27.07, 17.08.

Wylot z Warszawy, nr lotu LO 279 
– godz. 15:30

Przylot do Londynu Heathrow 
– godz. 17:20

LONDYN – WARSZAWA
powroty w SOBOTY: 29.06, 20.07, 03.08, 24.08

Wylot z Londynu Heathrow nr lotu 
LO 282 – godz. 10:15

Przylot do Warszawy 
– godz. 13:45

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN 11–16 lat 13–18 lat 

JA2-1 samolot 22.06–29.06.2019 — 3250 PLN
JA2-2 autokar 22.06–30.06.2019 — 2250 PLN
JA2-3 autokar 29.06–07.07.2019 2250 PLN —
JA2-4 samolot 13.07–20.07.2019 — 3250 PLN
JA2-5 autokar 13.07–21.07.2019 — 2250 PLN
JA2-6 autokar 20.07–28.07.2019 2250 PLN —
JA2-7 samolot 27.07–03.08.2019 — 3250 PLN
JA2-8 autokar 27.07–04.08.2019 — 2250 PLN
JA2-9 autokar 10.08–18.08.2019 2250 PLN —
JA2-10 samolot 17.08–24.08.2019 — 3250 PLN
JA2-11 autokar 17.08–25.08.2019 — 2200 PLN
JA2-12 autokar 24.08–31.08.2019* — 1990 PLN

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

*  Turnus 12 skrócony – bez 6 dnia programu UWAGA – na wstępy 
prosimy przygotować mniej o 15 GBP

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
• opcja autokar 35 osób
• opcja samolot 8 osób
impreza może zostać przez organizatora odwołana bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu odszkodo-
wania lub zadośćuczynienia. Organizator powiadamia 
o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.

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 2003
• 145 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2003 

i wcześniej
• 10 GBP na pokrycie transferu komunikacją miejską 

z/na lotnisko Heathrow pod opieką wychowawcy 
(pakiet lotniczy)

• 10 GBP – opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 
Ważne informacje) 

• 120 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika 
(wegańską, bezglutenową, bezlaktozową),

• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 
– patrz rozkład jazdy str. 10

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki 
wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do 
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej
pakiet autokarowy: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65 PLN 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 200 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

135 PLN 
pakiet lotniczy: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 100 PLN 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 300 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

120 PLN
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LONDYN I MIASTA 
UNIWERSYTECKIE obóz językowy

#musical #punting #history #college

Jedyny w Polsce obóz dedykowany młodzieży, która roz-
waża kontynuację nauki na jednej z brytyjskich uczelni 
oraz osobom, które chciałyby odkryć historyczne obli-
cze Anglii. Spacery z przewodnikami, spływ rzeką Cam, 
wspólne wyjście do Teatru na musical w języku angiel-
skim i ciekawe zadania w terenie integrują uczestników 
jednocześnie ułatwiając komunikowanie się 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, zwiedzanie Galerii 
Narodowej.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
CAMBRIDGE – spływ łodziami po rzece Cam, spacer 
po miasteczku uniwersyteckim z przewodnikiem anglo-
języcznym, 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. Wej-
ście do jednej z uczelni i poznanie zasad studiowania 
w Cambridge.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – spacer obok Opactwa Westminster, 
Gmachów Parlametu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba i Pa-
łacu Buckingham, przez Picadilly Circus, Soho do Covent 
Garden. Wyjście do TEATRU na musical w języku angiel-
skim.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
PORTSMOUTH – portowe miasto z jednym z nowo-
cześniejszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. Spacer 
z przewodnikiem anglojęzycznym – promenada, doki, 
obok wieży Spinnaker Tower.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
OXFORD – spacer po mieście z przewodnikiem angloję-
zycznym, 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. 
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
WINDSOR – zwiedzanie zamku Windsor z audiogu-
ide w języku angielskim, spacer deptakiem po mieście 
aż pod Eton College – jedną z najstarszych elitarnych 
szkół męskich w Wielkiej Brytanii. HAMPTON COURT 
– zwiedzanie ogrodów i pałacu z audioguide w języku 
angielskim. 
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – rejs statkiem po Tamizie, GREENWICH 
– Królewski Park, przez który przebiega Południk „0”, 
panorama Londynu ze wzgórza Greenwich, czas na cie-
pły 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. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

PROGRAM JĘZYKOWY 
W czasie obozu prowadzone są zajęcia językowe, wywia-
dy i gry w terenie mające na celu przełamanie bariery 
językowej uczestników. Ich uzupełnieniem są zeszyty 
ćwiczeń, spotkania z anglojęzycznymi przewodnikami 
i zwiedzanie wielu obiektów z systemem audioguide. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra 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, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: śniadania: płatki na mleku, tosty z dże-
mem, sok; lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu); 
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przejazd autokarem i przeprawa promowa
• 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 wyjaz-
dem z Londynu 8. dnia (sobota)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w posta-
ci gier i zabaw w terenie

• opieka: kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR 

i bagaż 200 EUR
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 

angielskim

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki, drobne EUR na toalety
• prosimy zabrać przejściówki (adaptery) do kontaktów
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks., wymiarach 65 × 40 × 25 cm oraz 1 sztuki 
bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmia-
ru bagażu może wiązać się z koniecznością dopłaty 
w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport do ro-
dziny 

• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-
ców lub osoby pisemnie upoważnione

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   9 dni 

transport: autokar

ćwiczenia językowe w terenie 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA3-3 06.07–14.07.2019 2190 PLN
JA3-7 03.08–11.08.2019 2140 PLN

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

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

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 2003
• 125 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2003 

i wcześniej
• 10 GBP – opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 

Ważne informacje) 
• 120 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika 

(wegańską, bezglutenową, bezlaktozową)
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 

– patrz rozkład jazdy st. 10 

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki 
wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do 
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 195 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

115 PLN 
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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 na  ve 
speakerów. Nie w klasach – wszędzie tam, gdzie toczy 
się londyńskie życie! Do dyspozycji grupy na miejscu po-
zostaje nasz autokar.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny 
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe 
z na  ve speakerami podczas zwiedzania, 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 na  ve speakerami 
podczas zwiedzania, Fashion day – spacer po najmod-
niejszych dzielnicach Londynu: Soho i Covent Garden, 
warsztaty modowe – what & how to wear, Camden 
Town – what is hot and what is not in fashion, zakupy na 
Oxford Street.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z na  ve 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 na  ve speakerami 
podczas zwiedzania, Fame day – Muzeum Figur Wo-
skowych Madame Tussaud`s, celebrity walk – śladami 
sławnych londyńczyków, spacer po miejscach związa-
nych z Harrym Po  erem, wyjście na MUSICAL.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z na  ve speakerami pod-
czas zwiedzania, Sport & Relax day – spacer po dzielnicy 
South Kensington, Albert Memorial, Royal Albert Hall, 
ogrody pałacowe Kensington Gardens, Muzeum Histo-
rii Naturalnej, Muzeum Victorii i Alberta, Hyde Park, 
nauka gry w krykieta – najbardziej popularnej brytyjskiej 
gry.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z na  ve speakerami pod-
czas zwiedzania, Paparazzi day – spacer obok Gmachów 
Parlamentu, Big Beǹ a, Parliament Square, Victoria 
Tower Gardens, Westminster Abbey, park Św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham, warsztaty dziennikarskie i fotogra-
fi czne.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z na  ve speakerami pod-
czas 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. Prze-
prawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu 
lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

PROGRAM JĘZYKOWY 
Uczestnikom w Londynie towarzyszą na  ve speakerzy, 
którzy prowadzą warsztaty i praktyczne ćwiczenia języ-
kowe w formie gier i zabaw w terenie. Uliczne wywiady, 
kręcenie fi lmu w stylu Jamesa Bonda, rozmowy z rodzi-
ną goszczącą czy osobami zatrudnionymi w muzeach 
rozwijają umiejętności komunikacyjne uczestników 
i gwarantują wspaniałą zabawę.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra 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, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: śniadania: płatki na mleku, tosty z dże-
mem, sok; lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu); 
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przejazd autokarem i przeprawa promowa
• 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 wyjaz-
dem z Londynu 8. dnia (sobota)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w posta-
ci gier i zabaw w terenie

• opieka: kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR 

i bagaż 200 EUR
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 

angielskim

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki, ok. 5 EUR drobnych na toalety 
• prosimy zabrać przejściówki (adaptery) do kontaktów
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks., wymiarach 65 × 40 × 25 cm oraz 1 sztuki 
bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmia-
ru bagażu może wiązać się z koniecznością dopłaty 
w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport do ro-
dziny

• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-
ców lub osoby pisemnie upoważnione

• należy zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną

LONDYN Z NATIVE 
SPEAKERAMI obóz językowy

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   9 dni 

transport: autokar

ćwiczenia językowe w terenie 
z na  ve speakerami 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA4-3 06.07–14.07.2019 2290 PLN
JA4-7 03.08–11.08.2019 2290 PLN

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

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu 
w Londynie; wiek liczony jest wg roczników)
• 125 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2003
• 140 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2003 

i wcześniej
• 10 GBP – opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 

Ważne informacje) 
• 120 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika 

(wegańską, bezglutenową, bezlaktozową)
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 

– patrz rozkład jazdy st. 10 

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki 
wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do 
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 70 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 210 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewle-

kle: 115 PLN 

#nativespeakerzy #shopping #experience #Londyn2019
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ANGLIA DLA MŁODSZYCH
obóz językowy

#hostel #adventure #harrypotter #seaside

Oferta przygotowana specjalnie dla naszych najmłod-
szych uczestników. Park rozrywki Chessington, oglądanie 
panoramy Brighton z pla  ormy Bri  sh Airways i360 czy 
zwiedzanie studia Warner Bros, gdzie kręcono fi lmy 
o Harrym Po  erze – to tylko część atrakcji, które czekają 
na dzieci!

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny 
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe pod-
czas zwiedzania.
DOVER – przejazd obok Zamku w Dover.
LONYDN – zakwaterowanie w hostelu Via Lewisham, 
spotkanie zapoznawcze, wspólny spacer po okolicy. 
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
BRIGHTON – zwiedzanie Pawilonu Królewskiego, spacer 
po centrum miasta, wjazd na Pla  ormę Widokową Bri-
 sh Airways i360, następnie zabawy i gry na plaży.

4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. War-
ner Bros. Studio – zwiedzanie studia, w którym powstały 
fi lmy o przygodach Harry’ego Po  era. LONDYN – Muze-
um Historii Naturalnej.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
Chessington World of Adventures – całodniowy pobyt 
w parku rozrywki – w ofercie parku znajdziemy 27 atrak-
cji w 9 krainach tematycznych. Obiekt jest połączeniem 
wesołego miasteczka, parku botanicznego, akwarium 
morskiego oraz ogrodu zoologicznego! Idealne miejsce 
na przygodę w grupie obozowiczów, gdzie wszyscy będą 
zaangażowani w grę terenową.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
CAMBRIDGE – 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 – miejsce wręczenia 
dyplomów, Trinity College, St. John’s College. Pun  ng po 
rzecze Cam.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s, spacer obok Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 
Opactwa Westminster, spacer przez Park św, Jakuba 
do Pałacu Buckingham, Plac Trafalgar, rejs 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. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

PROGRAM JĘZYKOWY 
W czasie obozu prowadzone są zajęcia językowe w po-
staci gier i zabaw w terenie. Uczestnicy wypełniają 
zeszyty ćwiczeń, rozwiązują zadania, zdobywają in-
formacje podczas odwiedzania obiektów i prowadzą 
rozmowy w języku angielskim. Pozwala to przełamać 
barierę mówienia i osłuchać się z językiem obcym. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są w hostelu Via Lewisham 
w Londynie. Jest to obiekt, który został otwarty po 
remoncie w 2016 roku. Pokoje wieloosobowe z łazien-
kami, urządzone w sposób prosty, czyste i schludne.
Wyżywienie: śniadania- płatki na mleku, tosty z dże-
mem, sok, herbata; lunch (wydawany jest w formie 
suchego prowiantu); obiadokolacje – jednodaniowy 
ciepły posiłek, napój.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przejazd autokarem i przeprawa promowa
• 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 wyjaz-
dem z Londynu 8 dnia (sobota)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w posta-
ci gier i zabaw w terenie

• opieka: kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR 

i bagaż 200 EUR
• materiały dydaktyczne w języku angielskim

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki, drobne EUR na toalety
• prosimy zabrać przejściówki (adaptery) do kontaktów
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks. wymiarach 65x40x25 cm oraz 1 sztuki bagażu 
podręcznego. Przekroczenie limitu rozmiaru bagażu 
może wiązać się z koniecznością dopłaty w Londynie 
10 GBP za dodatkowy transport do rodziny.

• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-
ców lub osoby pisemnie upoważnione

wiek 
uczestników:  10–14 lat

czas trwania:   9 dni 

transport: autokar

zajęcia językowe w terenie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA5-5 20.07–28.07.2019 2490 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu. 

DODATKOWE OPŁATY
• 130 GBP koszt wstępów i realizacji programu (płat-

ne na miejscu w Londynie) 
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 

– patrz rozkład jazdy str. 10
• 10 GBP – opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 

ważne informacje)

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki 
wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do 
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 75 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 225 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

115 PLN 
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Malta to wyjątkowe wyspiarskie państwo o bogatej hi-
storii, kulturze i pięknych krajobrazach. Dzięki wpływom 
brytyjskim, angielski jest tam jednym z języków urzędo-
wych. Zapraszamy na obóz, który łączy w sobie naukę 
w szkole językowej ze zwiedzaniem najciekawszych za-
bytków oraz odpoczynkiem nad ciepłym morzem. 

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 maltańskich plaż. Po powrocie 
spacer zapoznawczy po okolicy.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa 
„treasure hunt”. Wieczorem: dyskoteka dla chętnych.
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia języko-
we podczas zwiedzania. VALLETTA – zwiedzanie stolicy 
Malty z lokalnym przewodnikiem w języku angielskim. 
Dla chętnych wejście do Katedry św. Jana (dodatkowo 
płatne). Wieczór integracyjny.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. SLIEMA – jeden 
z głównych nadmorskich kurortów Malty, centrum han-
dlowe i rozrywkowe wyspy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty 
językowe – zajęcia na wybrany temat. Zwiedzanie w ję-
zyku angielskim z lokalnym przewodnikiem, ćwiczenia 
językowe podczas zwiedzania. MDINA – średniowiecz-
ne miasto, dawna stolica Malty. 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”. 
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 maltańskich plaż. Po powrocie 
spacer zapoznawczy po okolicy
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa 
„treasure hunt”. Wieczorem: dyskoteka dla chętnych.
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty języ-
kowe – 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 języ-
kowe podczas zwiedzania. SLIEMA – jeden z głównych 
nadmorskich kurortów Malty, centrum handlowe 
wyspy. VALLETTA – spacer po stolicy Malty. Wieczorem: 
gry i zabawy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia języ-
kowe podczas zwiedzania. TRZY MIASTA: Vi  oriosa, 
Cospicua i Senglea, zwiedzanie z języku angielskim z lo-
kalnym przewodnikiem. Wieczorem: integracja na plaży.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. GOZO 
– zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym przewodni-
kiem: 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. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH: Nauka języka odbywa 
się w renomowanej maltańskiej szkole językowej Link 
School of English w Swieqi, w grupach międzynarodo-
wych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną 
kadrę lektorską. Szkoła posiada akredytację FELTOM 
(Federa  on of English Language Teaching Organisa  ons 
Malta). 
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE: Uczestnicy realizują 
praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw 
w terenie. Ćwiczenia rozwijają umiejętności komuni-
kacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. 
Dodatkowo na dwóch wybranych wycieczkach oferuje-
my zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin maltańskich, głównie w miej-
scowościach Swieqi i Pembroke, 5-20 minut pieszo od 
szkoły językowej. Rodziny goszczące są sprawdzone 
i starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmu-
je 2, 3 lub 4 osoby z grupy obozowej, może także gościć 
młodzież z innych krajów. 
Wyżywienie: śniadania: płatki z mlekiem, tosty z dże-
mem, herbata lub kawa, lunch: kanapka, owoc, woda 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu), 
obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, woda.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE 
• transport: przelot liniami Air Malta na trasie Warsza-

wa-Malta-Warszawa
• zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów
• wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, suchy prowiant, 

obiadokolacja)
• ćwiczenia językowe w terenie
• opieka pedagogiczna
• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10000 EUR, 

bagaż 200 EUR

WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie 

www.atas.pl na 5 dni przed rozpoczęciem wyjazdu
• Limit bagażu głównego – 20 kg, bagażu podręcznego 

– 7 kg. Rozkład lotów i godzina zbiórki będą podane 
na 3 dni przed wylotem

• dodatkowo zabierz ze sobą: legitymację szkolną, 
nakrycie głowy, ręcznik, adapter do kontaktów elek-
trycznych, krem do opalania z wysokim fi ltrem, notes 
z długopisem, kieszonkowy słownik

MALTA
obóz językowy

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   8 dni 

transport: samolot 

zajęcia językowe w szkole i w terenie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN program

JM1-1 22.06–29.06.2019 A 2290 PLN
JM1-2 29.06–06.07.2019 B 2340 PLN
JM1-3 06.07–13.07.2019 A 2290 PLN
JM1-4 13.07–20.07.2019 B 2340 PLN
JM1-5 20.07–27.07.2019 A 2290 PLN
JM1-6 27.07–03.08.2019 B 2340 PLN
JM1-7 03.08–10.08.2019 A 2290 PLN
JM1-8 10.08–17.08.2019 B 2340 PLN
JM1-9 17.08–24.08.2019 A 2240 PLN
JM1-10 24.08–31.08.2019 A 2190 PLN

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

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
25 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

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 OPŁATY
• za specjalną dietę uczestnika (wegetariańską, we-

gańską, bezglutenową, bezlaktozową): 200 PLN

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
• koszt wypożyczenia leżaka i parasola: ok. 20 EUR/ 

turnus
• koszt wejścia do Katedry św Jana w Valle  cie 

(PROGRAM „A”): ok 8 EUR 
• koszt dyskoteki: 12 EUR 

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być 
zgłoszone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczest-
nictwa i wpłaty zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. 
W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej 
niż 30 dni – umowę ubezpieczenia można zawrzeć 
jedynie w dniu zawarcia umowy.
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 70 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób
• przewlekle chorych: 215 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

120 PLN

#lovevalletta #englishinmalta #kinnierules #malta
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LONDYN
kurs językowy

#nativespeakers #shopping #sightseeing #London2019

Kurs językowy w Londynie to: ciekawe zajęcia językowe 
w klasach z na  ve speakerami, bogaty program zwie-
dzania, rozrywka.
Kurs językowy w Londynie to dwa tygodnie podczas któ-
rych przełamiesz barierę mówienia, zwiedzisz Londyn, 
zrobisz zakupy, poznasz fajne osoby. 
Zapewniamy opiekę kierownika i wychowawców. Do 
dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar.

KURS STANDARDOWY 13 18 lat
Kurs językowy w Londynie prowadzony jest w klasach oraz 
podczas zwiedzania (praktyczne ćwiczenia językowe). 
Lekcje w klasach prowadzone są przez na  ve speaker̀ ów. 
Nauczanie odbywa się na różnych poziomach zaawan-
sowania od lower-intermediate do upper-intermediate 
plus. Kurs koncentruje się wokół konwersacji i rozumie-
nia języka potocznego. Zwracamy szczególną uwagę na 
umiejętność komunikowania się. Uczestnicy dzieleni są 
na grupy językowe na podstawie testu kwalifi kacyjnego. 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY 
DO EGZAMINU MATURALNEGO 
16 18 lat

Założeniem kursu jest przygotowanie uczestników do 
matury na poziomie rozszerzonym. Do części ustnej, 
jak również pisemnej w zakresie pisania tekstów. Kurs 
jest wzbogacony o wybrane zagadnienia gramatycz-
ne. Prowadzony jest w oparciu o repetytorium, które 
będzie wykorzystane częściowo. Program zwiedzania 
realizowany jest wspólnie z kursem standardowym 
(13–18 lat).

PROGRAM JĘZYKOWY 
30 lekcji w klasach (każda lekcja trwa 45 minut) i zajęcia 
w terenie.
Zajęcia w klasach: Lekcje odbywają się od poniedział-
ku do piątku w wymiarze 3 godzin lekcyjnych dziennie. 
Grupy językowe maks. 16-osobowe. 
Zajęcia w terenie: uczestnicy realizują praktyczne ćwi-
czenia językowe w formie gier i zabaw w terenie.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Zbiórka, wyjazd wg rozkła-
du, przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji 
w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa, przyjazd do Londynu, 
zakwaterowanie.
Pakiet lotniczy: Zbiórka na lotnisku Chopina w War-
szawie, przelot z opiekunem do Londynu Heathrow, 
przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy 
do rodzin, zakwaterowanie.
3 DZIEŃ LONDYN: przejście obok Opactwa Westmin-
ster, 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 
Wes  iled Stradford.
6 DZIEŃ LONDYN: London Eye, wyjście na MUSICAL.
7 DZIEŃ LONDYN: Galeria Narodowa (zwiedzanie 
z przewodnikiem anglojęzycznym), Plac Trafalgar, Lei-
cester 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 mia-
sta z przewodnikiem anglojęzycznym.
10 DZIEŃ LONDYN: zwiedzanie Harry Po  er Studio.
11 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s.
12 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Brytyjskie, Covent Gar-
den.
13 DZIEŃ BRIGHTON: spacer po mieście, molo, przej-
ście 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 pro-
mowa.
16 DZIEŃ Przyjazd do Polski wg rozkładu. 
* Program turystyczny 14 dnia nie będzie realizowany w terminie JAL-9 
i JAL-10.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu 
lub zmianie. 
Program zwiedzania prowadzony jest częściowo w języ-
ku angielskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra 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, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: śniadania: płatki na mleku, tosty z dże-
mem, sok; lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu); 
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• opcja autokarowa – przejazd autokarem i przeprawa 

promowa
• opcja samolotowa – przelot samolotem LOT wraz 

z opiekunem
• zakwaterowanie: 13 noclegów
• wyżywienie: 3 × dziennie (13 × śniadanie, 13 × packed 

lunch, 13 × obiadokolacja) – świadczenia rozpoczynają 
się obiadokolacją 2 dnia (niedziela), kończą śniadaniem 
i pakowanym lunchem 15 dnia (sobota)

• opieka i prowadzenie programu przez kierownika-
-pilota, wychowawców

• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR 
i bagaż 200 EUR

• zajęcia językowe: 30 zajęć w klasach, zajęcia w terenie
• materiały dydaktyczne

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• bagaż – pakiet autokarowy: dozwolone jest zabra-

nie 1 sztuki bagażu głównego o maks., wymiarach 
65 × 40 × 25 cm oraz 1 sztuki bagażu podręcznego. 
Przekroczenie limitu rozmiaru bagażu może wiązać 
się z koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP za 
dodatkowy transport do rodziny

• bagaż – pakiet lotniczy – 1 sztuka bagażu do 23 kg 
oraz bagaż podręczny do 8 kg

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 
posiłki, drobne EUR na toalety

• prosimy zabrać przejściówki (adaptery) do kontaktów
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:  16/ 14 dni 

transport: autokar / samolot 

zajęcia językowe w klasie i w terenie
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TRANSPORT 
PAKIET AUTOKAROWY 
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi 
w uchylne fotele, WC, klimatyzację, DVD. Miejsca 
w autokarach są nienumerowane. Przed granicą 
przewidujemy postój przeznaczony na posiłek oraz 
ewentualne przesiadki pasażerów. Przy niewielkiej 
liczbie uczestników z danego miasta istnieje możliwość 
dowózki busem. Sugerujemy zabranie ok. 5 EUR (bilon) 
na toalety w Niemczech. 
Uwaga: Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót*

TRASA PÓŁNOCNA – istnieje możliwość dowozu uczestników busem do 
głównego autokaru. Wyjazd realizowany będzie przy minimum 5 osobach 

–  informacje na 3 dni przed wyjazdem.

Gdańsk Parking przy ulicy Długie Ogrody od strony 
Bramy Żuławskiej 11:00 18:15

Grudziądz-
-okolice

Stacja Circle K, Stare Marzy koło Grudziądza 
przy drodze nr 91 12:30 16:15

Toruń Stacja Orlen, ulica Łódzka 83 13:30 15:15

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

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

TRASA CENTRALNA – wyjazd realizowany we wszystkich terminach. Istnieje 
możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. 

Warszawa Dworzec Zachodni PKS, st. 11 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 9:30

TRASA POŁUDNIOWA – wyjazd realizowany we wszystkich terminach. 
Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. 

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

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

Opole 
– okolice

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

krajową nr 45)
14:15 14:45

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

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

Brighton 7 Old Steine, Brighton, BN1 1EJ 14:45 13:00

PAKIET LOTNICZY LONDYN
Przelot samolotem rejsowym PLL LOT Warszawa – Lon-
dyn Heathrow – Warszawa 
• nadzór opiekuna ATAS podczas lotu Warszawa – 

Heathrow (terminal 2) – Warszawa 
• odprawa na lotnisku Okęcie w Warszawie, zbiórka 

na lotnisku F. Chopina na 2 godziny przed wylotem 
w hali odlotów, terminal A, stanowisko odpraw ATAS 
(Mee  ng Point)

• monitorowanie podczas lotu oraz w hali przylotów na 
lotnisku Heathrow (terminal A)

• opłaty lotniskowe
• bagaż 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg

SZCZEGÓŁY LOTU
WARSZAWA – LONDYN

wyloty w NIEDZIELE: 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08
Wylot z Warszawy, nr lotu LO 279 

– godz. 15:30
Przylot do Londynu Heathrow 

– godz. 17:20
LONDYN – WARSZAWA

powroty w SOBOTY: 06.07, 20.07, 03.08, 17.08
Wylot z Londynu Heathrow nr lotu 

LO 282 – godz. 10:15
Przylot do Warszawy 

– godz. 13:45

LONDYN – WARSZAWA powrót w PIĄTEK: 30.08

Wylot z Londynu Heathrow nr lotu 
LO 280 – godz. 18:10

Przylot do Warszawy 
– godz. 21:40

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 1000 PLN KURS STANDARDOWY KURS MATURALNY

JAL-1 autokar 22.06–07.07.2019 4490 PLN —
JAL-2 samolot 23.06–06.07.2019 5440 PLN —
JAL-3 autokar 06.07–21.07.2019 4590 PLN —
JAL-4 samolot 07.07–20.07.2019 5540 PLN —
JAL-5 autokar 20.07–04.08.2019 4540 PLN 4600 PLN
JAL-6 samolot 21.07–03.08.2019 5490 PLN 5550 PLN
JAL-7 autokar 03.08–18.08.2019 4490 PLN 4500 PLN
JAL-8 samolot 04.08–17.08.2019 5440 PLN 5450 PLN
JAL-9* autokar 17.08–31.08.2019 4290 PLN —
JAL-10* samolot 18.08–30.08.2019 5240 PLN —

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

* nie będzie realizowany program turystyczny w dniu 14

PROMOCJA: 
-200 PLN do 28.02.2019

Promocje fi rst minute nie łączą się z innymi promocjami.

Wyjazd realizowany będzie przy minimalnej liczbie 
osób (łącznie pakiet autokar i samolot): 35. W przy-
padku braku minimalnej liczby osób, impreza może 
zostać przez organizatora odwołana bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub za-
dośćuczynienia. Organizator powiadamia o tym fakcie 
nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miej-

scu w Londynie; wiek liczony jest wg roczników): 
 155 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2003
  165 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2003 

i wcześniej
• 10 GBP na pokrycie transferu komunikacją miejską 

z/na lotnisko Heatrow pod opieką wychowawcy 
(pakiet lotniczy)

• 10 GBP – opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 
Ważne informacje)

• 250 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika 
(wegańską, bezglutenową, bezlaktozową)

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – może być za-
warte w terminie najpóźniej 5 dni od daty zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej i wpła-
ty całości lub zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. 
W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej 
niż 30 dni – umowę ubezpieczenia można zawrzeć 
jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w im-
prezie turystycznej
Parkiet autokar: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 140 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 420 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

250 PLN
Pakiet samolot: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji pakiet sa-

molot: 170 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 510 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

210 PLN
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HISZPANIA  MALAGA
obóz z kursem języka hiszpańskiego 

#costadelsol #malaga #andaluzja

Zapraszamy na obóz językowy na Costa del Sol. Malaga 
i okolice to nadmorskie kurorty i olśniewające zabytki 
oraz gwarancja pięknej pogody.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wylot do Malagi, transfer z lotniska do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie
2 DZIEŃ MALAGA – wycieczka do znanego kurortu, 
jednego z najchętniej odwiedzanych miejsc w Hiszpanii. 
W programie m.in.: mauretańska twierdza Alcazaba, 
spacer śladami Picassa, historyczne centrum miasta. 
Ćwiczenia językowe w trakcie zwiedzania i gra miejska.
3 DZIEŃ BENALMADENA – spacer zapoznawczy po oko-
licy, plażowanie. Zajęcia językowe w klasach
4 DZIEŃ Gry, zabawy i zajęcia sportowe na plaży. Zajęcia 
językowe w klasach
5 DZIEŃ MIJAS PUEBLO – malownicza wioska, o charak-
terystycznych dla tego regionu białych zabudowaniach, 
słynąca z „oślich taksówek”i areny walki byków. Ćwicze-
nia językowe w trakcie zwiedzania.
Zajęcia językowe w klasach
6 DZIEŃ Gry, zabawy i zajęcia sportowe na plaży. Zajęcia 
językowe w klasach
7 DZIEŃ KORDOBA – całodzienna wycieczka do słynne-
go andaluzyjskiego „Miasta Trzech Kultur”. W programie 
m.in. Wielki Meczet (Mezquita), Most Rzymski i spacer 
po dzielnicy żydowskiej.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. 
Przylot do Polski wg rozkładu
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu 
lub zmianie. 

PROGRAM JĘZYKOWY
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH: Nauka języka odbywa 
się w renomowanej hiszpańskiej szkole językowej Cole-
gio Maravillas, w grupach polskich. Zajęcia prowadzone 
są przez wykwalifi kowaną kadrę na  ve speakerów ze 
szkoły Colegio Maravillas. Ośrodek nauczania znajduje 
się w miejscowości Benalmadena oddalonej o ok. 20 km 
od Malagi. Zajęcia odbywają się po południu.
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 prze-
życia niezapomnianej przygody. Ćwiczenia rozwijają 
umiejętności komunikacyjne uczestników i gwarantują 
wspaniałą zabawę. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin hiszpańskich 
w miejscowości Benalmadena pod Malagą, w odległo-
ści ok. 15–20 minut pieszo lub środkami komunikacji 
od szkoły językowej. Rodziny goszczące są sprawdzone 
i starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmu-
je 2, 3 lub 4 osoby z grupy obozowej, może także gościć 
młodzież z innych krajów. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie kontynental-
ne, lunch w formie suchego prowiantu i obiadokolację (1 
gorące danie).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przelot liniami Norwegian na trasie War-

szawa-Malaga-Warszawa, bagaż rejestrowany 20 kg, 
bagaż podręczny 10 kg

• zakwaterowanie u rodzin hiszpańskich: 7 noclegów
• wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, packed lunch, 

obiadokolacja)
• ćwiczenia językowe w terenie
• opieka pedagogiczna
• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10000 EUR, 

bagaż 200 EUR

WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie 

www.atas.pl na 3 dni przed rozpoczęciem obozu
• przelot na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa 

będzie realizowany liniami lotniczymi Norwegian; 
dopuszczalny limit bagażu głównego – 20 kg, bagażu 
podręcznego – 10 kg. Rozkład lotów i godzina zbiórki 
będą podane na 3 dni przed wylotem

• zabierz ze sobą: ważny paszport lub dowód osobisty, 
legitymację szkolną, zapas lekarstw, szczególnie jeśli 
bierzesz je stale, mały podręczny plecak, wygodne 
buty, nakrycie głowy, ręcznik i kosmetyki, krem do 
opalania z wysokim fi ltrem (min. 30), notes z długopi-
sem, kieszonkowy słownik

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   8 dni 

transport: samolot

zajęcia językowe w szkole i w terenie

TURNUSY I CENY
JH1-1 29.06–06.07.2019 2890 PLN
JH1-2 06.07–13.07.2019 2990 PLN
JH1-3 13.07–20.07.2019 2990 PLN

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

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
16 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWA, OBOWIĄZKOWA 
OPŁATA 190 EUR  PŁATNE NA 
MIEJSCU, ZAWIERA: 
• 15 lekcji języka hiszpańskiego, każda lekcja trwa 45 

minut
• materiały do nauki
• certyfi kat ukończenia kursu
• transfer z lotniska na Maladze (w dniu przylotu 

i wylotu)
• koszt wstępów i realizacji programu zwiedzania

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
• koszt wypożyczenia leżaka i parasola: ok. 5–10 EUR/ 

dzień

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki 
wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do 
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 90 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 270 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

120 PLN

 Obozy zagraniczne 
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GRECJA „SMAKI GRECJI”
obóz turystyczno-wypoczynkowy

#Akropol #taverna #zorba #sunandsea

„Smaki Grecji” to propozycja dla tych, którzy chcą 
poznać Grecję „od kuchni”. Zasmakujemy nie tylko 
w tradycyjnych potrawach, ale również w kulturze 
i historii. Proponujemy ciekawe wycieczki krajoznaw-
cze, odpoczynek na malowniczej plaży oraz możliwość 
poznania lokalnych przysmaków pod czujnym okiem 
greckiego szefa kuchni.

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. Przyjazd do LOUTRAKI. Zakwaterowanie. 
4 DZIEŃ Dzień relaksu. Plażowanie. Wieczorna dysko-
teka w hotelu.
5 DZIEŃ Wyjazd do ATEN. Zwiedzanie rozpoczynamy 
od Partenonu na wzgórzu Akropol. Wejdziemy na górę 
Pnyks, następnie skierujemy się do Nowego Muzeum 
Akropolu, w którym zgromadzone są setki przepięknych 
posągów, fragmenty świątyń, elementy dekoracyjne 
budynków i słynne Kariatydy. Następnie udamy się do 
Kalimarmaro, antycznego stadionu, areny pierwszych 
nowożytnych igrzysk olimpijskich. Zobaczymy okazałe 
ruiny świątyni Zeusa Olimpijskiego, zmianę warty 
przy Grobie nieznanego Żołnierza na placu Syntagma 
oraz ateńską trylogię, czyli trzy najbardziej okazałe bu-
dynki XIX wieku – Akademię, Uniwersytet i Bibliotekę 
Narodową. W między czasie odpoczniemy w Ogrodach 
Królewskich, na koniec nie zabraknie chwili na zakupy 
i spacer po wąskich uliczkach Plaki oraz na pasażu han-
dlowym Ermou. Powrót do hotelu. 
6 DZIEŃ Plażowanie. Po południu przejazd do greckiej 
tawerny na naukę gotowania potraw kuchni greckiej. Nie-
samowite przeżycie, możliwość poznawania ciekawostek 
związanych z kuchnią śródziemnomorską pod czujnym 
okiem greckiego Szefa Kuchni. Przygotowany wspólnie 
posiłek zostanie zjedzony przez grupę. Wieczór grecki.
7 DZIEŃ Wycieczka do NAFPLIO – pierwszej stoli-
cy nowożytnej Grecji, „miasta zakochanych”. Wizyta 
w EPIDAUROS – spacer z lokalnym przewodnikiem, 
zwiedzanie antycznego teatru. Powrót do hotelu. Plażo-
wanie. Wieczorem gry i zabawy.
8 DZIEŃ Rejs po Kanale Korynckim. Po południu plażo-
wanie.
9 DZIEŃ Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kalam-
baki, zwiedzanie METEORÓW, klasztorów zawieszonych 
malowniczo między niebem a ziemią. Wejdziemy do 
jednego z nich. (Uwaga! W czasie zwiedzania klaszto-
rów 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, wodospadem i aleją palmową. Po-
łożona w północno-wschodniej części Peloponezu, nad 
brzegiem Zatoki Korynckiej. Znana ze źródeł termalnych 
i wody mineralnej. Zachwyca szeroką, kamienistą plażą 
oraz krystalicznie czystą wodą.
Hotel Barbara 3* – położony nad samym morzem.
Pokoje: 3–4-osobowe z łazienką, z suszarką, klimatyza-
cją, TV, lodówką, WI-FI, balkonem, ręcznikami. 
Wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje w formie 
otwartego bufetu. Do śniadania podawane są ciepłe 
napoje, do pozostałych posiłków, woda. 
Hotel tranzytowy – Kornilios Palace 4* w okolicach 
Salonik. Pokoje: 3–4-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: kolacja, śniadanie, pakowany lunch.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przejazd autokarem z Krakowa
• zakwaterowanie: 6 noclegów w Loutraki, wyżywie-

nie: śniadanie, obiad, kolacja
• 2 noclegi tranzytowe w okolicy Salonik, z pełnym wy-

żywieniem (kolacja, śniadanie, pakowany lunch)
• wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja 

drugiego dnia imprezy, ostatnim pakowany lunch 
dziesiątego dnia imprezy

• opieka pedagogiczna oraz ratownika wodnego
• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10000 EUR, 

bagaż 200 EUR

TRANSPORT
Dojazd autokarem: komfortowym, wyposażonym 
w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz DVD. Miejsca 
w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut 
przed planowaną godziną odjazdu.
Autokar docelowy jedzie na trasie Kraków – Loutraki 
– Kraków.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 11 10:00 16:30 50 PLN

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

Trybunalski
McDonald's przy obwodnicy, stacja 

Circle K (Kargał Las) 13:30 13:30 50 PLN

Częstochowa

Parking przy McDonald's Al. 
Wojska Polskiego 263/271, (w kierunku 

Katowic), 
powrót na parking przy Drogowców 1 
– po drugiej stronie trasy (w kierunku 

Warszawy)

15:15 11:45 50 PLN

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

Kraków Parking przy stadionie „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 pod opieką konwojenta)
Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu 
podane zostaną na tydzień przed wyjazdem na 
stronie internetowej
Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

180 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Wrocław* 50 PLN

WAŻNE INFORMACJE: 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• prosimy o zabranie legitymacji szkolnej
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (zale-

cany rozmiar 65 × 40 × 25 cm) bagażu głównego oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego

• sugerowane kieszonkowe ok. 120 EUR 
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OG1-1 01.07–11.07.2019 2190 PLN
OG1-2 15.07–25.07.2019 2190 PLN
OG1-3 29.07–08.08.2019 2190 PLN

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

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35, impreza może zostać przez organizatora odwo-
łana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 

– patrz rozkład jazdy poniżej
Płatne w autokarze: 
• 100 EUR koszt wstępów i realizacji programu, grecki 

podatek turystyczny

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być 
zgłoszone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczest-
nictwa i wpłaty zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. 
W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej 
niż 30 dni – umowę ubezpieczenia można zawrzeć je-
dynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 200 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

165 PLN

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   11 dni 

transport: autokar

atrakcje:  zwiedzanie Salonik, Aten, Nafplio, 
Meteorów, plażowanie D
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„Meteory i inne gwiazdy” to znakomity program dla 
osób, które wybierają się do Grecji po raz pierwszy ale 
również dla tych, którzy zapragnęli powtórzyć swoje 
wielkie greckie wakacje. Na trasie takie atrakcje jak mi-
styczny zespół klasztorów w Meteorach, rejs na Wyspę 
Skiatos, na której kręcony był słynny fi lm Mamma Mia 
oraz Olimp. Dla spragnionych słońca i odpoczynku bę-
dzie czas na plażowanie, dyskoteki i relaks.

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 Zwiedzanie SALONIK, spacer z lokalnym 
przewodnikiem. Nabrzeże i słynna Biała Wieża, posąg 
Aleksandra Wielkiego, spacer w stronę Łuku Galeriusza, 
przejście obok Mauzoleum Galeriusza, bizantyński koś-
ciół Panagía Chalkéon, następnie ruiny rzymskiej agory. 
Przejazd do Leptokarii. Zakwaterowanie, obiadokolacja.
4 DZIEŃ Dzień relaksu. Plażowanie. Dla chętnych 
wyjście na na dodatkowe dyskoteki do Leptokarii. Do-
datkowy koszt ok. 5 EURO/osobę/wejście.
5 DZIEŃ Wyjazd do Kalambaki, zwiedzanie METEO-
RÓW, klasztorów zawieszonych malowniczo między 
niebem a ziemią. Toczy się w nich życie religijne, lecz 
mnisi udostępnili je zwiedzającym, my wejdziemy do 
jednego z nich. (Uwaga! W czasie zwiedzania klaszto-
rów wymagany jest odpowiedni strój: zakryte ramiona, 
mężczyźni – długie spodnie, kobiety – długie spódnice). 
Zwiedzanie pracowni pisania ikon. 
Powrót do hotelu. Wieczorem gry i zabawy.
6 DZIEŃ Dzień relaksu. Plażowanie. 
7 DZIEŃ Rejs na WYSPĘ SKIATOS. Niezapomniany rejs 
statkiem z wieloma animacjami na pokładzie oraz wypo-
czynek na niezwykłej „złotej plaży”
Powrót do hotelu. Wieczorem gry i zabawy.
8 DZIEŃ Dzień relaksu. Plażowanie.
9 DZIEŃ Wykwaterowanie z hotelu. OLIMP – wycieczka 
na najważniejszą mitologiczną górę Grecji. W starożyt-
ności Grecy uznawali ją za siedzibę bogów. Przejazd do 
Litchoro, spacer przez wąwóz Emiteas do wodospadów 
Zeusa i wanien Afrodyty.
Przejazd do VERGINY i zwiedzanie fi gurującego na liście 
UNESCO stanowiska archeologicznego w miejscu naj-
starszej stolicy starożytnej Macedonii. Zachowały się 
tu grobowce macedońskich królów, m.in. Filipa – ojca 
Aleksandra Macedońskiego. Zakwaterowanie w 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
Leptokaria – miejscowość położona u stóp mitolo-
gicznej góry Olimp. Jest to jeden z najpopularniejszych 
kurortów Riwiery Olimpijskiej ze względu na krystalicz-
nie czystą wodę i plażę (żwirowa). Jest to piękne miejsce 
na letni wypoczynek.
Hotel Galaxy 3* – położony jest w odległości 50 metrów 
od morza, na terenie hotelu basen. 
Pokoje: 3–4-osobowe z łazienką lub apartamenty 
2-pokojowe łącznie do 6 osób, wszystkie pokoje są kli-
matyzowane.
Wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje w formie 
otwartego bufetu. Do śniadania podawane są ciepłe 
napoje, do pozostałych posiłków, woda. 
Hotel tranzytowy – Kornilios Palace 4*, w okolicach 
Salonik, Pokoje: 3–4-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: kolacja, śniadanie, pakowany lunch.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przejazd autokarem z Katowic
• zakwaterowanie: 6 noclegów w Leptokariii, wyżywie-

nie: 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, ostatnim pakowany lunch 
dziesiątego dnia imprezy

• opieka: pedagogiczna oraz ratownika wodnego
• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10000 EUR, 

bagaż 200 EUR 

TRANSPORT
Dojazd autokarem: komfortowym, wyposażonym 
w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz DVD. Miejsca 
w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut 
przed planowaną godziną odjazdu.
Autokar docelowy jedzie na trasie Kraków – Leptokaria 
– Kraków.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 11 10:00 16:30 50 PLN

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

Trybunalski
McDonald's przy obwodnicy, stacja 

Circle K (Kargał Las) 13:30 13:30 50 PLN

Częstochowa

Parking przy McDonald's Al. 
Wojska Polskiego 263/271, (w kierunku 

Katowic), 
powrót na parking przy Drogowców 1 
– po drugiej stronie trasy (w kierunku 

Warszawy)

15:15 11:45 50 PLN

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

Kraków Parking przy stadionie „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 pod opieką konwojenta)
Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu 
podane zostaną na tydzień przed wyjazdem na 
stronie internetowej
Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

180 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Wrocław* 50 PLN

WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• prosimy o zabranie legitymacji szkolnej
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (zale-

cany rozmiar 65 × 40 × 25 cm) bagażu głównego oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego

• sugerowane kieszonkowe ok. 120 EUR 
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione. 

GRECJA „METEORY I INNE 
GWIAZDY”obóz turystyczno-wypoczynkowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OG2-1 08.07–18.07.2019 2090 PLN
OG2-2 14.07–24.07.2019 2090 PLN

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

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 

– patrz rozkład jazdy
Płatne w autokarze: 
• 85 EUR – koszt wstępów i realizacji programu, gre-

cki podatek turystyczny 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki 
wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do 
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 190 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

165 PLN 

#MammaMia #Greckiewakacje #Meteory

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   11 dni 

transport: autokar

atrakcje:  zobaczymy Saloniki, wyspę 
Skiatos, Olimp, Verginę  D
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HISZPANIA I PERŁY EUROPY
obóz turystyczno-wypoczynkowy

#explore #history #VivaEspana #dolcevita

Okazja do przemierzenia Europy od jedynej w swoim 
rodzaju Wenecji po pełną architektonicznych cudów Bar-
celonę. Po drodze zwiedzanie Mediolanu – europejskiej 
stolicy mody, spotkanie z historią w średniowiecznym 
Awinion oraz odkrywanie śladów Kolumba w Genui. Nie 
zabraknie czasu na mniej lub bardziej aktywny wypo-
czynek na plaży. Na koniec jeden z najpopularniejszych 
europejskich parków rozrywki – dumny ze swoich roller-
coasterów 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. Zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem: wejście do Bazyliki św. Marka. Spacer od Pałacu 
Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Logge  y i Wieży 
Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Starej i Nowej 
Siedziby Prokuratorów, 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 Vi  orio Emanuele. Spacer obok Ratusza, 
Zamku Sforzów. Obiad. Przejazd na nocleg w Awinion.
4 DZIEŃ AWINION: Pałac Papieży, romańska katedra 
Notre-Dame, most Św. Benedykta z XII w. Przejazd do 
hotelu na Costa Brava w porze kolacji.
4–8 DZIEŃ W czasie pobytu na Costa Brava program 
rekreacyjny, animacje w hotelu, gry i zabawy na plaży, 
kąpiele w morzu pod opieką miejscowego ratownika. 
Wycieczka do BARCELONY – spacer po Barri Gò  c i La 
Rambla, największe dzieła Gaudiego oglądane z ze-
wnątrz: Sagrada Família, Casa Milà oraz Casa Batlló, 
zwiedzanie Parku Güell. Wizyta w GIRONIE – spacer po 
jednej z najlepiej zachowanych starówek w Hiszpanii.
8 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. 
BLANES – Ogrody Mar i Murtra. Wieczorny wyjazd, 
nocny przejazd do Włoch.
9 DZIEŃ Przyjazd do GENUI. Zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem. Spacer po mieście, w którym urodził się 
Krzysztof Kolumb: m.in. Piazza del Ferrari – plac roz-
dzielający stare i nowe miasto, przejście obok gotyckiej 
katedry San Lorenzo, dom Kolumba oraz Via Garibaldi, 
ulica na której znajduje się 12 kamienic z listy UNESCO, 
wybudowanych w XVI i XVII wieku. Zakończenie spaceru 
na Starym Mieście. Przejazd do hotelu.
10 DZIEŃ Przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – ca-
łodzienna 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 
i 2 małe. Hotel ma zaplecze sportowe: korty tenisowe 
(koszt wynajmu 1 kortu to ok. 7 euro za godzinę), kryty 
basen klimatyzowany, fi tness club. W hotelu organizo-
wane są animacje. Rano np. aerobik przy basenie lub 
aqua gym. Wieczorem np. pokaz tańca fl amenco, kara-
oke lub wspólny taniec przy muzyce disco.
Pokoje: 3 i 4-osobowe z klimatyzacją, TV i ręcznikami 
w cenie. Suszarki można wypożyczyć w recepcji za kau-
cją zwrotną. Każdy pokój z balkonem.
Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja podawane są 
w formie stołu szwedzkiego. Woda do obiadu i kolacji.
Hotele tranzytowe – hotele 2*/3*, pokoje 3–4-osobo-
we z łazienkami. W miejscu zakwaterowania wydawane 
są śniadania kontynentalne.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: autokar z Katowic
• zakwaterowanie: 4 noclegi na Costa Brava z peł-

nym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) oraz 
3 noclegi tranzytowe z wyżywieniem 2 razy dziennie 
(obiadokolacja, śniadanie)

• wyżywienie: świadczenia rozpoczynają się obiado-
kolacją drugiego dnia imprezy, a kończą śniadaniem 
dziesiątego dnia imprezy

• opieka pedagogiczna kierownika-pilota i wychowaw-
ców przez cały okres trwania wyjazdu

• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10000 EUR, 
bagaż 200 EUR

TRANSPORT
Dojazd autokarem: komfortowym, wyposażonym 
w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz DVD. Miejsca 
w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut 
przed planowaną godziną odjazdu.
Autokar docelowy jedzie na trasie Wrocław – Hiszpania 
– Wrocław.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 11 12:45 16:30 50 PLN

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

Trybunalski
McDonald's przy obwodnicy, stacja 

Circle K (Kargał Las) 16:15 14:00 50 PLN

Częstochowa

parking przy McDonald’s Al. 
Wojska Polskiego 263/271, (w kierunku 

Katowic), powrót na parking przy 
Drogowców 1 – po drugiej stronie trasy 

(w kierunku Warszawy)

18:00 12:30 50 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 19:30 11:00 0 PLN

Gdańsk* 
* Zorganizowany transport do autokaru docelowego 
(realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi 
środkami transportu pod opieką konwojenta)
Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu 
podane zostaną na tydzień przed wyjazdem na 
stronie internetowej
Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

180 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Kraków* 50 PLN

Wrocław* 50 PLN

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki, drobne EUR na toalety
• prosimy o zabranie jednego bagażu głownego: 

65 × 40 × 25 cm oraz jednej sztuki bagażu podręcz-
nego

• sugerowane kieszonkowe ok. 120 EUR 
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OH1-1 04.07–14.07.2019 2230 PLN
OH1-2 11.07–21.07.2019 2230 PLN
OH1-3 18.07–28.07.2019 2230 PLN
OH1-4 25.07–04.08.2019 2230 PLN
OH1-5 01.08–11.08.2019 2230 PLN
OH1-6 08.08–18.08.2019 2230 PLN

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

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35, impreza może zostać przez organizatora odwo-
łana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 

– patrz rozkład jazdy poniżej
Płatne w autokarze: 
• 120 EUR – koszt realizacji programu (m.in. bilety 

wstępu, komunikacja miejska, wjazdy do miast, 
usługi przewodnickie, parkingi, woda do posiłków, 
obiad w Mediolanie)

• 10 EUR kaucja zwrotna za hotel

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być 
zgłoszone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczest-
nictwa i wpłaty zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. 
W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej 
niż 30 dni – umowę ubezpieczenia można zawrzeć je-
dynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 70 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 200 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

165 PLN

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   11 dni 

transport: autokar

atrakcje:  zwiedzanie Wenecji, Mediolanu, 
Awinion, Barcelony, Blanes, Genui D
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Obóz dla osób, które lubią kolekcjonować wrażenia. 
Proponujemy wakacje po których będzie co wspominać. 
Możliwość rzucenia okiem na europejskie metropolie 
jakimi bez wątpienia są zarówno Barcelona jak i Paryż. 
Obóz rozpoczyna się i kończy wizytą w dwóch z listy 
10 najpopularniejszych parków rozrywki w Euro-
pie – bajkowy Disneyland i pełen górskich kolejek 
Gardaland. W międzyczasie okazja do złapania oddechu 
i zrelaksowania się na malowniczej plaży.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy w kie-
runku Francji zgodnie z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ W godzinach porannych przyjazd do Parku Dis-
neyland. Całodzienna zabawa w Disneyland Park oraz 
Walt Disney Studios. Możliwość skorzystania z posiłku 
W Disneyland (koszt 10–15 EUR). Przejazd do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do PARYŻA. Rejs statkiem po 
Sekwanie: widok na katedrę Notre-Dame, Luwr, wieżę 
Eiffl  a. Przejazd na nocleg w Awinion.
4 DZIEŃ Przejazd do GIRONY: Spacer po jednej z naj-
lepiej zachowanych starówek w Hiszpanii. Podziwianie 
słynnych pastelowych domów nad rzeką Onyar oraz 
murów miejskich sięgających I wieku p.n.e. Przejazd do 
hotelu na Costa Brava w porze kolacji.
4–9 DZIEŃ Pobyt na Costa Brava. W czasie pobytu 
program rekreacyjny, animacje w hotelu, gry i zabawy 
na plaży, kąpiele w morzu pod opieką miejscowego 
ratownika. Wycieczka do BARCELONY: spacer po Barri 
Gò  c i La Rambla, największe dzieła Gaudiego oglądane 
z zewnątrz: Sagrada Família, Casa Milà oraz Casa Batlló, 
zwiedzanie Parku Güell. Spacer po BLANES – zwiedza-
nie Ogrodów Mar i Murtra.
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd. 
Całodzienny przejazd do hotelu we Włoszech. Po drodze 
krótki spacer po promenadzie w CANNES oraz postój na 
obiadokolację.
10 DZIEŃ Przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – ca-
łodzienna zabawa. Wyjazd w kierunku Polski.
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 
i 2 małe, zaplecze sportowe: korty tenisowe (koszt wy-
najmu 1 kortu to ok. 7 euro za godzinę), kryty basen 
klimatyzowany, fi tness club. Przez cały sezon w hotelu 
organizowane są animacje. W godzinach porannych jest 
to np. aerobik przy basenie lub aqua gym. Wieczorem 
np. pokaz tańca fl amenco, karaoke lub wspólny taniec 
przy muzyce disco. 
Pokoje: 3 i 4-osobowe z klimatyzacją, TV i ręcznikami 
w cenie. Suszarki można wypożyczyć w recepcji za kau-
cją zwrotną. Każdy pokój z balkonem (widok na basen 
lub na ulice). 
Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja podawane są 
w formie stołu szwedzkiego. Woda do obiadu i kolacji.
Hotele tranzytowe – hotele turystyczne, pokoje 
3-4-osobowe z łazienkami. W miejscu zakwaterowania 
wydawane są śniadania kontynentalne.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przejazd autokarem z Wrocławia
• zakwaterowanie: 5 noclegów na Costa Brava z peł-

nym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) oraz 3 
noclegi tranzytowe ze śniadaniami

• wyżywienie: świadczenia rozpoczynają się śniada-
niem trzeciego dnia imprezy, a kończą śniadaniem 
dziesiątego dnia imprezy

• opieka pedagogiczna kierownika-pilota i wychowaw-
ców przez cały okres trwania wyjazdu

• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR 
i bagaż 200 EUR

TRANSPORT
Dojazd autokarem: komfortowym, wyposażonym 
w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz DVD. Miejsca 
w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut 
przed planowaną godziną odjazdu.
Autokar docelowy jedzie na trasie Wrocław – Hiszpania 
– Wrocław.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 11 11:15 16:45 50 PLN

Łódź Dworzec Łódź Widzew 13:30 14:30 50 PLN

Wrocław Parking wzdłuż ul. Ślężnej (róg ul. Ka-
miennej przy Wzgórzu Andersa) 17:00 11:00 0 PLN

Gdańsk* *Zorganizowany transport do autokaru docelowego 
(realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi 
środkami transportu – PKS, PKP, bus – zawsze pod 
opieką konwojenta)
Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu 
podane zostaną na tydzień przed wyjazdem na 
stronie internetowej
Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

180 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Kraków* 50 PLN

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki, drobne EUR na toalety
• prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (zale-

cany rozmiar 65 × 40 × 25 cm) bagażu głównego oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego

• sugerowane kieszonkowe ok. 120 EUR 
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione

HISZPANIA I PARKI ROZRYWKI 
obóz turystyczno-wypoczynkowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OH2-1 01.07–11.07.2019 2340 PLN
OH2-2 06.07–16.07.2019 2340 PLN
OH2-3 11.07–21.07.2019 2390 PLN
OH2-4 16.07–26.07.2019 2390 PLN
OH2-5 21.07–31.07.2019 2390 PLN

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

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35, impreza może zostać przez organizatora odwo-
łana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 

– patrz rozkład jazdy poniżej
Płatne w autokarze: 
• 130 EUR – koszt realizacji programu (m.in. bilety 

wstępu, komunikacja miejska, parkingi, woda do 
posiłków, obiadokolacje w trakcie przejazdów tran-
zytowych)

• 10 EUR kaucja zwrotna za hotel

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być 
zgłoszone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczest-
nictwa i wpłaty zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. 
W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej 
niż 30 dni – umowę ubezpieczenia można zawrzeć je-
dynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 75 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 215 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

165 PLN

#Disney #challenge #fun #Gardaland

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   11 dni 

transport: autokar

atrakcje:  zobaczymy Paryż, Gironę, 
Barcelonę, Blanes i Cannes  D
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WŁOCHY PÓŁNOC POŁUDNIE
obóz turystyczno-wypoczynkowy – od Wenecji do Capri

#ciaoitalia #pizzaepasta #bellaitalia

Obóz „Od Wenecji do Capri” to wyjątkowa propozy-
cja, która łączy „przyjemne z pożytecznym”: bogaty 
program zwiedzania i relaks na plaży. Poczuj atmosfe-
rę najciekawszych włoskich miast i odpocznij u stóp 
Wezuwiusza. Pełen wrażeń wyjazd kończymy zabawą 
w legendarnym Parku Rozrywki Gardaland.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię 
w kierunku Włoch zgodnie z rozkładem jazdy. Postój na 
kolację przed granicą.
2 DZIEŃ W godzinach porannych przyjazd do WENECJI. 
Rejs na plac św. Marka. Zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem w języku polskim. W programie: zwiedzanie Bazyliki 
św. Marka, spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy 
św. Marka, Logge  y, obok Wieży Zegarowej. Kontynua-
cja 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: spa-
cer po Piazza del Duomo obok baptysterium z Drzwiami 
Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore. Kon-
tynuacja spaceru obok wieży Gio  a, przez Piazza della 
Signoria przy Palazzo Vecchio, do Ponte Vecchio – Mostu 
Złotników. Przejazd do hotelu.
4 DZIEŃ Przejazd do RZYMU. Zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem w języku polskim. W programie: spacer od 
Koloseum do Kapitolu: przejście obok Łuku Konstanty-
na, Forum Romanum, Łuku Septymiusza Severa, Placu 
Weneckiego z Ołtarzem Ojczyzny, Panteon, Fontanna di 
Trevi, następnie Schody Hiszpańskie. Przejazd do hotelu.
5 DZIEŃ Przejazd do MONTE CASSINO. W progra-
mie: zwiedzanie klasztoru św. Benedykta i cmentarza 
żołnierzy polskich. Przejazd w okolice Neapolu, zakwa-
terowanie 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 
wycieczki: POMPEJE, rejs na wyspę CAPRI (wjazd kolej-
ką, spacer po mieście i po ogrodach Augusta)
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, 
przejazd w kierunku Werony. Zwiedzanie WERONY. 
W programie: amfi teatr rzymski, z zewnątrz balkon 
i Dom Julii. Przejazd do hotelu.
10 DZIEŃ Przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – ca-
łodzienna 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 Cos  era 4* (www.lacos  erahotel.it) położony 
jest 650 metrów od plaży w miejscowości Giugliano in 
Campania (30 km na zachód od Neapolu). Obiekt oferu-
je 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. 
Pokoje: 3 i 4-os. z oddzielnymi łóżkami, łazienką z kabiną 
prysznicową i suszarką do włosów.
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu – corne   , 
ciastka, sucharki, dżem, nutella, chleb, wędlina, ser, 
kawa, mleko, soki i woda, obiad 2-daniowy + deser 
+ woda w dzbankach i kolacja 1-daniowa + deser + woda 
w dzbankach. 
Hotele tranzytowe: hotele 3*, pokoje 2–4-osobowe 
z łazienkami. 
Wyżywienie: obiadokolacja i śniadanie. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przejazd autokarem z Katowic
• zakwaterowanie: 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, ostatnim śniadanie dziesiąte-
go dnia imprezy

• opieka pedagogiczna kierownika-pilota i wychowaw-
ców przez cały okres trwania wyjazdu

• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10000 EUR, 
bagaż 200 EUR

TRANSPORT
Dojazd autokarem: komfortowym, wyposażonym 
w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz DVD. Miejsca 
w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut 
przed planowaną godziną odjazdu.
Autokar docelowy jedzie na trasie Katowice – Włochy 
– Katowice.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 11 12:45 16:30 50 PLN

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

Trybunalski
McDonald's przy obwodnicy, stacja 

Circle K (Kargał Las) 16:15 14:00 50 PLN

Częstochowa

parking przy McDonald’s Al. 
Wojska Polskiego 263/271, (w kierunku 

Katowic), powrót na parking przy 
Drogowców 1 – po drugiej stronie trasy 

(w kierunku Warszawy)

18:00 12:30 50 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 19:30 11:00 0 PLN

Gdańsk* 
* Zorganizowany transport do autokaru docelowego 
(realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi 
środkami transportu pod opieką konwojenta)
Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu 
podane zostaną na tydzień przed wyjazdem na 
stronie internetowej
Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

180 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Kraków* 50 PLN

Wrocław* 50 PLN

WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki, drobne EUR na toalety
• prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (zale-

cany rozmiar 65 × 40 × 25 cm) bagażu głównego oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego

• sugerowane kieszonkowe ok. 120 EUR 
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OW2-1 27.06–07.07.2019 2240 PLN
OW2-2 04.07–14.07.2019 2240 PLN
OW2-3 11.07–21.07.2019 2240 PLN
OW2-4 18.07–28.07.2019 2240 PLN
OW2-5 25.07–04.08.2019 2240 PLN
OW2-6 01.08–11.08.2019 2240 PLN

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

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wyno-
szącej 38, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z ty-
tułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator 
powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed 
datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 

– patrz rozkład jazdy poniżej
Płatne w autokarze: 
• 130 EUR koszty wstępów, komunikacji miejskiej, 

wjazdy do miast, usługi przewodnickie, woda do 
posiłków i realizacja programu

• 10 EUR kaucja zwrotna za hotel

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być 
zgłoszone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczest-
nictwa i wpłaty zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. 
W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej 
niż 30 dni – umowę ubezpieczenia można zawrzeć je-
dynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 70 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 200 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

165 PLN

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   11 dni 

transport: autokar

atrakcje:  zwiedzanie m.in. Wenecji, 
Florencji, Rzymu

Zagraniczne 
obozy 

wypoczynkowe
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WŁOCHY  SYCYLIA
obóz wypoczynkowy

#Rzym #Wiedeń #odpoczynek #plażing

Giardini Naxos jedna z najstarszych miejscowości na 
Sycylii. Sama Sycylia w dawnych czasach była najważ-
niejszym krajem świata antycznego. Obecnie perełka 
Morza Śródziemnego, na której góruje majestatyczna 
Etna – największy czynny wulkan Europy. Miejsce „gdzie 
morze zlewa się z niebem” ze wspaniałymi, piaszczysty-
mi plażami i urozmaiconą linią brzegową, gdzie ciepła 
woda pozwala na kąpiele od wiosny do późnej jesieni. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Prze-
jazd nocny do Mirabilandii. 
2 DZIEŃ Dojazd do Mirabilandii w godzinach poran-
nych. Śniadanie we własnym zakresie. Całodzienna 
zabawa w Mirabilandii, w jednym z największych 
parków rozrywki w Europie. Wewnątrz parku 7 stref 
tematycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie 
itp.), restauracje i bary. Przez cały dzień odbywają się 
spektakle wśród zieleni i wody (3 jeziora, 7 fontann, 
14 wodospadów). Znajdziemy tutaj ogromne koło Dia-
belskiego Młynu o wysokości ok 100m, gigantyczną 
kolejkę górską Katun, spływ korytem rzecznym imitują-
cym Rio Bravo. Podczas pobytu lunch w formie ciepłego 
posiłku. Wieczorem wyjazd w dalszą podróż, przejazd 
nocny na Sycylię. 
3 DZIEŃ W trakcie podróży śniadanie w formie pikni-
kowej. Dojazd do hotelu, zakwaterowanie. Pierwsze 
świadczenie – lunch w hotelu. 
3–7 DZIEŃ Realizacja programu: wypoczynek, plażo-
wanie, kąpiele w morzu, animacje prowadzone przez 
włoskich animatorów w hotelu i przy basenie, rozgrywki 
sportowe, wieczory animacyjne, wycieczka do Taorminy 
– zwiedzanie teatru grecko-rzymskiego dodatkowo płat-
ne, spacer główną ulicą miasta od Bramy Messyńskiej do 
Bramy Katańskiej, Katedra św. Mikołaja, Palazzo Corvaja, 
taras widokowy i Wieża Zegarowa na Placu IX Kwietnia. 
Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
8 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Dalsza 
realizacja programu – Neapol, Pompeje. Zwiedzanie 
Neapolu – urokliwego miasta z wąskimi uliczkami i sta-
rymi kamienicami słynącego z pysznej pizzy napoletana 
oraz Pompeje – ruiny starożytnego miasta zniszczonego 
w trakcie wybuchu Wezuwiusza w 79 r n.e. Możliwość 
zakupienia ciepłego posiłku (płatne we własnym zakre-
sie). Dojazd do hotelu w okolicy Rzymu. Obiadokolacja 
i nocleg.
9 DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd 
do Rzymu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Plac 
i Bazylika św. Piotra w Watykanie, Zamek Anioła, Piaz-
za Navona i Fontanna 4 Rzek, Fontanna di Trevi, Plac 
Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. Nocny 
przejazd do Wiednia. 
10 DZIEŃ Dojazd do Wiednia w godzinach porannych. 
Śniadanie piknikowe. Zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem: reprezentacyjna aleja Ring, pałac władców Austrii 
Ho  urg, malownicze uliczki starego miasta, neogotycki 
Ratusz, dom Mozarta, Katedra św. Szczepana. Przejazd 
metrem do Schonbrunn – letniej rezydencji Habsburgów. 
Spacer po zespole pałacowym. Możliwość zakupienia 

ciepłego posiłku (płatne we własnym zakresie). Wspólna 
kolacja w postaci piknikowej. 
Wyjazd w kierunku Polski, przejazd nocny.
11 DZIEŃ Przyjazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Villaggio Alcantara*** (villaggioalkantara.it) po-
łożony 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 dyspo-
zycji: zaplecze rekreacyjne: basen, kort tenisowy, boisko 
wielofunkcyjne, plac zabaw, restauracja, bar, sala TV. 
Pokoje: 3–4-osobowe lub apartamenty: 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 dwudaniowego posiłku 
(kuchnia włoska), do posiłków woda, a dodatkowe na-
poje osobno płatne. Pierwszym posiłkiem na Sycylii jest 
lunch w dniu przyjazdu i kończymy śniadaniem w dniu 
wyjazdu. Dodatkowo podczas obozu, obiadokolacja 
i śniadanie w Rzymie oraz ciepły lunch w Mirabilandii. 
W drodze powrotnej dodatkowe posiłki piknikowe we-
dług programu. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelu na Sycylii
• 1 nocleg tranzytowy ze śniadaniem i obiadokolacją 

w hotelu**/*** w okolicach Rzymu,
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, lunch, obia-

dokolacja
• opieka: kadry pedagogicznej, ratownika, miejscowej 

opieki medycznej
•  ubezpieczenie AXA: KL 10 000 EUR, NNW 2000 EUR 

i bagaż 200 EUR
• Krajowy Fundusz Turystyczny, podatek VAT

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważne-

go paszportu, dowodu osobistego lub dowodu 
tymczasowego ważnego min. pół roku od daty po-
wrotu z imprezy

• wskazane zabranie jest kremu UV, nakrycia głowy, 
okulary przeciwsłoneczne, maści na oparzenia, nie-
przewiewnego okrycia, wygodnych butów

• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki uczest-
ników ok. 100 EUR

• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-
ców lub osoby upoważnione

TRANSPORT
Dojazd autokarem: komfortowym, wyposażonym 
w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz DVD. Miejsca 
są nienumerowane. Zbiórka 30 min. przed wyjazdem. 
Więcej informacji na www.atas.pl

Miasto Dopłata
TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk 180 PLN

Bydgoszcz, Toruń 160 PLN

Łódź, Warszawa 100 PLN

Katowice, Kraków 50 PLN

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

POS-C-1 01.07–11.07.2019 2089 PLN
POS-C-2 19.07–29.07.2019 2129 PLN

Oferta liczona po kursie EUR 4,25 PLN

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019
-50 PLN do 30.04.2019
Liczba miejsc w promocji ograniczona, do potwierdze-
nia w biurze ATAS

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 30 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 10 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• obowiązkowe opłaty za usługi przewodnickie po 

Wiedniu, Rzymie i Pompejach, przejazdy komuni-
kacją miejską po Wiedniu i Rzymie, wstęp do Parku 
Mirabilandia, bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, świadczenia niewymienione w ofercie: 75 EUR

• opłaty klimatycznej* w ośrodku na Sycylii: 3,5 EUR/os.
* opłata klimatyczna może ulec zmianie w 2019 r. Aktualne informa-
cje na stronie Włoskiej Organizacji Turystycznej 

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Wycieczki realizowane przy min. 20 uczestnikach
• Etna i Katania: 30 EUR
• Syrakuzy: 30 EUR
• wycieczka do Taorminy – zwiedzanie teatru grecko-

-rzymskiego: 10 EUR
• możliwość zakupienia ciepłego posiłku w Pompe-

jach: ok. 8–12 EUR, w Wiedniu: ok. 5–10 EUR
Więcej informacji na www.atas.pl

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zgłosić w ciągu 
5 dni od daty zawarcia umowy 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% ceny 

całkowitej
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

120 PLN 
• gwarancja niezmienności ceny: 80 PLN

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:  11 dni 

transport: autokar

atrakcje:  park rozrywki Mirabilandia, 
zwiedzenie Rzymu, Wiednia
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Rimini – uwielbiany włoski kurort słynący z pięknych 
plaż i świetnej zabawy. Mieszkamy w samym centrum 
imprezowej dzielnicy miasta Rivazzurra. Cenisz sobie 
zabawę, dobrą kuchnię to ta oferta jest dla Ciebie. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkła-
dem 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 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. Zobaczymy Bazylikę 
św. Marka, Pałac Dożów i najwyższą budowlę w We-
necji – Dzwonnicę Św. Marka oraz Wieżę Zegarową. 
Obejrzymy najsłynniejsze weneckie mosty – najbardziej 
romantyczny Most Westchnień oraz najstarszy Ponte 
Rialto. Zwiedzanie obiektów odbywa się z zewnątrz, 
w formie spaceru z przewodnikiem. Po zakończeniu 
zwiedzania – czas wolny. Powrót na parking do auto-
karu odbywa się również kanałami na pokładzie statku. 
Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, za-
kwaterowanie, pierwszy posiłek: kolacja. 
3-9 DZIEŃ Realizacja programu: 
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słonecz-

ne,
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, zaba-

wy,
• wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki i dyskoteki 

(grupa bawi się na dyskotekach i wraca zawsze pod 
opieką wychowawców). 

10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, 
lunch, w godzinach popołudniowych wyjazd do Polski, 
nocny przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy. 
11 DZIEŃ Przyjazd do Pszczyny około południa. Powrót 
do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
UWAGA – TURNUS 7 i 8:
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, 
lunch, w godzinach popołudniowych wyjazd do Polski, 
nocny przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy
10 DZIEŃ Przyjazd do Pszczyny około południa. Powrót 
do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel***+ TAMANCO (www.hoteltamaco.com) położo-
ny w dzielnicy Rivazzurra di Rimini – od morza 350 m, 
korzystamy z plaży publicznej oddalonej o ok. 900 m. Do 
naszej dyspozycji: recepcja, rekreacyjny taras na dachu 
hotelowym z leżakami oraz jacuzzi (dodatkowo płatne). 
Na terenie hotelu świetlica z TV, restauracja.
Pokoje: 4 i 5 osobowe z wykorzystaniem dostawek 
i łóżek piętrowych z łazienkami. W łazienkach kabiny 
prysznicowe co jest ewenementem w hotelach tej klasy 
w Rimini. Pokoje wyposażone w klimatyzację (włączaną 
centralnie na kilka godzin dziennie), sejf oraz w większo-
ści 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, ko-
lacja – 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) z Bielska Białej
• zakwaterowanie: 8 lub 7* noclegów w hotelu, w po-

kojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie i deser, suchy prowiant 

na drogę powrotną
• opieka: wychowawców, ratownika oraz 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 
• wakacyjne zdjęcia z turnusu i pamiątkowe gadżety OK 

TOURS

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu osobistego
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ – w celu 

usprawnienia formalności związanych z leczeniem 
poza granicami

• prosimy o zabranie jednego średniego bagażu o wadze 
nieprzekraczającej 20 kg i sumie wymiarów nie więk-
szej niż 180 cm oraz jednej sztuki bagażu podręcznego 
o wadze do 5 kg. Za bagaż niespełniający wymagań, 
może być pobrana dopłata wg cennika przewoźnika

• kaucja zwrotna w wysokości 25 EUR obejmuje ewen-
tualne szkody wyrządzone przez uczestników

• pieniądze na realizację programu, kaucję zwrotną 
i opłatę klimatyczną kadra zbiera pierwszego dnia 
pobytu, a kaucję zwraca w ostatnim dniu pobytu, po 
wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi

• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki – ok. 
100 EUR

• cena nie zawiera suchego prowiantu w drodze do 
Włoch

• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-
ców lub osoby upoważnione

TRANSPORT
Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Zbiórka 15 min. 
przed wyjazdem. Więcej informacji na www.atas.pl
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 3 UCZESTNIKACH
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, st. międzynarodowe, 
ul. Sucha 1, Galeria Wroclavia 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

WŁOCHY  RIMINI
obóz wypoczynkowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN
POW-OK-1 24.06–04.07.2019 1895 PLN
POW-OK-2 02.07–12.07.2019 1995 PLN
POW-OK-3 10.07–20.07.2019 1995 PLN
POW-OK-4 18.07–28.07.2019 1995 PLN
POW-OK-5 26.07–05.08.2019 1895 PLN
POW-OK-6 03.08–13.08.2019 1895 PLN
POW-OK-7 11.08–20.08.2019* 1895 PLN
POW-OK-8 18.08–27.08.2019* 1795 PLN

* Turnus 7 i 8  skrócony – 7 noclegów

PROMOCJA: 
-100 PLN do 31.03.2019
Liczba miejsc w promocji ograniczona, do potwierdze-
nia w biurze ATAS

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 35 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania 
• obowiązkowa opłata za rejs statkiem w Wenecji 

115 PLN 
• obowiązkowa kaucja zwrotna: 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administracyjna: 

20 EUR

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Imprezy fakultatywne organizowane są na miejscu 
pobytu, przez biura miejscowe. Uczestnictwo w im-
prezach jest dobrowolne, a OK TOURS nie gwarantuje, 
że wszystkie podane fakultety się odbędą, gdyż do 
realizacji mogą być wymagane odpowiednie warunki 
pogodowe lub minimalna ilość chętnych, określona 
przez miejscowe biuro.
• wycieczka do Rzymu: ok. 70 EUR
• wycieczka do San Marino: 20 EUR
• wycieczka do Aquafun (parku wodnego): ok. 30 EUR
• wycieczka do Mirabilandia (park rozrywki): ok. 35 EUR
• dyskoteki m.in. Carnaby, Altromondo: 10–35 EUR/

wejście (Uwaga: wszystkie dyskoteki we Włoszech 
dostępne są dla młodzieży od 16 lat)

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

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% od 

ceny całkowitej 
• CP ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 80 PLN/os.
• gwarancja stałej ceny: 40 PLN/os.

#plażing #świetnazabawa #relaks

wiek 
uczestników: 13–18 lat

czas trwania:  11 dni/  10 dni 
turnus 7 i 8 

transport: autokar 

atrakcje:  zwiedzanie Wenecji, shopping 
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CHORWACJA  ZADAR
obóz wypoczynkowy

#plażowanie #relaks #shopping

Zadar – stolica północnej Dalmacji latem zmienia się 
w tętniący życiem kurort oferujący świetną zabawę. 
Tysiące ludzi bawi się na ulicach w rytmach dobrej 
muzyki. Dodatkowy fun zapewni nam bliskie spotka-
nie z leczniczym błotkiem – Ninska Laguna. Chorwacja 
z krystalicznie czystą wodą, wspaniałymi widokami 
sprawi, że będziecie do niej wracać.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie 
z rozkładem jazdy. Wyjazd z kraju w godzinach po-
południowych 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, zakwaterowanie od godz. 
14:00.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu: 
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, zaba-

wy
• wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki
• zwiedzanie ZADARU z przewodnikiem
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. Po-
wrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem 
jazdy.
UWAGA – TURNUS 6 i 7:
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do 
Parku Narodowego PLITVICKIE JEZIORA, zwiedzanie 
parku, w międzyczasie lunch. Nocny przejazd przez 
Słowenię, Austrię i Czechy.
10 DZIEŃ Przyjazd do Pszczyny około południa. Po-
wrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem 
jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
YOUTH HOSTEL ZADAR (13–18 lat) www.h  s.hr 
sprawdzone międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe 
w dzielnicy turystycznej Zadaru – Borik. Naprzeciwko ho-
stelu jest plaża, należy zabrać obuwie ochronne do wody 
(kamienie, jeżowce). Dla chętnych centrum sportów 
wodnych ok. 500 m (windsurfi ng, banan, spadochrony, 
skutery i narty wodne – dodatkowo płatne). Od histo-
rycznego centrum dzieli go odległość ok. 3km. 
Do dyspozycji: recepcja, Wi-Fi, taras z barem, restau-
racja, boiska do piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej 
oraz siatkówka plażowa.
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 (bufet 
samoobsługowy).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: autokarem LUX (AC, WC, DVD) z Bielska-

-Białej
• zakwaterowanie: 8 lub *7 noclegów w hostelu, w po-

kojach z łazienkami
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie i suchy prowiant na 

drogę powrotną
• zwiedzanie Zadaru z przewodnikiem
• opieka: wychowawcza, ratownika oraz lekarska na 

wezwanie
• ubezpieczenie AXA: KL do 10 000 EUR/os., NNW do 

2000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR
• wakacyjne zdjęcia z turnusu i pamiątkowe gadżety od 

OK TOURS
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu osobistego
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ – w celu 

usprawnienia formalności związanych z leczeniem 
poza granicami

• prosimy o zabranie jednego średniego bagażu o wadze 
nieprzekraczającej 20 kg i sumie wymiarów nie więk-
szej niż 180 cm oraz jednej sztuki bagażu podręcznego 
o wadze do 5 kg. Za bagaż niespełniający wymagań, 
może być pobrana dopłata wg cennika przewoźnika.

• kaucja w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne 
szkody wyrządzone przez uczestników. Uwaga: pie-
niądze na wycieczki, kaucję zwrotną, depozyt i opłatę 
klimatyczną opiekunowie zbierają pierwszego dnia 
pobytu, a kaucję oddają w ostatnim dniu po wykwa-
terowaniu

• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 
100 EUR

• należy zabrać obuwie ochronne do wody (kamienie, 
jeżowce)

• cena nie zawiera prowiantu w drodze do Chorwacji
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione

TRANSPORT 
Dojazd autokarem: pod opieką kadry.  Zbiórka 15 min. 
przed wyjazdem. Więcej informacji na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 3 UCZESTNIKACH

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. Jerozo-
limskie 144 10:30 19:00 150 PLN

Wrocław Dw. Autobusowy, st. międzynarodowe, 
ul. Sucha 1, Galeria Wroclavia 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

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

POK-OKZ-1 02.07–12.07.2019 1895 PLN
POK-OKZ-2 10.07–20.07.2019 1895 PLN
POK-OKZ-3 18.07–28.07.2019 1895 PLN
POK-OKZ-4 26.07–05.08.2019 1795 PLN
POK-OKZ-5 03.08–13.08.2019 1795 PLN
POK-OKZ-6 11.08–20.08.2019* 1795 PLN
POK-OKZ-7 18.08–27.08.2019* 1695 PLN

* Turnus 6 i 7 skrócony – 7 noclegów

PROMOCJA: 
-100 PLN do 31.03.2019
Liczba miejsc w promocji ograniczona, do potwierdze-
nia w biurze ATAS

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 35 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata do transportu w zależności od miasta wy-

jazdowego
• obowiązkowa opłata za wstęp do Parku Narodo-

wego PLITVICKIE JEZIORA ostatniego dnia pobytu 
dla osób niepełnoletnich: 115 PLN (dla młodzieży 
powyżej 18 lat: 180 PLN 

• obowiązkowa kaucja zwrotna: 25 EUR
• depozytu na komunikację miejską: 15 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administracyj-

na: 15 EUR

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% od 

ceny całkowitej
• CP ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 80 PLN
• gwarancja stałej ceny: 40 PLN/os.

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Imprezy fakultatywne organizowane są na miejscu 
pobytu, przez biura miejscowe. Uczestnictwo w im-
prezach jest dobrowolne, a OK TOURS nie gwarantuje, 
że wszystkie podane fakultety się odbędą, gdyż do 
realizacji mogą być wymagane odpowiednie warunki 
pogodowe lub minimalna ilość chętnych, określona 
przez miejscowe biuro.
• wycieczka do Korna   – rejs statkiem: ok 50 EUR, 
• wycieczka do Paklenica – Parku Narodowego: ok. 

30 EUR
• wycieczka do Nin: ok 15 EUR
Więcej informacji na www.atas.pl

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   11 dni/  10 dni 
turnus 7 i 8 

transport: autokar

atrakcje:  zwiedzanie PN Plitvickie Jeziora, 
Zadaru

Impreza organizowana przez OK TOURS
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Chorwacja – Zagrzeb, Jeziora Plitwickie, plaża Baśka, 
Wyspa Krk wraz ze starożytnym miastem Omišalj, uro-
kliwe portowe miasta Rijeka i Opa  ja. 
Włochy – Wenecja, miasteczka na Riwierze Adriatyckiej, 
San Marino. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd 
nocny przez Czechy, Austrię, Słowację w stronę Chor-
wacji.
2 DZIEŃ Dojazd do Zagrzebia w godzinach południo-
wych. Zwiedzanie miasta. Spacer ulicami Zagrzebia 
przez pl. Bana Jelačiča z fontanną z XVII w. do Kaptolu 
– najstarszej części miasta. Zwiedzanie neogotyckiej ka-
tedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych cmentarzy w Eu-
ropie – Mirogoj, który stanowi swoiste muzeum pod 
gołym niebem. Wyjazd w stronę Kraljevica. Dojazd do 
hotelu i zakwaterowanie, kolacja.
3-4 DZIEŃ Realizacja programu: 
Pobyt w Kraljevica – urokliwym miejscu leżącym nad 
zatoką Dubno w pobliżu wyspy Krk, wspólne plażowa-
nie, zwiedzanie okolicy i szansa poczucia wyjątkowego, 
chorwackiego klimatu: 
• zwiedzanie starożytnego miasta OMIŠALJ i stolicy 

wyspy – MIASTA KRK. 
• pobyt na najpiękniejszej plaży na wyspie – PLAŻA 

BAŠKA, kąpiel w lazurowej wodzie. 
• zwiedzanie CRIKVENICA – miasta w dolinie winorośli 

– Vinodol,
• wspólne wieczory animacyjne i zabawa na dyskote-

kach.
5 DZIEŃ Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd 
do Parku Narodowego JEZIOR PLITWICKICH – jednej 
z największych atrakcji turystycznych Chorwacji! Park 
słynie z 16 lazurowych jezior połączonych 92 wodospa-
dami i fi guruje na liście UNESCO, zwiedzanie. Wyjazd 
w stronę Włoch – Riwiery Adriatyckiej. Po drodze 
zwiedzanie RIJEKI – trzeciego największego miasta 
portowego w Chorwacji, nad którym stoi XIII wieczna 
twierdza. To miejsce zadziwia wszystkich pięknymi 
jachtami, łodziami i żaglowcami. Po kolacji przejazd do 
luksusowego ośrodka nadmorskiego OPATIJA. Wie-
czorne zwiedzanie przepięknie oświetlonego miasta 
leżącego na zboczu gór Uczka. Przejazd nocny na Riwierę 
Adriatycką.
6-9 DZIEŃ Dojazd do hotelu w godzinach porannych, 
śniadanie. Zakwaterowanie w hotelu w godzinach oko-
łopołudniowych. Podczas pobytu: 
• wycieczka autokarowa do REPUBLIKI SAN MARINO, 

półdniowe zwiedzanie najstarszej republiki Euro-
py, założonej w IV w. To malutkie Państwo posiada 
własną mennicę, znaczki pocztowe oraz drużynę 
piłkarską. W programie zwiedzania: Brama św. Fran-
ciszka, Ogrody, Grota Łuczników, Bazylika św. Marino, 
Piazza della Liberta z Ratuszem, trzy sztandarowe 
wieże: La Guaita, La Cesta i La Montale oraz czas 
wolny przeznaczony na zakupy (strefa bezcłowa) 

• plażing – smażing czyli relaks na słonecznej plaży

• spacery po bulwarze i uliczkach – okazja do spróbo-
wania słynnych włoskich lodów i pizzy

• zabawy integracyjne, sportowe, zajęcia rekreacyjne, 
quizy z nagrodami 

• wieczorne wyjścia na dyskoteki (dodatkowo płatne) 
– przy chętnej grupie

10 DZIEŃ Wyjazd w stronę WENECJI. Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem. Rejs statkiem do Placu św. Marka, spa-
cer od Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów, Bazyliki 
św. Marka do Ponte Rialto. Wyjazd w drogę powrotną 
do Polski.
11 DZIEŃ Przyjazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Obiekt Uvala Sco   (Chorwacja) położony jest nad spo-
kojną zatoką Dubno w pobliżu wyspy Krk. 
Pokoje: 2, 3, 4-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: Pierwszy posiłek w Chorwacji kolacja 
w dniu przyjazdu. W hotelu w Chorwacji – śniadania, 
lunch i kolacja. Lunch box ostatniego dnia pobytu.
Hotel ***/** w Cesana  co lub inny regionie Emilia Ro-
mania (Włochy). Pokoje: 3, 4 i 5-osobowe z łazienkami, 
możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, lunch i ko-
lacja – dania serwowane, woda do posiłków (napoje 
dodatkowo płatne). Suchy prowiant na drogę powrotną. 
Dodatkowo śniadanie w drodze do hotelu we Włoszech. 
Pierwsze świadczenie w hotelu we Włoszech – obiad, 
ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu. W trakcie cało-
dniowych wycieczek suchy prowiant zamiast lunchu. 
Dodatkowe posiłki: kolacja w Rijece lub okolicy (podczas 
podróży do Emilia Romania).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Obiekcie Uvala Sco   

(Chorwacja) w pokojach 2,3 lub 4 osobowych z łazien-
kami, 4 noclegi w Hotelu ***/** w Cesana  co lub inny 
regionie Emilia Romania (Włochy) w pokojach 3, 4, 5 
osobowych z łazienkami

• wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, lunch, kola-
cja, suchy prowiant na drogę powrotną

• opieka wychowawców, medyczna
• program obozu 
• ubezpieczenie AXA: KL 10 000 EUR, NNW 2000 EUR, 

bagaż 200 EUR
• Krajowy Fundusz Turystyczny, podatek VAT

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu osobistego min. pół roku od 
daty powrotu z imprezy

• kaucja zwrotna obejmuje ewentualne szkody wyrzą-
dzone przez uczestników, zwrot w ostatnim dniu 

• pieniądze na realizację programu, opłaty klimatyczne 
oraz kaucję kadra zbiera pierwszego dnia w autokarze

• zalecamy o zabranie karty EKUZ
• prosimy o zabranie jednego bagażu zasadniczego 

oraz bagaż podręczny
• sugerowane kieszonkowe ok 100 EUR

TRANSPORT
Dojazd autokarem: komfortowym, wyposażonym 
w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz DVD. Miejsca 
są nienumerowane. Zbiórka 30 min. przed wyjazdem. 
Więcej informacji na www.atas.pl

Miasto Dopłata
TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk 180 PLN

Bydgoszcz, Toruń 160 PLN

Łódź, Warszawa 100 PLN

Katowice, Kraków 50 PLN

CHORWACJA  WŁOCHY
obóz wypoczynkowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

POK-C-1 30.06–10.07.2019 1999 PLN
POK-C-2 18.07–28.07.2019 1999 PLN

Oferta liczona po kursie EUR 4,25 PLN

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019
-50 PLN do 30.04.2019
Liczba miejsc w promocji ograniczona, do potwierdze-
nia w biurze ATAS

Impreza odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się na 
nią minimum 30 osób. Przy braku minimalnej liczby 
osób, impreza może zostać przez organizatora odwo-
łana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 10 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• transport w zależności od miasta wsiadania wg roz-

kładu jazdy
• obowiązkowa opłata na bilety wstępu i usługi prze-

wodnickie podczas realizacji programu: 60 EUR
• opłata klimatyczna: ok. 9 EUR 
• obowiązkowa kaucja zwrotna: 25 EUR

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Realizowane przy min. 15 uczestnikach
• wycieczka do Parku Rozrywki Mirabilandia: 30 EUR
• wycieczka do Rzymu: 65 EUR
• wycieczka do Parku Wodnego Aquafun: ok. 25 EUR
• dyskoteki (wstęp na dyskotekę od 16 r. ż.): Carnaby: 

10 EUR wstęp, Altromondo: ok. 15-20 EUR wstęp
Więcej informacji na www.atas.pl

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić do 
5 dni od daty zawarcia umowy 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% ceny 

całkowitej
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

120 PLN 
• gwarancja niezmienności ceny: 80 PLN

#plażowanie #zwiedzaniesanmarino #ciekawyprogram

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   11 dni 

transport: autokar

zwiedzanie:  Zagrzeb, Jeziora Plitwickie, 
Wyspa KrK, Wenecja

Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel
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BUŁGARIA  ZŁOTE PIASKI
obóz wypoczynkowy

#plażowanie #dobrazabawa #clubing

Złote Piaski – najpopularniejszy młodzieżowy kurort, 
z piaszczystymi plażami. Wieczorne i nocne szaleństwa 
w barach i klubach!

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie 
z rozkładem jazdy. Wyjazd z kraju w godzinach popołu-
dniowych po rozdzielenie kierunków: Grecja i Bułgaria 
w bazie przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd przez Sło-
wację, Węgry, Serbię lub Rumunię.
2 DZIEŃ Przyjazd do hotelu w godzinach wczesnopopo-
łudniowych, pierwszy posiłek – lunch, zakwaterowanie 
od godz. 14:00.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu: 
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
• gry, zabawy, city game, zabawy rekreacyjno-sportowe
• wyjścia na miasto, shopping, wycieczki i imprezy 

(grupa nieletnia bawi się na dyskotekach i wraca za-
wsze pod opieką wychowawców).

10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, pożegnanie 
z morzem, lunch. Wyjazd do Polski w godzinach popołu-
dniowych. Przejazd przez Serbię lub Rumunię.
11 DZIEŃ Przejazd przez Węgry i Słowację. W godzinach 
popołudniowych przyjazd do kraju i powrót do poszcze-
gólnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. Uwaga! Do 
niektórych miast powrót nastąpi po północy następne-
go dnia.
UWAGA – TURNUS 1, 8 i 9:
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, pożegnanie 
z morzem, następnie lunch. Wyjazd w godzinach popo-
łudniowych. Przejazd przez Serbię lub Rumunię.
10 DZIEŃ Przejazd przez Węgry i Słowację. Późnym po-
południem przyjazd do kraju i powrót do poszczególnych 
miast zgodnie z rozkładem jazdy. Uwaga! Do niektórych 
miast powrót nastąpi po północy następnego dnia.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel TINTYAVA*** (16–18 lat) położony jest w centrum 
Złotych Piasków przy głównej ulicy, która słynie z dysko-
tek. Od plaży 3 minuty! Do naszej dyspozycji: restauracja, 
bar, winda, nowoczesne lobby, pa  o, boiska sportowe, 
amfi teatr. WiFi przy recepcji i przy basenie- free, basen 
z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Odpoczniemy też 
na słonecznym tarasie i na zadaszonym pa  o z wygod-
nymi poduszkami. Jest to typowo młodzieżowy hotel. 
Pokoje: 3, 4-osobowe (2-os. z dostawką, w niektórych 
łóżko piętrowe) z łazienkami, klimatyzacją, balkonem, 
TV-sat oraz chłodziarką. 
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE, 3 posiłki w formie bufetu, 
napoje do posiłkó w bez ograniczeń. Popołudniowe prze-
kąski, napoje dostępne przez cały dzień.
Hotel SHIPKA**** (15–18 lat) zlokalizowany w sercu 
Złotych Piasków, kilka minut od plaży. Znany jest też ze 
smacznej kuchni. W pobliżu: dyskoteki, puby, sklepy 
i klimatyczne knajpki. Do naszej dyspozycji: dwa baseny 
zewnętrzny i kryty, siłownia, strefa saun, restauracja, 
winda, bar, lobby, sejf (za dodatkową opłatą), WiFi – free!
Pokoje: 3-osobowe (2-os.e + dostawka) z łazienką, 
z klimatyzacją, TV-SAT. Mieszkamy w pokojach na par-
terze, każdy ma wyjście na murowany taras.

Wyżywienie: ALL INCLUSIVE, 3 posiłki w formie bufe-
tu, napoje do posiłkó w bez ograniczeń. Popołudniowe 
przekąski w barze, napoje dostępne przez cały dzień.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: autokarem LUX (AC, WC, DVD) z Bielska Białej
• zakwaterowanie: 8 lub 7* noclegów w hotelu, w po-

kojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie: ALL INCLUSIVE: 3 posiłki dziennie, napo-

je oraz suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka: wychowawców, ratownika, opieka lekarska 

na wezwanie
• ubezpieczenie AXA: KL do 10 000 EUR/os., NNW do 

2000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR/os.
• Turustyczny Fundusz Gwarancyjny
• wakacyjne zdjęcia z turnusu i pamiatkowe gadżety OK 

TOURS

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• dozwolone jest zabranie 1 średniego bagażu o maks. 

wadze 20 kg i sumie wymiarów nie większej niż 
180 cm oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze 
do 5 kg. Za przekroczenie limitu może być pobrana 
dopłata wg cennika przewoźnika

• pieniądze na realizację programu, kaucję zwrotną 
(obejmuje szkody wyrządzone przez uczestników) 
i opłatę klimatyczną kadra zbiera pierwszego dnia 
pobytu, a kaucję zwraca w ostatnim dniu pobytu, po 
wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi

• 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
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione

TRANSPORT 
Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Zbiórka 15 min. 
przed wyjazdem. Więcej informacji na www.atas.pl
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 3 UCZESTNIKACH

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 01:00 04:30# 150 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1-3, ul. P. Skargi 10:00 19:30  50 PLN

Kraków Dw. Autobusowy Czyżyny 09:30 20:00 70 PLN

Łódź Nowa stacja BP przy A1, Rondo na 
ul. Józefi aka przy ul. Kątnej 06:00 23:30 100 PLN

Opole Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4 08:00 21:30 100 PLN

Poznań Nowy Dw. PKS st.13–19, ul. Matyi 2 02:00 03:30# 150 PLN

Warszawa Dw. Zach. PKS st. 10–11, Al. Jerozo-
limskie 144 03:30 02:00# 150 PLN

Wrocław Dw. Autobusowy, st. międzynarodowe, 
ul. Sucha 1, Galeria Wroclavia 06:00 23:30 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH
Gdańsk Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12 22:00* 07:30# 200 PLN

* wyjazd przed północą w dniu poprzedzającym datę wyjazdu
# powrót po północy następnego dnia

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN TINTYAVA*** 

16–18 lat
SHIPKA****

15–18 lat

POB-1 21.06–30.06.2019* 1545 PLN —
POB-2 28.06–08.07.2019 1845 PLN 2045 PLN
POB-3 06.07–16.07.2019 1945 PLN 2145 PLN
POB-4 14.07–24.07.2019 1945 PLN 2145 PLN
POB-5 22.07–01.08.2019 1945 PLN 2145 PLN
POB-6 30.07–09.08.2019 1845 PLN 2045 PLN
POB-7 07.08–17.08.2019 1745 PLN 1945 PLN
POB-8 15.08–24.08.2019* 1645 PLN 1845 PLN
POB-9 22.08–31.08.2019* 

OK HIP HOP CAMP 
1445 PLN —

*  Turnus 1, 8 i 9 skrócony – 7 noclegów
OK HIP HOP CAMP – więcej informacji na www.atas.pl

PROMOCJA: 
-100 PLN do 31.03.2019
Liczba miejsc w promocji ograniczona, do potwierdze-
nia w biurze ATAS.
Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się 
na nią minimum 35 osób. Przy braku minimalnej liczby 
osób, impreza może zostać odwołana bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub za-
dośćuczynienia. Organizator powiadomi o tym fakcie 
nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• obowiązkowa kaucja zwrotna: 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administracyjna: 

20 EUR
• opaski fes  walowej OK HIP HOP CAMP (w 9 tur-

nusie) uprawniającej do udziału w koncertach 
i spotkaniach z gwiazdami: 100 PLN lub 50 BGN 

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Imprezy fakultatywne organizowane są na miejscu 
pobytu, przez biura miejscowe. OK TOURS nie gwa-
rantuje, że wszystkie fakultety się odbędą, do realizacji 
muszą być wymagane odpowiednie warunki pogo-
dowe lub minimalna ilość chętnych, określona przez 
miejscowe biuro.
• wycieczka do KALIAKRA i plażowanie w ZATOCZ-

KACH: ok. 17 EUR
• wycieczka do VARNA TOUR: ok. 10 EUR
• atrakcje: QUAD SAFARI lub JEEP SAFARI: ok. 30 EUR
• DYSKOTEKA w Złotych Piaskach: ok. 10 BGN/ osobę
• opaska koncertowa w wybranych terminach: ok. 

25 BGN

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% od 

ceny całkowitej
• CP ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 80 PLN/os.
• gwarancja stałej ceny: 40 PLN/os.

wiek 
uczestników:  15–18, 16–18 lat

czas trwania:   11 dni/  10 dni 
turnus 1, 8 i 9

transport: autokar

atrakcje: dyskoteki, shopping, odpoczynek

Impreza organizowana przez OK TOURS
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Złote Piaski miejscowość położona jest ok. 15 km od 
Warny. To najpopularniejszy region turystyczny Bułgarii 
słynący z piaszczystych plaż. Młodzież przyciągają nieza-
pomniane zabawy w klubach, sklepiki, mnóstwo słońca 
oraz ciepłe morze. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd autokaru według rozkładu. Przejazd 
przez Polskę.
2 DZIEŃ Dojazd do Budapesztu. Zakwaterowanie w ho-
telu. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po Budapeszcie 
na górę Gellarta – zobaczymy panoramę Budapesztu. 
Nocleg.
3 DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem: Bazylika św. Stefana, Plac Wol-
ności, Parlament, Most Łańcuchowy, Wzgórze Zamkowe 
– Baszta Rybacka, Kościół Macieja (zwiedzanie obiektów 
z zewnątrz). Możliwość zakupienia ciepłego posiłku 
(płatne dodatkowo). Wyjazd w dalszą drogę do Bułgarii. 
4 DZIEŃ Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach 
przedpołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, pierw-
sze świadczenie w Bułgarii – obiad.
5–10 DZIEŃ Pobyt w Bułgarii. Realizacja programu: 
integracyjne zabawy, wrzuć na Luz! – plażowanie i kąpie-
le morskie, animacje przy basenie, Party Time – wyjścia 
na dyskoteki: Papaya, Pr. Club, Bonkers, Arrogance (za 
dodatkową opłatą, wejście dla osób 16+), wycieczka do 
Warny – stolicy bułgarskiego wybrzeża, wycieczka do 
Klasztoru Skalnego Aładża – Monastyr Aładża to średnio-
wieczny klasztor wykuty w skale, w pożegnalny wieczór 
rozświetlimy niebo lampionami.
11 DZIEŃ Śniadanie w godzinach porannych i wykwa-
terowanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd do 
Bukaresztu w godzinach ok. południowych. Zwiedzanie 
miasta (m.in. Parlament, plac Unirii, bukaresztańskie 
Pola Elizejskie, cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja 
czy ruiny dworu książąt wołoskich, zbudowanego na 
rozkaz słynnego Vlada Palownika – Drakuli). Obiad. Prze-
jazd do bukaresztańskich term (obowiązkowo do 
term należy zabrać: strój kąpielowy, klapki, ręcznik!). 
Termy w Bukareszcie. Spektakularna Strefa „Galaxy” 
z niesamowitymi zjeżdżalniami. Wyjazd w stronę Polski 
w godzinach późno wieczornych/nocnych.
12 DZIEŃ Przejazd przez Rumunię.
13 DZIEŃ Przyjazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Serdika*** położony jest blisko centrum Złotych 
Piasków, ok. 550 m od plaży i ok. 400 m оd Aquapolis. 
Pokoje przestronne i odnowione. Hotel ma całodobo-
wą ochronę. Do naszej dyspozycji: duży odkryty basen 
z mini aquaparkiem, bezpłatne parasole i leżaki przy 
basenie (ilość ograniczona), restauracja z tarasem, 
barbeque, lobby bar z karaoke, recepcja z możliwością 
wynajęcia sejfu, punkt wymiany waluty, tenis stołowy, 
bilard, gabinet lekarski, Wi-Fi – bezpłatne w holu koło 
recepcji, salka z grami, wypożyczalnia rowerów, sklep. 
Przy hotelu wielofunkcyjne boisko sportowe. Codzienny 
program animacyjny prowadzony przez hotel. 

Pokoje: 3, 4, 5 i 6-osobowe z klimatyzacją i balkonem, 
TV-kablową, lodówką, łazienką z suszarką. Wi-Fi w po-
koju dodatkowo płatne.
Wyżywienie: All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja 
w formie bufetu. Przekąski między posiłkami. Herbata 
i woda przez cały dzień. Tematyczne kolacje śródziem-
nomorskie, włoska, bułgarska, turecka. W Budapeszcie 
śniadanie i obiadokolacja, w Bukareszcie dodatkowy 
obiad. Suchy prowiant na drogę powrotną. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu w Złotych 

Piaskach
• 1 nocleg tranzytowy w Budapeszcie
• wyżywienie: All inclusive: 3 posiłki dziennie: śniadanie, 

obiad i kolacja, suchy prowiant na drogę powrotną
• rezydent na miejscu w Bułgarii
• bogaty program
• opieka: kadry pedagogicznej, ratownika, miejscowej 

opieki medycznej
•  ubezpieczenie AXA: KL 10 000 EUR, NNW 2000 EUR 

i bagaż 200 EUR
• Krajowy Fundusz Turystyczny, podatek VAT

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu osobistego
• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki uczest-

ników: ok 100 EUR
• dozwolone jest zabranie 1 bagażu głównego, o maks. 

wadze 20 kg oraz łącznych wymiarów 190 cm (wys. + 
szer. + dł.) i bagaż podręczny.

TRANSPORT
Dojazd autokarem: o podwyższonym standardzie, wy-
posażony w WC, DVD, barek. Możliwość wyjazdu z miast 
antenowych realizowana przy min. 6 osobach samocho-
dem osobowym, busem lub pociągiem.  Zbiórka 15 min. 
przed wyjazdem. Więcej informacji na www.atas.pl

Miasto Dopłata
TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk 180 PLN

Bydgoszcz, Toruń 160 PLN

Łódź, Warszawa 100 PLN

Katowice, Kraków 50 PLN

BUŁGARIA  ZŁOTE PIASKI
BAŁKAŃSKA IMPREZA obóz wypoczynkowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN
POB-C-1 24.06–06.07.2019 1759 PLN
POB-C-2 01.07–13.07.2019 1759 PLN
POB-C-3 08.07–20.07.2019 1759 PLN
POB-C-4 15.07–27.07.2019 1759 PLN
POB-C-5 22.07–03.08.2019 1759 PLN
POB-C-6 29.07–10.08.2019 1759 PLN
POB-C-7 05.08–17.08.2019 1759 PLN

Oferta liczona po kursie EUR 4,25 PLN

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019
-50 PLN do 30.04.2019
Liczba miejsc w promocji ograniczona, do potwierdze-
nia w biurze ATAS

Impreza odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się na 
nią min. 30 osób. Przy braku minimalnej liczby osób, 
impreza może zostać przez organizatora odwołana bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu odszkodo-
wania lub zadośćuczynienia. Organizator powiadamia 
o tym fakcie nie później niż 10 dni przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsc wsiadania
• kaucja zwrotna płatna: 20 EUR/os.
• taksa klimatyczna: 10 EUR
• obowiązkowa opłata za: wstępy, przejazdy komuni-

kacją miejską, usługi przewodnickie w Budapeszcie 
i Bukareszcie oraz wstęp do Term w Bukareszcie: ok. 
25 EUR

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Wycieczki realizowane przy min. 20 uczestnikach
• Nesebyr + Aqua Park: ok 45 EUR
• Wioska Bułgarska – przejażdżka łódką po rzece 

Kamczija, obiad: ok 30 EUR
• Tureckie Historie – Stambuł – wycieczka autokaro-

wa. Zwiedzanie fabryki skóry z możliwością zakupu 
wyrobów skórzanych: ok. 102 EUR

• Bałczik i Przylądek Kaliakra – letna rezydencja ru-
muńskiej królowej Marii, ogród botaniczny, obiad 
podczas wycieczki: ok 40 EUR

• Jeep Safari – wyprawa wojennymi jeepami po Parku 
Narodowym Złote Piaski. W programie gry i zajęcia 
sportowe, obiad: ok 40 EUR 

• dyskoteki: 10 EUR/wejście
Więcej informacji na www.atas.pl

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić do 
5 dni od daty zawarcia umowy 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% ceny 

całkowitej
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 120 PLN 

#słońce #plaża #dobrazabawa

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   13 dni 

transport: autokar

atrakcje:  Termy w Bukareszcie, Budapeszt, 
Warna, plażowanie

Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel
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BUŁGARIA  ZŁOTE PIASKI
obóz wypoczynkowy

#relax #dobrazabawa #ciepłypiasekimorze

Złote Piaski – bestsellerowy kurort, do którego od lat 
zjeżdżają tysiące młodych ludzi. Wypoczywamy na sze-
rokiej piaszczystej plaży lub przy basenie, a wieczorem 
i w nocy szalejemy w barach i klubach! 

PROGRAM 
1 DZIEŃ zbiórka w Warszawie na 2 godziny przed pla-
nowanym odlotem, na lotnisku im. F. Chopina, miejsce: 
MEETING POINT (punkt oznaczony na planie lotniska 
między strefami D i E). Odprawa bagażowo-paszpor-
towa. Planowany wylot samolotem w godzinach 
popołudniowych lub wieczornych. Planowany przylot 
do Warny wieczorem lub w nocy. Przejazd do Złotych 
Piasków. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
2–10^ lub 2–11# 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 dyskotekach i wraca pod 
opieką wychowawców)

11^ lub 12# DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, 
transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. 
Wylot z Warny. Przylot na lotnisko Warszawa–Okęcie. 
Zakończenie obozu na lotnisku w Warszawie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel TINTYAVA*** (16–18 lat) położony jest w cen-
trum Złotych Piasków zaraz przy głównej ulicy, która 
słynie z licznych dyskotek i lokali rozrywkowych, ponadto 
do plaży mamy zaledwie 3 minuty! Do naszej dyspozycji: 
restauracja, bar, winda, nowoczesne lobby, pa  o, boiska 
sportowe, amfi teatr. WiFi przy recepcji i przy basenie- 
free, spory basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami! 
Jest to typowo młodzieżowy hotel. 
Pokoje: 3, 4 osobowe (2 osobowe z dostawką, w kilku 
pokojach łóżko piętrowe) z łazienkami, klimatyzacją, bal-
konem, TV-sat oraz chłodziarką.
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE, 3 posiłki w formie bufetu, 
napoje do posiłków bez ograniczeń. Popołudniowe prze-
kąski w barze, napoje dostępne przez cały dzień.
Hotel SHIPKA**** (15–18 lat) zlokalizowany w sercu 
Złotych Piasków, kilka minut od plaży. W pobliżu: dy-
skoteki, puby, sklepy i klimatyczne knajpki. Do naszej 
dyspozycji: dwa baseny zewnętrzny i kryty, siłownia, 
strefa saun, restauracja, winda, bar, lobby, sejf (za do-
datkową opłatą), WiFi – free!
Pokoje: 3-osobowe (2-osobowe + dostawka) z łazienką, 
z klimatyzacją, TV-SAT. Mieszkamy w pokojach na parte-
rze, każdy ma wyjście na murowany taras.
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE, 3 posiłki w formie bufetu, 
napoje do posiłków bez ograniczeń. Popołudniowe prze-
kąski w barze, napoje dostępne przez cały dzień.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przelot samolotem wraz z opłatami lotni-

skowymi i transferami do hoteli
• zakwaterowanie: 10(̂ ) lub 11 (#) noclegów w hotelu, 

w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie: all inclusive (3 posiłki dziennie w formie 

bufetu, napoje przez cały dzień)

• opieka: opiekunów, ratownika OK TOURS, opieka le-
karska na wezwanie

• ubezpieczenie: AXA KL do 10 000 EUR/os., NNW do 
2000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR/os.

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• wakacyjne zdjęcia z turnusu (link z dostępem) i pa-

miątkowe gadżety od OK TOURS

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu osobistego
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ – w celu 

usprawnienia formalności związanych z leczeniem 
poza granicami

• bagaż (20 kg rejsowy, 5 kg podręczny)
• kaucja w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne 

szkody wyrządzone przez uczestników. Uwaga: 
pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klima-
tyczną opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, 
a kaucję oddają w ostatnim dniu po wykwaterowaniu 
i sprawdzeniu pokoi 

• opłata klimatyczno – administracyjna 20 EUR 
• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 

100 EUR
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione.
• w Bułgarii obowiązują lewa bułgarskie (1 BGN = ok. 

0,5 EUR)

WAKACJE & KONCERTY OK HIP HOP 
CAMP
Na wybranych turnusach wystąpią mega gwiazdy pol-
skiej sceny muzycznej! Będziecie mieli okazję spędzić 
z nimi czas podczas ekskluzywnego spotkania dostępne-
go tylko dla obozowiczów.

TRANSPORT 
Samolot Bulgarian Air: Warszawa im. Chopina – Warna 
– Warszawa im. Chopina. Nadzór opiekuna podczas lotu. 
Godziny lotów i miejsce zbiórki do potwierdzenia na 
48 godzin przed rozpoczęciem imprezy w komunikacie 
wyjazdowym na stronie www.atas.pl

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA – WARNA
WYLOTY: 27.06, 18.07, 08.08

Wylot z Warszawy – godz. 21.40 Przylot do Warny – godz. 00.40

WARNA – WARSZAWA
POWROTY: 08.07, 29.07, 19.08

Wylot z Warny – godz. 16.30 Przylot do Warszawy – godz. 17.30

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA – WARNA
WYLOTY: 08.07, 29.07,19.08

Wylot z Warszawy – godz. 18:20 Przylot do Warny – godz. 21.20

WARNA – WARSZAWA
POWROTY: 18.07, 08.08, 29.08

Wylot z Warny – godz. 19.50 Przylot do Warszawy – godz. 20.50

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 800 PLN TINTYAVA*** 

16–18 lat
SHIPKA****

15–18 lat

POB-W-1 27.06–08.07.2019# 2495 PLN 2695 PLN
POB-W-2 08.07–18.07.2019^ 2695 PLN 2895 PLN
POB-W-3 18.07–29.07.2019# 2695 PLN 2895 PLN
POB-W-4 29.07–08.08.2019^ 2595 PLN 2795 PLN
POB-W-5 08.08–19.08.2019# 2495 PLN 2695 PLN
POB-W-6*19.08–29.08.2019^ 2195 PLN 2595 PLN
# 11 nocy
^ 10 nocy 
* W ostatnim turnusie odbywa się OK HIP HOP CAMP

PROMOCJA: 
-100 PLN do 31.03.2019
Liczba miejsc w promocji ograniczona, do potwierdze-
nia w biurze ATAS
Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się 
na nią minimum 15 osób. Przy braku minimalnej liczby 
osób, impreza może zostać odwołana bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub za-
dośćuczynienia. Organizator powiadomi o tym fakcie 
nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna: 25 EUR 
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administracyjna: 

20 EUR 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% od 

ceny całkowitej 
• CP ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 80 PLN/os.
• gwarancja stałej ceny: 40 PLN/os.

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Imprezy fakultatywne organizowane są na miejscu 
pobytu, przez biura miejscowe. Uczestnictwo w im-
prezach jest dobrowolne, a OK TOURS nie gwarantuje, 
że wszystkie podane fakultety się odbędą, gdyż do 
realizacji mogą być wymagane odpowiednie warunki 
pogodowe lub minimalna ilość chętnych, określona 
przez miejscowe biuro.
• wycieczka do KALIAKRA i plażowanie w ZATOCZ-

KACH – ok. 17 EUR
• wycieczka do VARNA TOUR- spacer i zakupy (auto-

karem) – ok. 10 EUR
• atrakcje: QUAD SAFARI lub JEEP SAFARI – ok. 30 EUR
• DYSKOTEKA w Złotych Piaskach – ok. 10 BGN/ osobę
• opaska koncertowa w wybranych terminach – ok. 

25 BGN
• opaski fes  walowej OK HIP HOP CAMP (w ostatnim 

turnusie) uprawniającej do udziału w koncertach 
i spotkaniach z gwiazdami 50 BGN 

Więcej informacji na www.atas.pl

wiek 
uczestników:  15–18, 16–18 lat 

czas trwania:   11/ 12 dni 

transport: samolot

atrakcje: plażowanie, dyskoteki, shopping

Impreza organizowana przez OK TOURS
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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 archi-
tektura oraz hiszpański temperament zostanie w naszej 
pamięci na zawsze.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Warszawa – Okęcie na 
2 godziny przed planowanym odlotem, miejsce zbiórki: 
MEETING POINT (punkt oznaczony na planie lotniska 
między strefami D i E). Odprawa bagażowo-paszpor-
towa. Planowany wylot samolotem do Barcelony 
o godzinie 09:15. Planowany przylot na lotnisko El Prat 
w Barcelonie o godzinie 12:25. Przejazd na wybrzeże 
Costa Brava. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Nocleg.
2–7 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 dla osób po ukończeniu 16 lat. 
Grupa nieletnia bawi się na dyskotekach i wraca za-
wsze pod opieką wychowawców). 

8 DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, transfer 
na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot 
z Barcelony. Przylot na lotnisko Okęcie-Warszawa. Za-
kończenie obozu na lotnisku w Warszawie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel***+ HAWAI / MONTEVISTA (14–18 lat) 
www.blueseahotels.com tel. 0034 972 365 208. Hotel 
sieci Blue Sea usytuowany ok. 300 m od plaży, ok. 
400 m od centrum oraz ok. 800 m od Tropicsa, zapewni 
wam wygodę i komfort. Hotel słynie z pysznej hiszpań-
skiej kuchni oraz dużego jak na standardy hiszpańskie 
basenu. Naprzeciwko hotelu jest tani supermarket, a z 
górnych pięter ujrzymy piękny krajobraz Lloret De Mar. 
Do naszej dyspozycji: basen, restauracja, bar, wieczorne 
animacje. Bezpłatne WiFi w lobby, w pokojach płatne 
(25 EUR/tydz.). Pokoje: 3-osobowe z łazienkami (poko-
je 2 os. z dostawką). W pokojach balkon, klimatyzacja 
w cenie, TV, suszarka do włosów, sejf (dodatkowo płat-
ny). Hotel zapewnia pościel i ręczniki oraz codziennie 
serwis sprzątający.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie bogatego 
bufetu m.in. grill – kucharz przygotowuje potrawy 
w obecności klientów; woda mineralna do lunchu 
i kolacji.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
HOTEL*** GUITART ROSA (16–18 lat) 
www.guitarthotels.com. Hotel w rewelacyjnej lokaliza-
cji, dla osób lubiących być w samym centrum tętniącego 
życiem kurortu. Do słynnego Tropicsa – dyskoteki, tylko 
4 minuty drogi piechotą. Do plaży mamy zaledwie 
200 m. Stylowy hotel położony w tropikalnym ogrodzie, 
z tarasem, leżakami i parasolami. Do dyspozycji mamy 
basen i bar przy basenie. Bezpłatne WiFi w lobby.

Pokoje: 3 i 4-osobowe (2 osobowe z dostawką/ami) z ła-
zienkami, TV, bez klimatyzacji. W niektórych pokojach 
balkony. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie bufetu: śniada-
nie, lunch i kolacja. Woda mineralna do lunchu i kolacji.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przelot samolotem, opłaty lotniskowe 

i transfery do hoteli
• zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu, w pokojach 

z łazienkami. Hotel Hawai/ Montevista z klimatyzacją. 
Hotel Guitart Rosa bez klimatyzacji.

• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, woda mineralna do 
lunchu i kolacji

• ubezpieczenie: AXA KL do 10 000 EUR/os., NNW do 
2000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR/os.

• opieka: opiekunów, ratownika OK TOURS, opieka le-
karska na wezwanie

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• wakacyjne zdjęcia z turnusu i pamiątkowe gadżety od 

OK TOURS

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu osobistego
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ – w celu 

usprawnienia formalności związanych z leczeniem 
poza granicami

• limit bagażu: 23 kg główny + 8 kg podręczny 
• kaucja w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne 

szkody wyrządzone przez uczestników. Uwaga: 
pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klima-
tyczną 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

• odbiór uczestników do lat 18 przez rodziców lub 
osoby upoważnione.

TRANSPORT 
Samolot rejsowy: PLL LOT Warszawa im. Chopina 
– Barcelona – Warszawa im. Chopin. Nadzór opiekuna 
podczas lotu. Godziny lotów i miejsce zbiórki do po-
twierdzenia na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy 
w komunikacie wyjazdowym na stronie www.atas.pl

WARSZAWA – BARCELONA 
wyloty: : 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08

Wylot z Warszawy – godz. 09.15 Przylot do Barcelony – godz. 12.25

 BARCELONA – WARSZAWA
powroty: 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08

Wylot z Barcelony – godz. 13.15 Przylot do Warszawy – godz. 16.15

HISZPANIA  LLORET DE MAR
obóz wypoczynkowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 800 PLN Hotel ***

+ Hawai/ 
Montevista 

14–18 lat

Hotel *** 
Guitart Rosa 

16–18 lat

POH-OKS-1 04.07–11.07.2019 2995 PLN 2995 PLN
POH-OKS-2 11.07–18.07.2019 2995 PLN 2995 PLN
POH-OKS-3 18.07–25.07.2019 2995 PLN 2995 PLN
POH-OKS-4 25.07–01.08.2019 2995 PLN 2995 PLN
POH-OKS-5 01.08–08.08.2019 2995 PLN 2995 PLN
POH-OKS-6 08.08–15.08.2019 2995 PLN 2995 PLN

PROMOCJA: 
-100 PLN do 31.03.2019
Liczba miejsc w promocji ograniczona, do potwierdze-
nia w biurze ATAS
Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 15 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna: 25 EUR 
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administracyjna: 

15 EUR 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% od 

ceny całkowitej 
• CP ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 80 PLN/os.
• gwarancja stałej ceny: 40 PLN/os.

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Imprezy fakultatywne organizowane są na miejscu 
pobytu, przez biura miejscowe. Uczestnictwo w im-
prezach jest dobrowolne, a OK TOURS nie gwarantuje, 
że wszystkie podane fakultety się odbędą, gdyż do 
realizacji mogą być wymagane odpowiednie warunki 
pogodowe lub minimalna ilość chętnych, określona 
przez miejscowe biuro.
• wycieczka do Barcelony: ok 40 EUR
• wycieczka do Tossa de Mar – rejs statkiem: ok. 26 EUR
• wycieczka do parku wodnego Water world: ok. 40 EUR
• Mecz Barcy na Camp Nou – bilet i przejazd: ok. 

70–150 EUR
• dyskoteka Tropics karnet tygodniowy (od 16 lat): ok. 

25 EUR
• dyskoteka Sanddance (od 16 lat): ok. 25 EUR
• WiFi w pokoju, w hotelu Hawai/ Montevista: 

25 EUR/tydz.
• WiFi w pokoju, w hotelu Guitart Rosa: 20 EUR/tydz.

Leżaki i parasole na plaży: ok. 6 EUR
 

#plażowanie #zabawy #dyskoteki

wiek 
uczestników:  14–18, 16–18 lat 

czas trwania:   8 dni 

transport: samolot

atrakcje:  zabawy rekreacyjno-sportowe, 
gry,  dyskoteki,  wyjścia na miasto

Impreza organizowana przez OK TOURS
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GRECJA  PELOPONEZ
obóz wypoczynkowy

#historiaikulturagrecji #Tolo #wypoczynek

Peloponez – usytuowany najdalej na południe Grecji, 
malowniczy półwysep a właściwie od przekopania 
Kanału Korynckiego wyspa. Przesiąknięty mitami, 
przepełniony antycznymi ruinami. Dominują tu sady cy-
trynowe, winnice, gaje oliwne oraz eukaliptusy.
Tolo – turystyczna miejscowość położna ok. 180 km na 
południe od Aten, wtulona w monumentalne ściany 
skalne wyrastające wprost z morza, amfi teatralnie za-
mykające malowniczą zatokę. Piaszczysta plaża, ciepłe, 
błękitne morze – oazy do nurkowania, promenada… 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Okęcie-Warszawa na 2 go-
dziny przed odlotem. Odprawa bagażowo-paszportowa. 
Planowany wylot samolotem do ATEN o godzinie 18:05. 
Planowany 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, monumen-
talna brama Propyleje, świątynia Ateny Nike oraz 
Erechtejon ze słynnym krużgankiem. Zobaczymy 
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 11:00, transfer na lotnisko Ateny. Odprawa pasz-
portowo-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 budynków położonych obok siebie (przejście przez 
ulicę). Grupa będzie zakwaterowana w części Flisvos***. 
Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja, kawiarnia, 
basen z leżakami w części Royal Flisvos. 
Pokoje: przestronne, wygodne 3, 4 osobowe z wido-
kiem na miasto lub góry. Wszystkie pokoje z łazienkami, 
WC oraz klimatyzacją i balkonem. W pokojach 4-osobo-
wych możliwe łóżko piętrowe.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadanie-bufet, lekki 
lunch serwowany, obiadokolacja serwowana. Pierw-
szym posiłkiem jest śniadanie w drugim dniu obozu, 
ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu i suchy prowiant 
na drogę powrotną. Do posiłków jest podawana woda 
stołowa.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przelot samolotem w klasie ekonomicznej, 

opłaty lotniskowe
• zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelu, w pokojach 

3, 4-osobowych z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obia-

dokolacja)
• ubezpieczenie AXA: KL i choroby przewlekłe 

20 000 EUR, NNW 3000 EUR, bagaż 250 EUR
• opiekę: pedagogiczną, kierownika-rezydenta, grecką 

opiekę medyczną
• podatek VAT
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu osobistego, ważnego min. 
3 miesiące od daty powrotu

• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ – w celu 
usprawnienia formalności związanych z leczeniem 
poza granicami

• zalecane minimalne kieszonkowe na potrzeby własne 
ok. 60 EUR

• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-
ców lub osoby upoważnione

TRANSPORT 
Przelot samolotem Warszawa – Ateny – Warszawa, 
greckimi liniami lotniczymi. Godziny lotów i miejsce 
zbiórki do potwierdzenia na 48 godzin przed rozpoczę-
ciem imprezy w komunikacie wyjazdowym na stronie 
www.atas.pl. 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 800 PLN

POG-S-1 16.07–25.07.2019 2999 PLN 

PROMOCJA: 
-200 PLN do 31.03.2019
-100 PLN do 30.04.2019

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 30 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 30 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa opłata u rezydenta na bilety wstę-

pów do zwiedzanych obiektów, przewodników 
lokalnych, transfery autokarem i taksę tutystyczną, 
opłata klimatyczno-administracyjna: 70 EUR

FAKULTATYWNIE  PŁATNE W BIURZE
• gwarancja pokoju 2 osobowego: 195 PLN/os.

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Realizowane przy min. 20 osobach
• wycieczka do Argolida – zwiedzanie „skarbów” 

Półwyspu Peloponeskiego: Mykeny (słynne mury 
cyklopie, Lwia Brama, twierdza Mykeńska, groby 
szybowe i kopułowe, Grób Agamemnona). Epidau-
ros najlepiej zachowany antyczny teatr grecki 
z niezwykłą akustyką: ok. 30–35 EUR (dla osób do 
18 roku życia), 50–60 EUR (dla osób pełnoletnich)

• wycieczka autokarowa do Nafplio – pierwszej sto-
licy odrodzonej Grecji z weneckimi fortyfi kacjami, 
mury obronne, twierdza Palmidi: 15 EUR (dla osób 
do 18 roku życia), 25 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 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki 
wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do 
rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia 
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 85 PLN 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 170 PLN
• gwarancja niezmiennej ceny (bez względu na koszt 

paliwa i kursy walut): 90 PLN

wiek 
uczestników:  14–18 lat

czas trwania:   10 dni 

transport: samolot

atrakcje:  zwiedzanie Aten, gry, zabawy, 
plażowanie

Obozy krajowe 
– morze

Impreza organizowana przez Centrum Podróży KOLIBER
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DARŁÓWKO
kolonie i obozy tematyczne

#poszukiwanieskarbów #rejsstatkiem #parklinowy

W Darłówku spędzicie niezapomniane chwile nad 
morzem, gdzie czekają na Was wspaniałe atrakcje i mnó-
stwo przygód.

PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do 
Darłówka ok. godziny 18:00–19:00, kolacja, zakwatero-
wanie i nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja wybranego programu i wy-
cieczki wspólne dla wszystkich: 
Park wodny „Jan” – szaleństwo wodne w basenach 
z wodą morską, korzystanie z atrakcji: zjeżdżalnie, 
ślizgawki, dzika rzeka oraz jacuzzi. Wycieczka do elek-
trowni wiatrowej – przyjrzymy się z bliska najwyższym 
w tej części Europy wiatrakom i dowiemy się, jak funkcjo-
nują generatory prądu i farma wiatrowa. Wycieczka do 
Darłowa – rejs tramwajem wodnym, podczas którego 
zobaczymy 5-cio kilometrowe nadbrzeża kanału i portu 
morskiego, słynny rozsuwany most, odwiedzimy piękną 
Starówkę, a także zwiedzimy Zamek Książąt Pomorskich 
z „Izbą Tortur Czarownic”. Uczestnictwo w otwartych 
imprezach – na terenie Darłówka i Darłowa. Plaża, słoń-
ce i kąpiele – odpoczynek na plaży, kąpiele wodne pod 
opieką ratownika. Ogniska i dyskoteki.
12 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczegól-
nych miast wg rozkładu jazdy. 

PROGRAM KOLONII POSZUKIWACZY 
PRZYGÓD 7–12 lat
Poszukiwanie skarbów na nadmorskich plażach– wy-
prawa z wykorzystaniem wykrywacza metalu, tajnych 
map i zaszyfrowanych wiadomości w poszukiwaniu 
skarbów. Wyprawa w poszukiwaniu bursztynu. Gra 
terenowa – tory przeszkód, Lasretag– laserowy paint-
ball. Rozgrywki w specjalnie do tego celu przygotowanej 
arenie w lesie. Zabawy kreatywne – projektowanie 
i budowanie obiektów pływających, tworzenie strojów 
współczesnych piratów.

PROGRAM OBOZU 100 ATRAKCJI 
13–15, 16–18 lat
Park linowy „Nad Bałtykiem” – pod okiem instrukto-
rów pokonamy trasę z elementami wspinaczki i tyrolki 
oraz most linowy. Kręgielnia – obozowa rywalizacja. Ka-
jaki – nauka wiosłowania i mini wyprawa – 1 × 1,5 godz. 
Wycieczka rowerowa – wzdłuż brzegu morskiego (Dar-
łówko – Wicie – Jarosławiec). Korzystanie z siłowni na 
terenie ośrodka, zwiedzanie miasta, latarni morskiej, 
portu.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
OW DIUNA 2 obiekt o bardzo dobrym standardzie, znaj-
dujący się we wschodniej części Darłówka, nad samym 
morzem, przy wejściu na plażę. 
Pokoje: 2, 3, 4-osobowe z łazienkami i TV. Do naszej 
dyspozycji: boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, 
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 for-

mie bufetu. Pierwszy posiłek – ciepła kolacja, ostatni 
– śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11/10 (turnus 4) noclegów w poko-

jach z łazienkami
• 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
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• Dotyczy Kolonii Poszukiwaczy Przygód – Program 

„Gwarancja Aklimatyzacji” – jeśli dziecko wyje-
dzie na kolonie pierwszy raz i nie zaaklimatyzuje 
się, a Państwo będą zmuszeni odebrać je wcześniej 
– niewykorzystane dni nie przepadają! Będzie można 
je wykorzystać w dowolnym, następnym terminie 
kolonii, również za rok! 

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji 

szkolnej
• prosimy o zabranie do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 

20 kg (bagaż główny i podręczna torba). Bagaż opisać 
imieniem i nazwiskiem

• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, 
strój kąpielowy, krem z UV

• proponowane kieszonkowe: ok 100 PLN
• zmiana miejsca wyjazdu po zawarciu umowy (o ile 

organizator dysponuje miejscami) wiąże się z koniecz-
nością opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 PLN

• obowiązkowy odbiór dzieci do lat 18 przez rodziców 
lub osoby upoważnione

TRANSPORT
Informujemy, że nie jest możliwy transport tylko w 1 stro-
nę, miejsce wsiadania musi być takie samo jak miejsce 
powrotu oraz nie ma możliwości dosiadania się „na trasie”. 
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 20 min. 
przed odjazdem. Organizator zastrzega możliwość zmia-
ny rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu 
w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. 
Więcej informacji na www.atas.pl
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

Bydgoszcz Parking TESCO, Toruńska 101 UWAGA! 
tylko I, II, III turnusie 13:00 15:00 120 PLN

Gdańsk
WYJAZD: Stacja paliw, ul. Słowackiego 

134, wjazd od DW 472 
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 18:00 160 PLN

Poznań Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. 
A2 i drogi nr 5, przy McDonalds. 11:30 14:30 160 PLN

Warszawa WYJAZD: Torwar, parking od ul. Czernia-
kowskiej. POWRÓT: Pl. Bankowy 07:00 20:00 160 PLN

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN KOLONIA 7–12 lat 
POP-DC-1 05.07–16.07.2019 1699 PLN
POP-DC-2 17.07–28.07.2019 1699 PLN
POP-DC-3 29.07–09.08.2019 1699 PLN
POP-DC-4 10.08–20.08.2019* 1599 PLN
Zaliczka: 500 PLN OBÓZ 13–18 lat 
POP-DC-1 05.07–16.07.2019 1749 PLN 
POP-DC-2 17.07–28.07.2019 1749 PLN
POP-DC-3 29.07–09.08.2019 1749 PLN
POP-DC-4 10.08–20.08.2019* 1649 PLN
* Turnus 4 skrócony – 11-dniowy

Impreza odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się na 
nią minimum 15 osób. Przy braku minimalnej liczby 
osób, impreza może zostać przez organizatora odwo-
łana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• dieta bez glutenowa: 30 PLN

FAKULTATYWNIE  PŁATNE W BIURZE
DLA WSZYSTKICH
• rejs statkiem: 25 PLN
• wioska Hobbitów, gra nocna – wyprawa przez las 

i bezpieczne dostarczenie jaja do gniazda Smauga. 
Zwiedzanie muzeum smoka oraz smocze gry: 80 PLN

DLA KOLONII POSZUKIWACZY PRZYGÓD (7–12 lat) 
• pakiet Atrakcji 1D – GOKARTY, TRAMPOLINA, PARK 

LINOWY „Nad Bałtykiem” – zabawy na wysokości, 
STRZELECTWO, KAJAKI – 1 × 1,5 godz: 140 PLN

DLA OBOZU 100 ATRAKCJI (13–15, 15–18 lat) 
• pakiet Aktywny 1M: PAINTBALL: 3 godz. gry, do 

wykorzystania po 200 kulek/osobę, TECHNIKI LI-
NOWE: wiązanie przydatnych węzłów i zakładanie 
stanowisk, GRY SURVIVALOWE: „Tory przeszkód nie 
do zdobycia”,STRZELECTWO: 140 PLN

• pakiet Aktywny 2M: ARCHERY TAG: zabawa po-
dobna do paintballa, ale z wykorzystaniem łuków! 
Rozgrywki drużynowe pomiędzy dmuchanymi 
przeszkodami, bezpieczne strzały z piankową kon-
strukcją: 50 PLN

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
• dla obozu: dodatkowy wstęp do Parku wodnego: 

ok. 22 PLN/h
• bilard, piłkarzyki, cymbergaj: ok 2 PLN/gra.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, na 

wszystkie programy: 75 PLN

Impreza org. przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”

wiek 
uczestników:  7–12, 13–15, 

16–18 lat
czas trwania:  12 dni/ 11 dni turnus 4

transport: autokar 

atrakcje:  zabawy kreatywne, kajaki, 
ciekawe wycieczki
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Gorące słońce, złoty piasek pod stopami i kąpiele 
w morzu będą tłem wakacyjnych przygód wśród Wa-
szych rówieśników z całej Polski. Poznaj najpiękniejsze 
zakątki Jastrzębiej Góry podczas spacerów, rozkoszuj 
się słońcem i chilloutem podczas szaleństw na plaży 
i pozwól sobie na zasłużony relaks! 

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka,
zakwaterowanie, obiadokolacja.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu: 
• Przygoda – piesze wędrówki brzegiem morza 

o wschodzie i zachodzie słońca, survivalowa wypra-
wa do Lisiego Jaru z lekcją orientacji w terenie, nocna 
gra terenowa ze wskazówkami, gra miejska z wątkiem 
detektywistycznym, Tarzan Park – niezła zabawa 
w parku linowym, przejażdżka szybką motorówką po 
Bałtyku.

• Sportowe zacięcie – SUP – lekcja pływania na desce, 
liga siatkówki plażowej dla chętnych, poranny jogging 
po plaży, olimpiada sportowa z nagrodami, sponta-
niczny aquagym w morzu, zajęcia taneczne/fi tness 
dla chętnych.

• Chillout – wypad do parku wodnego w hotelu Pri-
mavera, łapanie nadmorskiej opalenizny, słoneczne 
kąpiele w Bałtyku, spacery po Jastrzębiej Górze, 
plażowanie z szumem fal w tle, wakacyjny clubbing 
w Jastrzębiej Górze, wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, zakupowe szaleństwo w centrum kurortu, 
planszówki, gry integracyjne i towarzyskie, noc spa-
dających gwiazd na plaży, wieczorne seanse fi lmowe.

• Artystyczne inspiracje – tematyczne sesje zdjęciowe, 
wieczór karaoke, plener artystyczny, konkursy-nie-
spodzianki z nagrodami.

12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na 
drogę, wykwaterowanie, powrót do poszczególnych 
miast wg rozkładu jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Obiekt położony w spokojnej dzielnicy Jastrzębiej Góry 
na zielonym terenie, 250 m od morza. Ośrodek jest 
ogrodzony, monitorowany i bezpieczny. Do naszej dys-
pozycji: boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata 
grillowa, sale warsztatowe, kręgielnia, winda, klimatyzo-
wana stołówka.
Pokoje: świeżo wyremontowane 3, 4, 5 osobowe pokoje 
z pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie: śnia-
danie, obiad, podwieczorek, kolacja. Wszystkie 
przygotowywane w ośrodku. Obóz zaczyna się obia-
dokolacją pierwszego dnia, a kończy śniadaniem dnia 
ostatniego. Uczestnicy otrzymują suchy prowiant na 
drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów w pokojach z łazien-

kami
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja, suchy prowiant na drogę po-
wrotną

• bardzo aktywny program
• opieka: kadry pedagogicznej, instruktorskiej oraz 

medycznej
• ubezpieczenie AXA: NNW 10 000 PLN
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik musi mieć ważną legitymację szkolną z nu-

merem PESEL, wypełnioną kartę kwalifi kacyjną
• należy zabrać: mały plecak oraz wygodne buty 

do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, ciepły 
sweter lub polar, kurtkę przeciwdeszczową, strój 
kąpielowy/kąpielówki,letnie nakrycie głowy (czap-
kę, chustkę lub kapelusz), latarkę z zapasem baterii), 
przybory toaletowe, ręcznik kąpielowy i plażowy, 
krem z fi  ltrem UV, środek przeciwko owadom, oku-
lary przeciwsłoneczne

• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby pisemnie upoważnione

TRANSPORT
Dojazd własny: adres: ul. Wypoczynkowa 1, Jastrzębia 
Góra. 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 orga-
nizujemy za dopłatą dojazd na obóz z większych miast 
Polski. Uczestnicy zawsze podróżują pod opieką naszej 
kadry. Wykaz miejsc i godzin zbiórek będzie potwierdzo-
ny na ok. 7 dni przed wyjazdem. Zbiórka 15 min. przed 
wyjazdem. Więcej informacji na www.atas.pl
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3 14:15 12:15 98 PLN

Katowice P arking przy McDonald’s, 
ul.Ofi ar Katynia 5, kierunek Opole 05:50 20:00 198 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, 
ul. Zakopiańska 62 04:25 21:25 198 PLN

Łódź Stacja Paliw BP, ul. Kątna 1 09:15 16:25 188 PLN

Poznań Parking przy Centrum Handlowym M1, 
ul. Szwajcarska 14 08:20 17:15 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 11:30 14:10 168 PLN

Warszawa Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu 
Młodzieży, od ul. Świętokrzyskiej 06:55 19:05 198 PLN

Wrocław Stacja Paliw Circle K, ul. Sucha 15C 04:20 21:20 198 PLN

JASTRZĘBIA GÓRA
przygoda & chillout nad morzem

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

POP-KJG-1 24.06–05.07.2019 1999 PLN
POP-KJG-2 30.07–10.08.2019 1999 PLN
Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 12 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Realizowane przy min. 20 uczestnikach
• turystyczny rejs statkiem: 50 PLN
• spływ kajakowy rzeką Piaśnicą: 100 PLN
• galeria najlepszych zdjęć: 29,90 PLN
• przygodowy pakiet obozowy – worek, latarka, ba-

terie do niej, bidon, poduszka dmuchana taka do 
podróży na kark, pałeczki fl uorescencyjne: 100 PLN

Więcej informacji na www.atas.pl

#relaks #plażing #wakacjenadbałtykiem

Impreza organizowana przez BTA Kompas

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   12 dni 

transport: autokar lub pociąg

atrakcje:  survivalowa wyprawa, park 
wodny, pływanie na desce – SUP
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ŁEBA
kolonie i obozy tematyczne

#strzelanki #gokarty #japońskaprzygoda #mocatrakcji #łebaaktywniesportoworekreacyjnie

Zapraszamy do Łeby gdzie przez całe lato organizowane 
są imprezy promujące aktywny wypoczynek na plaży 
tj. siatkówka plażowa, regaty, żeglowanie, nurkowanie, 
aerobik i występy taneczne.

PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka 
w godzinach wieczornych, po 19:00, zakwaterowanie, 
ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu: 
plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy plażowe, 
uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych 
na terenie Łeby (koncerty, plenery, regaty żeglarskie, 
itp.)
12 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suche-
go prowiantu. Wyjazd, powrót do poszczególnych miast 
wg rozkładu jazdy. 

DODATKOWY PROGRAM DLA 
KOLONII „MOC ATRAKCJI” POP CŁA: 
8 13 lat
• power Park Łeba – park linowy. Trasa szkolenio-

wa z systemem asekuracji nad ziemią, następnie 
trudniejszą trasę zieloną Na całej trasie będziecie 
przypięci do liny asekuracyjnej. Wszystkie urządze-
nia oraz sprzęt asekuracyjny używany w Power Park 
Łeba posiada wszelkie atesty i certyfi katy bezpie-
czeństwa wymagane przez Polski Związek Alpinizmu

• gokarty – ABC jazdy gokartowej (szkolenie, tre-
ning, jazda) – profesjonalny tor z profesjonalnymi, 
wyposażony w system świateł sygnalizacyjnych. 
Gokarty posiadają regulowane fotele. Zajęcia dzie-
lą się na 2 części: teoretyczna – poznacie budowę 
gokartów, specyfi kę toru, techniki jazdy, zasady 
bezpieczeństwa oraz praktyczną – trening i zabawa 
w formie wyścigu (2 jazdy). Zapewniamy: kombine-
zony, certyfi kowane kaski, kołnierze asekuracyjne

• gokart serwis/ pit stop serwis – pod okiem in-
struktora poznamy budowę i możliwości gokarta, 
nauczymy się podstawowych czynności serwisowych 
tj. wymiana kół i spoilerów na czas w mini zespołach

• wspinaczka – dwustronna, pochyła ścianka wspi-
naczkowa o zróżnicowanym stopniu trudności

• Dinopark Łeba – Park Dinozaurów, zobaczymy fascy-
nujące olbrzymy z bliska. Zobaczycie ok. 100 gadów. 
Fani motoryzacji poznają przodka samochodów 
– napędzane pedałami pojazdy Flinstone’ów

• Łeba Park – place zabaw, utrzymane w charakterze 
ery dinozaurów. Najmłodsi archeolodzy, metodą od-
krywkową, odnajdą szkielety dinozaurów. Miłośnicy 
przepraw i wspinaczek chętnie będą zdobywać mini 
ścianki, linaria (pajęczyny). Drugi plac zabaw to jeden 
wielki tor przeszkód, wymagający od najmłodszych 
największej sprawności (wspinaczki, ruchome pomo-
sty, itp.)

• mini zoo – będziemy poznawać i karmić kozy, owce, 
daniele, jelenie, kucyki i wiele innych zwierząt

• piesze wędrówki – odkrywanie nieznanych zakątkó 
miasta, spacer do portu rybackiego, wzdłuż wybrzeża

• wodne ABC – bezpieczeństwo w wodzie, gry i kon-
kursy

• gry plażowe, zamki z piasku. Gry i zabawy sportowo-
-integracyjne, rozgrywki międzykolonijne

• dyskoteki, podchody, quizy, turnieje, konkurs kara-
oke

• wycieczka kolejką do Słowińskiego Parku Narodo-
wego, wędrówka po wydmach, rejs po jeziorze

DODATKOWY PROGRAM DLA OBOZU 
„MANGOMANIACY” POP CŁM: 
11 16 lat 
• Japonia dla ciekawych – Japonia wczoraj i dzisiaj. 

Wirtualna podróż do kolebki mangi
• ze sztuką przez wieki – stworzymy tradycyjne japoń-

skie maski teatralne, wachlarze i zakładki do książek. 
Sztuka zdobnicza współczesnej Japonii – wykonamy 
oryginalne pokrowce na nasze telefony (pokrowiec 
we własnym zakresie)

• nauczymy się jeść pałeczkami (hashi). Do czego służy 
oshibori?Ceremonia picia herbaty

• spokój i harmonia, czyli sztuka cierpliwości – origami. 
Nauka technik układania ikebany. Konkurs sudoku

• manga, anime i współczesne kino japońskie – war-
sztaty tworzenia mangi; spróbujemy stworzyć własny 
komiks. Noc anime – prezentacja najbardziej znanych 
i tych mniej popularnych anime

• sumo, Kendo i …piłka nożna – zawody sumo. Kendo, 
czyli droga miecza – sztuka walki wywodząca się 
z szermierki japońskich samurajów. Mecz w piłkę 
nożną

• cosplay day – dzień spędzimy w „skórze” ulubionych 
postaci (stroje własne)

• otaku Matsuri – wielki fi nał! Wystawimy sztukę te-
atralną opartą na legendach japońskich. Wytworna 
uczta spożywana w prawdziwie japońskim stylu

• program animacyjny: plażowanie i kąpiele w morzu, 
gry i konkursy plażowe, ognisko, gra terenowa, Noc 
Kinożerców, uczestnictwo w otwartych imprezach 
rozrywkowych na terenie Łeby (koncerty, plenery, 
regaty żeglarskie itp) oraz wiele innych atrakcji!

• wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Naro-
dowego, wędrówka po wydmach

DODATKOWY PROGRAM DLA OBOZU 
REKREACYJNO SPORTOWEGO „ŁEBA 
AKTYWNIE” POP CŁŁ: 13 15, 16 18 lat
• kajaki i rowerki wodne nad Jeziorem Sarbsko, odbę-

dziemy lekcję bezpiecznego wypoczynku, nad wodą 
i na wodzie, kilka wskazówek jak obchodzić się z pły-
wającą „maszyną, dowiecie się jak wiosłować, by się 
nie zmęczyć i wyruszycie na wycieczkę po jeziorze;

• tor gokartowy – szkolenie, trening, kwalifi ka-
cje, wyścig: profesjonalny tor z profesjonalnymi, 
wyposażony w system świateł sygnalizacyjnych. Go-
karty posiadają regulowane fotele. Zajęcia dzielą się 
na 2 części: teoretyczna – poznacie budowę gokartów, 
specyfi kę toru, techniki jazdy, zasady bezpieczeństwa 

oraz praktyczną – trening i zabawa w formie wyścigu 
(2 jazdy). Zapewniamy: kombinezony, certyfi kowane 
kaski, kołnierze asekuracyjne;

• power Park Łeba – park linowy. Trasa szkolenio-
wa z systemem asekuracji nad ziemią, następnie 
trudniejszą trasę zieloną Na całej trasie będziecie 
przypięci do liny asekuracyjnej. Wszystkie urządzenia 
oraz sprzęt asekuracyjny używany w Power Park Łeba 
posiada wszelkie atesty i certyfi katy bezpieczeństwa 
wymagane przez Polski Związek Alpinizmu 

• paintball – po zapoznaniu się ze sprzętem, weź-
miecie udział w rozgrywkach scenariuszowych 
o zróżnicowanym stopniu trudności – od prostej do 
bardzo skomplikowanej i złożonej gry leśnej scenerii 
(na wydzielonym, ogrodzonym siatką terenie). Za-
pewniamy niezawodne markery, maski, mundury 
oraz kulki z farbą

• ścianka wspinaczkowa – wspinaczka na pięciome-
trowej, dwustronnej ściance wspinaczkowej, z każdej 
strony dwie drogi wspinaczkowe, o zróżnicowanym 
stopniu trudności

• football bungee – drużynowa rozgrywka w piłkę 
nożną, ale na uprzęży! Uczestnicy w pełnej uprzęży 
alpinistycznej odbywają tradycyjny mecz piłkarski, 
towarzyszy temu zawsze mnóstwo zabawy i duża 
dawka śmiechu! Spróbuj, rewelacyjna zabawa gwa-
rantowana!

• tyrolka – zjazd na linie 120 m w pełnej uprzęży ase-
kuracyjnej oraz kasku. Niesamowite emocje i widoki 
(panorama parku oraz jeziora) – start pod okiem in-
struktora z wzniesienia, meta asekurowana również 
przez instruktora 

• wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Naro-
dowego, wędrówka po wydmach

DODATKOWY PROGRAM DLA OBOZU 
„ŁEBSKIE WAKACJE” POP CŁW: 
13 15, 16–18 lat 
• gorący chillout na plaży
• escape room – lubisz wyzwania? Sprawdź czy uda Ci 

się wydostać z zamkniętego pomieszczenia w ciągu 
godziny

• fi lmomania – noc hitów kinowych
• zajęcia sportowe – siatkówka, koszykówka, kometka, 

ping-pong, mini piłka nożna, dla chętnych aquaaero-
bik

• turniej siatkówki plażowej
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywkowych 

na terenie Łeby (np. koncerty, plenery, regaty żeglar-
skie itp.)

• dyskoteki, wizyta w stadninie w Nowęcinie (dla zain-
teresowanych)

• wstęp na rolkowisko (dla chętnych – konieczne włas-
ne rolki i ochraniacze)

(opis programu zawiera przykładowe zajęcia)
• wycieczka rowerowa do Słowińskiego Parku Naro-

dowego, wędrówka po wydmach

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”

wiek 
uczestników:  8–13, 11–16, 

13–15, 16–18 lat
czas trwania:  12 dni/ 11 dni turnus 1

transport: autokar

atrakcje: moc atrakcji, plażowanie, manga
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ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wczasowy „FREGATA” o bardzo dobrym stan-
dardzie, położony ok. 7 min. drogi od plaży. Do naszej 
dyspozycji: stołówka i świetlica z TV SAT, sale do zajęć, sala 
dyskotekowa, kawiarenka, sklepik, salka bilardowa, cym-
bergaje, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów, boiska do 
koszykówki, siatkówki, mini piłki nożnej i plac zabaw. 
Pokoje: 3, 4-osobowe z łazienkami. 
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.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobawiązany jest do posiadania legitymacji 

szkolnej
• prosimy o zabranie do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 

20 kg (bagaż główny i niewielka podręczna torba). 
Kierowca ma prawo, w przypadku braku miejsca 
odmówić zabranie bagażu. Bagaż należy opisać imie-
niem i nazwiskiem

• zmiana miejsca wyjazdu po zawarciu umowy (o ile 
Organizator dysponuje miejscami) wiąże się z ko-
niecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej 
w wysokości 40 PLN

• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, 
strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV, nakrycie głowy

• proponowane kieszonkowe ok 130 PLN
• obowiązkowy odbiór dzieci do lat 18 przez rodziców 

lub osoby upoważnione

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11/10 (turnus 1) noclegów w poko-

jach z łazienkami
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser i suchy prowiant 

na drogę powrotną
• program rekreacyjno-sportowy wg opisu
• opieka: wychowawcza, ratownicza i medyczna
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW do 5000 PLN
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

TRANSPORT 
Informujemy, że nie jest możliwy zakup transportu tylko 
w 1 stronę, miejsce wsiadania musi być takie samo jak 
miejsce powrotu oraz że nie ma możliwości dosiadania 
się „na trasie”. 
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 20 min. 
przed wyjazdem. Organizator zastrzega możliwość zmia-
ny rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu 
w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. 
Więcej informacji na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Bydgoszcz Parking TESCO, Toruńska 101 UWAGA: 
tylko II, III i IV turnus 13:00 15:00 120 PLN

Gdańsk
WYJAZD: Stacja paliw, ul. Słowackiego 134, 

wjazd od DW 472 
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 18:00 160 PLN

Poznań Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. A2 
i drogi nr 5, przy McDonalds. 11:30 14:30 160 PLN

Warszawa
WYJAZD: Torwar, 

parking od ul. Czerniakowskiej
POWRÓT: Pl. Bankowy

07:00 20:00 160 PLN

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

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN MOC ATRAKCJI 

POP-CŁA-1* 24.06–04.07.2019 1779 PLN
POP-CŁA-2 05.07–16.07.2019 1829 PLN
POP-CŁA-3 17.07–28.07.2019 1829 PLN
POP-CŁA-4 29.07–09.08.2019 1829 PLN 

Zaliczka: 500 PLN MANGOMANIACY

POP-CŁM-1* 24.06–04.07.2019 1649 PLN
POP-CŁM-2 05.07–16.07.2019 1699 PLN
POP-CŁM-3 17.07–28.07.2019 1699 PLN
POP-CŁM-4 29.07–09.08.2019 1699 PLN

Zaliczka: 500 PLN ŁEBA AKTYWNIE

POP-CŁŁ-1* 24.06–04.07.2019 1779 PLN
POP-CŁŁ-2 05.07–16.07.2019 1829 PLN
POP-CŁŁ-3 17.07–28.07.2019 1829 PLN
POP-CŁŁ-4 29.07–09.08.2019 1829 PLN 

Zaliczka: 500 PLN ŁEBSKIE WAKACJE

POP-CŁW-1* 24.06–04.07.2019 1649 PLN
POP-CŁW-2 05.07–16.07.2019 1699 PLN
POP-CŁW-3 17.07–28.07.2019 1699 PLN
POP-CŁW-4 29.07–09.08.2019 1699 PLN
* Turnus 1 skrócony – 11-dniowy

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 15 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• dojazd wg rozkładu jazdy w zależności od miasta 

wyjazdowego
• za specjalną dietę uczestnika (bezglutenowa, wege-

tariańska): 150 PLN

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy 

AXA, na wszystkie programy: 75 PLN

FAKULTATYWNIE  PŁATNE W BIURZE
Realizowany przy min. 15 osobach
• dot. Programu „Moc atrakcji” warsztaty pla-

styczne – 12 godz. zajęć. Różne techniki malarskie, 
eksperymenty z nietypowymi materiałami pla-
stycznymi tj. piasek, muszelki, bursztyn, kamyki, 
mąką. Poznają papieroplastykę, origami, nauczą się 
pracy z plasteliną i ciastoliną: 70 PLN

• dot. Programów „”Mangomaniacy”, „Łeba Ak-
tywnie” i „Łebskie wakacje” adventure Golf Park 
– profesjonalne dwunastodołkowe pole do minigol-
fa. Tor o różnym stopniu trudności: 20 PLN

Dla wszystkich: 
• warsztaty taneczne – 7 spotkań po 1,5 godz., 

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

• wycieczka do Sea Parku – atrakcje parku rozrywki: 
fokarium, oceanarium 3D z kinem 5D, muzeum ma-
rynistyczne, park makiet zwierząt morskich, park 
miniatur latarni morskich, galeon i park zręcznoś-
ciowy: 65 PLN

• rejs statkiem po morzu Bałtyckim: 35 PLN
• aquapark Reda – połączenie ogromnego parku 

wodnego z oceanarium, gdzie zobaczymy ryby i re-
kiny: 150 PLN

Więcej informacji na www.atas.pl

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA 
MIEJSCU
Dot. Programów „Mangomaniacy”, „Łeba Aktyw-
nie” i „Łebskie wakacje”: 
• bilard, piłkarzyki, cymbergaje: ok. 2 PLN/gra
Realizowane przy min. 15 osobach: 
• wypożyczenie roweru: ok. 25 PLN/dzień
• wstęp do Dinopark Łeba – Park Dinozaurów: ok. 

40 PLN

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO”
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MIELNO
sea & fun, Mielno aktywnie

#park wodny #dyskoteki #zwiedzanie #gryzabawy

Mielno należy do najatrakcyjniejszych terenów wypo-
czynkowych na pomorzu środkowym. Miejscowość ta 
oferuje ogromną ilość atrakcji.

PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka, 
zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu: 
• SUMMER PARTY – dwie prawdziwie letnie imprezy 

z Dj Ivanem w rytmach przebojów lata, stroje przygo-
tujecie sami, konkurs na najbardziej odlotowy ubiór, 
warto zdobyć się na odwagę i postawić na kreatyw-
ność!

• KOSZALIN – WIZYTA W PARKU WODNYM, wachlarz 
atrakcji jest na tyle szeroki, że zarówno młodzież, jak 
i dzieci znajdą coś dla siebie. Kompleks ma do zaofe-
rowania basen rekreacyjny, armatki wodne, rwącą 
rzekę, zjeżdżalnię „anakonda”, która ma długość 176 
m, zjeżdżalnię mul  medialną, zjeżdżalnię typu „cebu-
la”, a także zewnętrzne baseny. 

12 DZIEŃ Wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd z ośrodka po śniadaniu, przyjazd wg rozkładu jazdy.

PROGRAM DLA OBOZU „SEA & FUN” 
13 18 lat 
• piana party
• fun club – Mielno to najbardziej rozrywkowa nadmor-

ska miejscowość, odwiedzimy tamtejsze dyskoteki, 
dostępne dla 16+

• Park Hortulus – Ogrody Hortulus w Dobrzycy, kom-
pleks ogrodów pokazowych. To unikatowe miejsce 
wypoczynku, rozrywki oraz edukacji przyrodniczej. 
Ogrody Hortulus Spectabilis z największym na świe-
cie labiryntem grabowym i wieżą widokową

• zwiedzanie Kołobrzegu wraz z rejsem statkiem
• zwiedzanie latarni morskiej w Gąskach, która 

ma ponad 50 m wysokości. Na jej szczyt prowadzi 
190 krętych. Z góry rozciąga się malowniczy widok na 
Morze Bałtyckie

• przejażdżka kolejką drogową turystyczną – Mielno 
i okolice

• rejs statkiem Mila po jeziorze Jamno

PROGRAM DLA OBOZU „MIELNO 
AKTYWNIE” 13 18 lat: 
• paintball – 2 emocjonujące gry, każdy uczestnik 

otrzyma po 500 kulek, czas 1 gry to ok. 2 godz. Po 
zapoznaniu się ze sprzętem i zasadami gry, uczestnicy 
wezmą udział w rozgrywkach wśród leśnej scenerii. 
Znajdą tam zarówno sztuczne jak i naturalne prze-
szkody, które zapewnią udaną zabawę

• kar  ngi w Koszalinie – przejazd gokartami to świetna 
propozycja dla wszystkich lubiących mocne wrażenia. 
Będziecie ścigać się po prawdziwym torze w Moto-
parku Koszalin

• spływ kajakowy – spływ rozpoczniemy w miejsco-
wości Sianów, natomiast zakończymy w Mielnie, ok 
400 m od ośrodka. Spływ stanowi ciekawą formę 
obcowania z naturą oraz gwarantuje pełną przygód 
wyprawę

• plaża słońce i kąpiele bez limitu –  odpoczynek na 
plaży, kąpiele wodne pod opieką ratownika, piłka pla-
żowa. Ognisko, grill

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
O.W. SAINT HOLIDAY Obiekt o dobrym standardzie. 
Położony w centrum miasta umożliwiając korzystanie 
z atrakcji i infrastruktury Mielna. 
Od plaży mamy 300 m idąc drogą przez park. Do naszej 
dyspozycji: stołówka, kawiarnia oraz miejsce przygoto-
wane na ognisko. Aktywny wypoczynek zapewnia teren 
do paintball, namioty do ćwiczeń, bilard, ping pong, 
dmuchana zjeżdżalnia, rozstawiany basen z działkiem 
pianowym, pobliska hala sportowa oraz boiska Orlik. 
Pokoje: 4-osobowe (niekiedy łóżko piętrowe) w zabu-
dowie szeregowej z łazienkami. Każdy pokój posiada 
własny taras. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser w formie szwedz-
kiego bufetu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie:  11/10 (turnus 4) noclegów 
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser i suchy prowiant 

na drogę powrotną
• bogaty program
• opieka: kadra pedagogiczna, ratownicza i medyczna
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW do 5000 PLN
•  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobawiązany jest do posiadania legitymacji 

szkolnej oraz przy zakupie wycieczki do Tropical Is-
lands ważny 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.

• zmiana miejsca wyjazdu po zawarciu umowy (o 
ile Organizator dysponuje miejscami) wiąże się 
z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej 
w wysokości 40 PLN.

• proponowane kieszonkowe ok 130 PLN
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby pisemnie upoważnione.

TRANSPORT 
Dojazd własny: prosimy o przybycie do Ośrodka Wy-
poczynkowego Saint Holiday, ul. Kościelna 10, 76-032 
Mielno po godz. 19:00 pierwszego dnia obozu. Przekaza-
nie dziecka następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. 
Prosimy o bieżący kontakt w dniu przyjazdu w związku 
z możliwymi opóźnieniami autokarów na trasie. 
Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Zbiórka 20 min. 
przed wyjazdem. Informujemy, że nie jest możliwy zakup 
transportu tylko w 1 stronę, miejsce wsiadania musi być 
takie samo jak miejsce powrotu Organizator zastrze-
ga możliwość zmiany rozkładu jazdy, przesiadek oraz 
środka transportu w wypadku małej liczby uczestników 
z danego miasta. Więcej informacji na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Bydgoszcz Parking TESCO, Toruńska 101
UWAGA! Tylko I, II III turnus 13:00 15:00 120 PLN

Gdańsk
WYJAZD: Stacja Paliw, ul. Słowackiego 

134, wjazd od DW 472; 
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 
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 18:00 160 PLN

Poznań Auchan, ul. Głogowska 432, przy skrzyż.
A2 i drogi nr 5, przy McDonalds 11:30 14:30 160 PLN

Warszawa
WYJAZD: Torwar, parking od ul. Czer-

niakowskiej.
POWRÓT: Pl. Bankowy

07:00 20:00 160 PLN

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

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN  Sea&Fun Mielno 

aktywnie

POP-COM-1 05.07–16.07.2019 1749 PLN 1849 PLN
POP-COM-2 17.07–28.07.2019 1749 PLN 1849 PLN
POP-COM-3 29.07–09.08.2019 1749 PLN 1849 PLN
POP-COM-4* 10.08–20.08.2019 1699 PLN 1799 PLN
* Turnus 4 – 10-dniowy

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 15 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• dojazd wg rozkładu jazdy w zależności od miasta 

wyjazdowego

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 80 PLN

FAKULTATYWNIE  PŁATNE W BIURZE
Realizowany przy min. 15 osobach 
• wycieczka do Parku Rozrywki i Wypoczynku Tropi-

cal Islands w Berlinie: 320 PLN. Niezbędny paszport 
lub dowód osobisty

• wycieczka Militarna Przygoda: 100 PLN
• warsztaty taneczne z Mikołajem Strzyżem: 300 PLN
 Więcej informacji na www.atas.pl

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
• Escape Room: 150 PLN/zespół (zespół: 1–5 osób) 
• obóz SEA&FUN – wstęp na dyskoteki, dla uczestni-

ków powyżej 16 lat

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO” 

wiek 
uczestników: 13–18 lat

czas trwania: 11 dni/10 dni turnus 4

transport: autokar 

atrakcje:  spływ kajakowy, kar  ngi, 
wycieczki
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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
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 programu: 
• Havaiian Party – impreza w hawajskim stylu! Koszulki 

w stylu „bahama” oraz naszyjniki z kwiatów mile wi-
dziane. Wszystko to przy gorących rytmach!

• Elegant Party – czyli wcielamy się w postacie wielkie-
go formatu! Na czerwony dywan zapraszamy panów 
w muchach i krawatach, a panie w eleganckich 
sukniach! Impreza prawdziwych gwiazd – przy praw-
dziwych hitach! 

• Miasto imprez – w Ustce codziennie coś się dzieje! 
Koncerty, „Dni Morza”, „Bursztynowe Regaty” oraz 
wiele innych, to tylko niektóre cykliczne wydarzenia, 
które mają tu miejsce! Każdy, kto będzie miał ochotę 
zobaczyć i poczuć pozytywne emocje na własnej skó-
rze – ruszy z nami w miasto! 

• Disco Time – tylko będąc w Ustce macie niespoty-
kaną okazje odwiedzić najsłynniejsze nadmorskie 
dyskoteki. Każdy chętny będzie mógł potańczyć pod 
dyskotekową kulą! Takiej okazji nie można przegapić. 

• Uczestnictwo w otwartych imprezach rozrywko-
wych na terenie Ustki (w zależności od terminu: kon-
certy, kabarety, regaty żeglarskie, wybory Bursztyno-
wej Miss Polski, turniej piłki plażowej, Mistrzostwa 
Beach Soccer, wystawy, występy teatrów i iluzjoni-
stów, Projekt Plaża, dyskoteki pod chmurką).

• Plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy plażowe. 
• Rozgrywki sportowe: siatkówka, koszykówka, ko-

metka, ping-pong, mini piłka nożna, dla chętnych 
aquaaerobik. 

• Ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.
• Zwiedzanie 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 najwięk-
szych kryształów górskich. mocnień. 

• Wycieczka do doliny Charlo  y – Dolina Charlo  y 
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. Obej-
rzymy też jedno z największych w Polsce fokariów, 
w którym dzięki specjalnym szybom można obserwać 
foki także pod wodą. 

• Wstęp do nowo otwartego Aquaparku i kręgielni 
Lubicz. Rejs statkiem.

12 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suche-
go prowiantu. Wyjazd, powrót do poszczególnych miast 
wg rozkładu jazdy. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
O.W. Niezapominajka adres: ul. Rybacka 2a, 76-270 
Ustka. Obiekt o bardzo dobrym standardzie, położo-
ny wśród sosnowego lasu na wydmie w odległości ok. 
350 m od plaży i centrum miasta. Teren ośrodka (2,5 ha) 
ogrodzony i bezpieczny. Do naszej dyspozycji: stołówka, 
kawiarnia i sala kinowa z mul  mediami, bilard, gry zręcz-
nościowe, miejsce do organizowania ognisk i grillowania, 
dwa boiska do siatkówki plażowej, boiska do Beach Soc-
cera, koszykówki, kometki, sala rekreacyjna wyposażona 
w stoły do ping-ponga, piłkarzyki, gry planszowe i inne. 
W ośrodku znajduje się również sala kinowa, zaś zaraz 
obok został uruchomiony w 2015 r. Park Wodny z wielo-
ma basenami, zjeżdżalniami oraz z pełną gamą atrakcji. 
Pokoje: 2–4-osobowe z łazienkami i TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser. Śniadania i ko-
lacje w formie szwedzkiego stołu. Pierwszy posiłek 
– ciepła kolacja, ostatni – śniadanie i suchy prowiant na 
drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów w pokojach z łazien-

kami
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, deser i suchy prowiant 

na drogę powrotną
• opieka: pedagogiczna, ratownicza i medyczna
• ubezpieczenie TUiR AXA: NNW do 5000 PLN
• bogaty program
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobawiązany jest do posiadania legitymacji 

szkolnej
• prosimy o zabranie do 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 

20 kg (bagaż główny i podręczna torba). Kierowca ma 
prawo, w przypadku braku miejsca odmówić zabranie 
bagażu. Bagaż opisać imieniem i nazwiskiem

• zmiana miejsca wyjazdu po zawarciu umowy (o ile 
Organizator dysponuje miejscami) wiąże się z koniecz-
nością poniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 
40 PLN

• prosimy zabrać: strój i obuwie do zajęć sportowych, 
strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV.

• proponowane kieszonkowe ok 100 PLN
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby pisemnie upoważnione.

TRANSPORT 
Informujemy, że nie jest możliwy zakup transportu tylko 
w 1 stronę, miejsce wsiadania musi być takie samo jak 
miejsce powrotu oraz że nie ma możliwości dosiadania 
się „na trasie”. 
Dojazd własny: przybycie do Ośrodka po godz. 19:00, 
odbiór Uczestnika do godz. 8:00. Przekazanie dziecka 
następuje po przyjeździe kadry do ośrodka. 
Dojazd autokarem pod opieką kadry.  Zbiórka 20 min. 
przed wyjazdem. Organizator zastrzega możliwość zmia-
ny rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu 
w wypadku małej liczby uczestników z danego miasta. 
Więcej informacji na www.atas.pl
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

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

Gdańsk
WYJAZD: Stacja paliw, ul. Słowackie-

go 134, wjazd od DW 472 
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 18:00 160 PLN

Poznań Auchan ul. Głogowska 432, przy skrzyż. 
A2 i drogi nr 5, przy McDonalds 11:30 14:30 160 PLN

Warszawa
WYJAZD: Torwar, parking od 

ul. Czerniakowskiej
POWRÓT: Pl. Bankowy

07:00 20:00 160 PLN

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

USTKA
obozy tematyczne

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN

POP-CU-1 05.07–16.07.2019 1729 PLN
POP-CU-2 17.07–28.07.2019 1729 PLN
POP-CU-3 29.07–09.08.2019 1729 PLN
Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 15 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• dojazd wg rozkładu jazdy w zależności od miasta 

wyjazdowego.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy AXA 

(dobrowolne, zalecamy wykupienie): 75 PLN

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA 
MIEJSCU
• bilard, piłkarzyki: ok. 2 PLN/gra
• park linowy „Na Wydmie”: 25–35 PLN
• wstęp do Parku Wodnego w Ustce: ok. 20 PLN/h

#imprezowoirozrywkowo #ciekawewycieczki #plażowanie

Impreza organizowana przez Centrum Kolonii i Obozów „COGITO” 

wiek 
uczestników:  14–17 lat

czas trwania:   12 dni 

transport: autokar

atrakcje:  aquapark, jedno z największych 
fokariów w Polsce, super imprezy 
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WICIE NAD MORZEM
japońska przygoda z mangą

#manga #anime #cosplay #kulturaisztukajaponii

Japonia cieszy się coraz większą popularnością. Fascy-
nuje nie tylko kultura, kuchnia, język, tradycja, ale też 
manga i anime. Propozycja wyjazdu wśród twórczych 
obozów Interkamp.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka, 
zakwaterowanie, kolacja.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu: 
• manga: komiks japoński, czytany od prawej do lewej. 

Słowo MANGA oznacza „niepohamowane obrazy”. 
Wyróżnia się wyrazistymi postaciami (z nienaturalnie 
dużymi oczami i dziwnym kolorem włosów). 

• anime: japoński fi lm animowany. Podobnie jak 
w przypadku mangi, kreska i animacja są bardzo cha-
rakterystyczne i wyraźnie odróżniają się od innych 
typów animacji. 

• wszystko od początku: uczestnicy będą mieli 
okazję dowiedzieć się, jak narodziła się manga, jak 
ewoluowała z tradycyjnych drzeworytów ukiyo-e i co 
sprawiło, że dziś jest tak bardzo popularna. Poznaj 
dzieła największych mistrzów animacji japońskiej: 
Osamu Tezuka, Hayao Miyazaki 

• cosplay: okazja na przeistoczenie się w ulubioną po-
stać z mangi, anime, gry komputerowej. Uczestnicy 
Japońskiej Przygody z Mangą wyjdą na nadmorski 
deptak. Efekty zjawiskowych metamorfoz zostaną 
uwiecznione podczas sesji zdjęciowej w plenerze. 

• sztuka i kultura Japonii: podczas warsztatów 
będzie można stworzyć skomplikowane origami, 
dowiedzieć się, jak powinno wyglądać prawdziwe ire-
zumi i dlaczego aktorzy w teatrze kabuki noszą maski. 
W programie również: haiku – warsztat japońskiej 
poezji, malowanie tuszem i maski japońskie

• pismo i mowa japońska: język japoński jako jedyny 
na świecie ma trzy równocześnie używane alfabety. 
Będziesz miał okazję dowiedzieć się, co to są kanji 
i czemu trzeba znać ich aż 2 tysiące, by przeczytać 
gazetę, poznasz sztukę kaligrafi i

• warsztaty komiksu: podstawy tworzenia komiksów, 
doskonalenie technik. W programie tworzenie włas-
nych avatarów, komiksowe pojedynki, solidna dawka 
wiedzy na temat bohaterów i autorów mangi

• japońska kuchnia: dowiesz się co to jest miso, tofu 
i wakame. Przyrządzisz pyszne sushi, nauczysz się 
jedzenia pałeczkami, a także poznasz sztukę parzenia 
herbaty.

• nowoczesna Japonia: zapraszamy na karaoke, gry na 
konsolach PS3 i PS4, nocne maratony anime. Ponad-
to kilka ciekawostek technologicznych, naukowych 
i popkulturowych prosto z Japonii XXI wieku

• misja morze: oglądanie zachodów słońca, morskie 
kąpiele i plażowaniei. Nie zabraknie wodnych i plażo-
wych rozgrywek i gier. Nad bezpieczeństwem czuwać 
będzie ratownik wodny. 

• strefy rozrywki: proponujemy m.in. strefę gier 
planszowych i mul  medialnych, strefę chillu, strefę 
karaoke, czy strefę spa. Nie zabraknie gry terenowej, 
dyskoteki, ogniska z muzyką, plenerowych wieczorów 

fi lmowych
• zajęcia otwarte: Interkamp to interdyscyplinarna 

góra rozmaitości, otwarty blok zajęć, podczas którego 
będzie można zapoznać się z zajęciami programowy-
mi innych obozów 

• pokaz fi nałowy: podczas pokazu fi nałowego, po-
szczególne obozy prezentują efekty swojej pracy. 
W pokazie wezmą udział wszyscy Uczestnicy, za-
proszeni rodzice i znajomi. Przedstawimy fi lmy, 
prezentacje mul  medialne, wystawy i wernisaże, 
recitale, koncerty, show taneczne, reportaże, e  u-
dy, poczęstunek, pokazy mody i spektakle teatralne. 
Całość zostanie wyemitowana na naszym kanale yo-
utube podczas transmisji live

• nagrody: skrzydlate Interkampki – nagrody specjalne 
za całokształt pracy twórczej na danym obozie dla 
tych, którzy w szczególny sposób wyróżniają się pasją, 
chęcią rozwoju, postawą twórczą i zaangażowaniem.

12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na 
drogę, wykwaterowanie, powrót do poszczególnych 
miast wg rozkładu jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna w Wiciu, usytuowany 
200 m od morza. Ośrodek po kapitalnym remoncie, 
oferuje sale warsztatowe, jadalnię, recepcję, miejsce na 
ognisko, boiska sportowe, namioty rekreacyjne, letnie 
tarasy, wi-fi . 
Pokoje: 4, 5 i 6-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, pod-
wieczorek, kolacja, suchy prowiant na drogę powrotną 
Wszystkie przygotowywane w ośrodku. Obóz zaczyna 
się kolacją pierwszego dnia, a kończy śniadaniem dnia 
ostatniego.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów 
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja, suchy prowiant na drogę po-
wrotną

• bardzo aktywny program
• opieka: kadry pedagogicznej, instruktorskiej oraz 

medycznej
• ubezpieczenie AXA: NNW 10 000 PLN
• pakiet Uczestnika Intercampu, śpiewnik

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik musi mieć ważną legitymację szkolną z nu-

merem PESEL, wypełnioną kartę kwalifi kacyjną
• należy zabrać: mały plecak oraz wygodne buty, 

obuwie sportowe, ciepły sweter lub polar, kurtkę 
przeciwdeszczową, strój kąpielowy, letnie nakrycie 
głowy, latarkę z zapasem baterii, przybory toaletowe, 
ręcznik kąpielowy i plażowy, krem z fi ltrem UV, środek 
przeciwko owadom, okulary przeciwsłoneczne

• zabierz kos  umy i dodatki, do wykorzystania do 
cosplay’u oraz Twoje ulubione anime

• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby pisemnie upoważnione

TRANSPORT
Dojazd własny: adres: ul. Wczasowa 1, Wicie. 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 – or-
ganizujemy za dopłatą dojazd na obóz z większych miast 
Polski. Uczestnicy podróżują pod opieką naszej kadry. 
Zbiórka 15 minut przed wyjazdem. Więcej informacji na 
www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

 WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3 14:15 12:15 98 PLN

Katowice parking przy McDonald’s, 
ul. Ofi ar Katynia 5, kierunek Opole 05:50 20:00 198 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, ul. Zakopiańska 62 04:45 21:25 198 PLN

Łódź Stacja Paliw BP, ul. Kątna 1 09:15 16:25 188 PLN

Poznań Parking przy Centrum Handlowym M1, 
ul. Szwajcarska 14 08:20 17:15 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 11:30 14:10 168 PLN

Warszawa Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu 
Młodzieży, od ul. Świętokrzyskiej 06:55 19:05 198 PLN

Wrocław Stacja paliw Circle K, ul. Sucha 15C 04:20 21:20 198 PLN

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 700 PLN

POP-KWJ-1 24.06 – 05.07.2019 2399 PLN
POP-KWJ-2 06.07 – 17.07.2019 2399 PLN
POP-KWJ-3 18.07 – 29.07.2019 2399 PLN
POP-KWJ-4 30.07 – 10.08.2019 2399 PLN

Impreza odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się na 
nią minimum 12 osób. Przy braku minimalnej liczby 
osób, impreza może zostać przez organizatora odwo-
łana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miasta wsiadania

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA 
MIEJSCU
Realizowane przy min. 20 uczestnikach
• rejs statkiem: 50 PLN
• wycieczka do Jarosławca: 60 PLN
• Aquapark Panorama Morska w Jarosławcu: 70 PLN
• galeria najlepszych zdjęć: 29,90 PLN
• przygodowy pakiet obozowy – worek, latarka, 

baterie do niej, bidon, poduszka dmuchana, pałecz-
ki fl uorescencyjne: 100 PLN

Więcej informacji na www.atas.pl

Impreza organizowana przez BTA Kompas

wiek 
uczestników:  13–19 lat

czas trwania:   12 dni

transport: autokar

atrakcje: komisk japoński, kuchnia japońska
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BIAŁKA TATRZAŃSKA 
 PODHALE mission impossible

#słońce #góry #przygoda

Białka Tatrzańska to jedno z najchętniej odwiedzanych 
miasteczek turystycznych. Przyciąga turystów swoimi 
atrakcjami zarówno latem jak i zimą. 

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd pociągu w godzinach wieczornych 
z Trójmiasta, z innych miast zgodnie zgodnie z rozkładem 
jazdy. Przejazd nocny do Zakopanego.
2 DZIEŃ Dojazd pociągiem do Zakopanego  w godzinach 
porannych i przejazd autokarem do pensjonatu, zakwa-
terowanie.
2–13 DZIEŃ Realizacja programu: 
• Wspinaczkowo-wyczynowo – Park Linowy 

– w parku linowym skorzystamy z jednej trasy. Od-
będziemy szkolenia pod okiem profesjonalistów. 
Każdy wybierze trasę i stawi czoła wyzwaniu. Czekają 
na nas domki na drzewie, kładki, mostki oraz zjazdy 
tyrolkami.

• Podwodny Świat – Terma Bania – 3 godzinna za-
bawa w nowoczesnym aquaparku Terma Bania. 
Czekają na nas: karuzele wodne, armatki i kaskady, 
basen ze sztuczną falą, wodospad, rwąca rzeka, 
wodno-powietrzny plac zabaw, kręta Anakonda, 
zjeżdżalnia pontonowa oraz superszybka zjeżdżalnia 
Turbo i wiele innych. 

• Kolejka linowa na szczyt Kotelnicy – zobaczymy pa-
noramę Tatr, Gorców i Pienin, którą podziwiać można 
z tarasu widokowego. 

• Monsterroller – zjazd ze szczytu Kotelnicy na hulajno-
dze Monsterroller

• Escaperoom – Dom Zagadek, tego dnia nasz ośrodek 
przemieni się w wielki Escape Room. Szereg szyfrów 
i zagadek umożliwi nam przejście do kolejnego poko-
ju, w którym czekać będą kolejne zagadki.

• W Krainie Duchów – Zamek w Niedzicy – odwie-
dzimy krainę duchów i legend, spacer zaporą nad 
jeziorem Czorsztyńskim.

• Laserowy Paintball – weźmiemy udział w laserowej 
bitwie! Każdy zostanie wyposażony w specjalne kami-
zelki i laserową broń.

• Park Miniatur – wyjazd do Niedzicy zakończymy 
wizytą w krainie, gdzie poczujemy się jak olbrzym 
Guliwer. Odwiedzimy zabytki południowej Polski, 
a wszystko to w ciągu zaledwie kilku chwil! 

• Góralskie Wyzwanie – przy ognisku poznamy góral-
skie legendy, gawędy i ciekawostki, które pomogą 
nam rozwikłać zagadki kolejnych dni. Dowiemy się czy 
w górach wciąż mieszkają zbóje, poznamy legendę 
o zbójeckim skarbie i dowiemy się kim był pochodzą-
cy z Białki Tatrzańskiej Janosik. Postaramy się przez 
jeden wieczór posługiwać tylko gwarą góralską.

• Orientuj się – weźmiemy udział w grze na orientację 
oraz nauczymy się wyznaczać kierunki świata różnymi 
metodami, co pozwoli nam nie zgubić się w lesie. 

• Maszyna Goldberga – podzielimy się na drużyny 
i zbudujemy serię mechanizmów, które po połącze-
niu w całość utworzą wielką machinę. Każdy element 
naszej maszyny będzie oddziaływał na kolejny. Spraw-
dzimy to przewracając pierwszy element układanki

• Tatrzańska Przygoda – wycieczka do Zakopane-
go, stolicy Tatr. Skocznie narciarskie, Krupówki, 
Gubałówka – nie może nas tam zabraknąć.

• Inne atrakcje – gry i zabawy ruchowe na powietrzu, 
siatkówka, koszykówka, dwa ognie, kometka, zajęcia 
świetlicowe w przypadku złej pogody, wieczór humo-
ru i dowcipu, bal przebierańców, chrzest kolonijny, 
śluby kolonijne, dyskoteki.

13 DZIEŃ Wykwaterowanie, pobranie suchego pro-
wiantu, w godzinach popołudniowych wyjazd z ośrodka 
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. 
14 DZIEŃ Powrót z obozu do Trójmiasta w godzinach 
porannych.
Realizacja programu uzależniona będzie od kondycji 
i wieku uczestników. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Pensjonat „U Sorosa” – usytuowany w sercu Białki 
Tatrzańskiej, zielone otoczenie zapewni dzieciom praw-
dziwy wypoczynek. Do naszej dyspozycji: stołówka, sala 
kominkowa, świetlica. Na terenie ośrodka znajduje się 
także zadaszone miejsce na ognisko i zewnętrzny basen 
ze zjeżdżalnią oraz stół do tenisa. Wokół ośrodka znajdu-
je się bardzo duży, ogrodzony teren zielony z boiskiem 
do siatkówki i piłki nożnej. 
Pokoje: 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja) oraz suchy prowiant na drogę 
powrotną. Możliwość diety wegetariańskiej, bezglute-
nowej oraz bezlaktozowej.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienka-

mi urządzone w stylu regionalnym
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja, suchy prowiant na drogę po-
wrotną

• opieka: kadry pedagogicznej, medycznej, przewodni-
ków podczas wyjść w góry

• bogaty program i wstępy
• ubezpieczenie AXA: NNW do 10 000 PLN
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, podatek VAT

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej le-

gitymacji szkolnej
• sugerowane kieszonkowe ok 100 PLN
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby pisemnie upoważnione

TRANSPORT 
Dojazd własny: prosimy o przybycie do Pensjonatu 
„U Sorosa” drugiego dnia obozu. Odbiór dziecka przez 
Rodziców/ opiekunów lub osobę upoważnioną przed-
ostatniego dnia obozu po wcześniejszym uzgodnieniu 
z kierownikiem kolonii. 

Dojazd zorganizowany: PKP na trasie Gdynia – Zako-
pane – Gdynia (miejsca rezerwowane, siedzące) oraz 
transfer autokarowy do i z miejsca zakwaterowania. Wy-
jazd z Gdyni w godzinach wieczornych, powrót do Gdyni 
w godzinach porannych. Uwaga! Możliwość wsiadania 
na trasie do pociągu. Biuro zastrzega sobie możliwość 
odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej 
miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników 
(min. 6 osób). Więcej informacji na www.atas.pl

Miasto Dopłata
TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Warszawa 110 PLN

Gdańsk, Gdynia 160 PLN

Bydgoszcz, Toruń 120 PLN

Kraków 70 PLN

Łódź 110 PLN

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN

POP-CBT-1 03.07–16.07.2019 1579 PLN
POP-CBT-2 16.07–29.07.2019 1579 PLN
POP-CBT-3 29.07–11.08.2019 1579 PLN
UWAGA! Terminy dotyczą wyjazdu z Trójmiasta w godzinach wie-
czornych. Godziny wyjazdu z innych miast po drodze pociągu będą 
w nocy, uzależnione od rozkładu jazdy pociągów.

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019
-50 PLN do 30.04.2019
Liczba miejsc w promocji ograniczona. Do potwierdze-
nia w biurze ATAS.

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 30 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 10 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania.

FAKULTATYWNIE PŁATNE NA MIEJSCU
Wycieczka realizowana przy min. 20 uczestnikach
• Energylandia – największy park rozrywki w Polsce, 

w Zatorze (cena wycieczki może ulec minimalnej 
zmianie z chwilą uaktualnienia cennika na okres wa-
kacyjny 2019 przez Energylandia.): 99 PLN

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić do 
5 dni od daty zawarcia umowy 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% ceny 

całkowitej
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

120 PLN 

wiek 
uczestników:  8–12 i 13–16 lat

czas trwania:   14 dni  (12 dni na miejscu)

transport: pociąg, autokar

atrakcje: park linowy, paintball, Terma Bania
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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-Często-
chowska to świetnie ukształtowany leśny teren, skały, 
jaskinie, groty i bagna, prawdziwy raj dla młodych sur-
vivalowców. 

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka,
zakwaterowanie, obiadokolacja.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu: 
• survival – poznamy tajniki przetrwania zarówno 

w teorii, jak i w praktyce. Doświadczeni instruktorzy 
opowiedzą i pokażą, jak rozpalić ognisko, zbudować 
szałas, znaleźć drewno, zabezpieczyć żywność przed 
zwierzętami oraz w jaki sposób zdobyć wodę. Cało-
dzienne biwaki w terenie

• eko-kuchnia – nauka zdobywania pożywienia w lesie. 
Tak zdobyte produkty spróbujemy przeobrazić 
w smaczne i zdrowe potrawy

• dzień z naturą – z instruktorami wybieramy się na 
całodzienną wycieczkę po lesie. Zaopatrzeni w pro-
wiant będziemy mieli okazję spróbować swoich sił 
w terenie. W programie: kuchnia polowa, pierwsza 
pomoc, poradnik młodego przyrodnika, rozpoznawa-
nie drzew i wiele innych

• nocna przygoda – biwakowanie pod namiotem to 
prawdziwa frajda. Jedną noc spędzimy na specjalnie 
przygotowanym polu namiotowym w namiotach 
typu igloo, gdzie będziemy mogli poznać uroki no-
cowania pod gołym niebem. Do udziału w zajęciach 
niezbędny jest własny śpiwór oraz karimata

• terenoznawstwo i orienteering – sztuka orientacji 
w terenie, odczytywania i sporządzania map oraz 
posługiwania się kompasem. Dowiemy się, jak wy-
znaczyć strony świata różnymi metodami, bez użycia 
kompasu, w jaki sposób ocenić odległość, naszkico-
wać mapę czy narysować znaki topografi czne. Gdy 
uczestnicy nabiorą wprawy, czekają ich dzienne i wie-
czorne zawody na orientację. 

• max paintball – zajęcia odbędą się na strzelnicy, gdzie 
będziemy strzelać kulkami z farbą (200 szt. na uczest-
nika) do tarczy i ruchomych celów. Dzieci podczas 
zajęć wyposażone będą w specjalne ubranie i maski 
ochronne, markery

• zajęcia łucznicze – strzelanie z łuków sportowych do 
tarcz. Po wymagających ćwiczeniach, rozegramy mini 
konkurs na najlepszego strzelca obozu

• bezpieczeństwo – weźmiemy udział w krótkim kur-
sie postępowania podczas wypadków. Dowiecie się 
co zrobić w czasie pożaru, wypadku na drodze. Nasz 
obozowy lekarz opowie im, jak zatamować krwotok, 
zabandażować rękę oraz jak postępować w przypad-
ku omdlenia

• zajęcia linowe – mosty linowe nad przepaściami, zjeż-
dżanie ze skał, wchodzenie po drabince alpinistycznej 
oraz wspinaczki w kominie. Ponadto wykład o zasa-
dach postępowania w górach, nauka podstawowych 
węzłów. Wszystkie zajęcia linowe prowadzone są 

przez uprawnionych instruktorów, a sprzęt posiada 
wszelkie wymagane atesty

• podstawy wspinaczki – zaczniemy od najprostszych 
szlaków wspinaczkowych, aby stopniowo przecho-
dzić na coraz trudniejsze. Zapewniamy profesjonalną 
opiekę instruktorów oraz atestowany sprzęt 

• speleologia – odwiedzimy kilka jaskiń jurajskich. Gwa-
rantujemy niesamowite widoki i wrażenia. Zajęcia są 
prowadzone przez doświadczoną kadrę, zapewniamy 
atestowany sprzęt

• zamki i warownie – odkryjecie historię i tajemnice 
Szlaku Orlich Gniazd 

• zajęcia integracyjne – dla uczestników, aby szybko 
nawiązali nowe znajomości i tworzyli zgraną grupę

• inne gry i zabawy – zajęcia ogólnosportowe, turnieje 
gier zespołowych, gry terenowe, dyskoteka z moty-
wem 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 
– w samym sercu Jury Krakowsko–Częstochowskiej. Do 
naszej dyspozycji: stołówka, świetlica na miejscu, wiata 
do organizacji ognisk. 
Pokoje: 3, 4, 5, 6-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie: śniadanie, 
obiad, podwieczorek i kolacja. Pierwszy posiłek – obia-
dokolacja, ostatni – śniadanie i suchy prowiant na drogę 
powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów w pokojach z łazien-

kami
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja, suchy prowiant na drogę po-
wrotną

• bardzo aktywny program
• opieka: kadry pedagogicznej, instruktorskiej oraz 

medycznej
• ubezpieczenie AXA: NNW 10 000 PLN
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik musi mieć ważną legitymację szkolną z nu-

merem PESEL, wypełnioną kartę kwalifi kacyjną
• należy zabrać: mały plecak oraz wygodne buty do 

wycieczek pieszych, obuwie sportowe, ciepły sweter 
lub polar, kurtkę przeciwdeszczową, strój kąpielowy, 
letnie nakrycie głowy (czapkę, chustkę), bluzę i spod-
nie do zajęć terenowych, przybory toaletowe, ręcznik 
kąpielowy i plażowy, krem z fi ltrem UV, środek prze-
ciwko owadom, okulary przeciwsłoneczne, kompas, 
latarkę z zapasem baterii, śpiwór i karimatę 

• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-
ców lub osoby pisemnie upoważnione

TRANSPORT
Dojazd własny: adres: ul. Podlesice 81, Podlesice. Prosi-
my 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. Zbiórka ok. 15 min. przed wyjazdem. Wię-
cej 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 20:05 198 PLN

Katowice

WYJAZD: parking przy McDonald’s, 
al.Górnośląska 40A, kierunek Kraków 
POWRÓT: parking przy McDonald’s, 
ul.Ofi ar Katynia 5, kierunek Opole

14:05 11:50 118 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, 
ul. Zakopiańska 62 12:35 13:25 128 PLN

Łódź Stacja paliw BP, ul. Kątna 1, 92-638 10:25 15:50 168 PLN

Poznań Tzw. Dworzec Letni, ul. Dworcowa 1 07:40 18:35 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 08:05 18:05 188 PLN

Warszawa Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu 
Młodzieży, od ul. Świętokrzyskiej 08:10 18:10 198 PLN

Wrocław Parking przy McDonalds, 
ul. Czekoladowa 7 11:25 15:00 188 PLN

JURA  PODLESICE
kolonia z elementami survivalu

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 700 PLN

POP-KPS-1 24.06–05.07.2019 2199 PLN
POP-KPS-2 06.07–17.07.2019 2199 PLN
POP-KPS-3 18.07–29.07.2019 2199 PLN
POP-KPS-4 30.07–10.08.2019 2199 PLN
POP-KPS-5 11.08–22.08.2019 2199 PLN

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 12 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 10 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA 
MIEJSCU
Realizacja przy min. 20 osobach
• galeria najlepszych zdjęć: 29,90 PLN
• przygodowy Pakiet Obozowy – worek, latarka, ba-

terie do niej, bidon, poduszka dmuchana taka do 
podróży na kark, pałeczki fl uorescencyjne: 100 PLN

• wycieczka do Ogrodzieńca – Zwiedzanie Zamku 
i Parku Doświadczeń: 60 PLN

• przejażdżka samochodami terenowymi: 120 PLN
• Park Wodny Kraków i zwiedzanie Krakowa: 120 PLN

#kuchniapolowa #strzelectwo #zajęcialinowe #survival

wiek 
uczestników:  7–12 lat

czas trwania:   12 dni 

transport: autokar lub pociąg

atrakcje: zajęcia linowe, wspinaczka
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JURA  PODLESICE
obóz przygody max na Jurze

#przygoda #quady #zamkiwarownie

Jura Krakowska-Częstochowska to jeden z najpięk-
niejszych regionów Polski. To miejsce jest mekką dla 
uprawiających wspinaczkę, orienteering, prawdziwy raj 
dla młodych survivalowców. 

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka, 
zakwaterowanie, kolacja.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu: 
• quady Przejazd po specjalnie przygotowanym torze. 

Przeprowadzimy też krótkie zawody w jeździe precy-
zyjnej. Zajęcia trwają mniej więcej pół dnia na grupę 
ok. 10 osób, czyli ok. 30-60 minut na osobę. 

• wspinaczka swoich sił spróbujemy wspinając się po 
najciekawszych skałach. Dla tych, którzy już mieli 
okazję się wspinać, nasze „wędki” zawisną na drogach 
o wyższych stopniach trudności. Zajęcia są całkowicie 
bezpieczne – instruktorami są osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami, a sprzęt asekuracyjny ma wszelkie 
wymagane atesty.

• zajęcia linowe zbudujemy i pokonamy mosty lino-
we nad przepaściami, będziemy zjeżdżać ze skał, 
spróbujemy wchodzenia po drabince alpinistycznej 
oraz wspinaczki w kominie. Posłuchamy opowieści 
instruktorów o zasadach postępowania w górach, na-
uczymy się podstawowych węzłów. Wszystkie zajęcia 
linowe prowadzone są przez uprawnionych instrukto-
rów, a sprzęt posiada wszelkie wymagane atesty.

• akcja adrenalina, czyli off -road samochody terenowe 
w cenie obozu! Spróbujemy prawdziwego off -roadu! 
Trudny teren, błoto, przeszkody, zabawa na wysokim 
poziomie! Zajęcia prowadzone przez profesjonalną 
fi rmę z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa; trwają około 30 minut na osobę.

• orienteering przeprowadzimy dzienne i nocne zawo-
dy na orientację. Na początku szkolenia z podstaw 
orienteeringu i taktyki startu w zawodach. Dla najlep-
szych czekają nagrody!

• max paintball Uczestnicy podczas zajęć wyposażeni 
będą w specjalne ubranie, maski ochronne, markery, 
kulki z farbą (400 sztuk na Uczestnika). Przeprowadzi-
my kilka scenariuszy na polu paintballowym i w lesie.

• nocna przygoda spróbujemy prawdziwego surviva-
lu! Jedną noc spędzimy w terenie albo na specjalnie 
przygotowanym polu namiotowym (namioty typu 
igloo) lub w prawdziwej jaskini. Obowiązkowo własna 
karimata i śpiwór.

• zamki i warownie na Uczestników czekają wyprawy 
w poszukiwaniu historii Orlich Gniazd.

• speleologia eksploracja jaskiń dostarcza niesamo-
witych wrażeń. Czasami trzeba się schylić, czasami 
czołgać, czasem przeciskać przez wąskie szczeliny. 
Jednak warto – widok wspaniałych form nacieko-
wych, niedostępnych dla każdego, potrafi  zaskakiwać. 
Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną kadrę, 
zapewniamy atestowany sprzęt.

• zajęcia z pierwszej pomocy weźmiemy udział w krót-
kim kursie postępowania podczas wypadków. Nasz 
obozowy lekarz opowie im jak zatamować krwotok, 
zabandażować rękę, czy nogę oraz jak postępować 
w przypadku omdlenia.

• zajęcia integracyjne: przez cały turnus przeprowa-
dzamy specjalnie przygotowane zabawy integracyjne 
i zadania team buildingowe, które pomagają zbudo-
wać i podtrzymać dobre relacje w grupie.

• ponadto w programie zajęcia ogólnosportowe, gry 
terenowe z nagrodami, turnieje gry w siatkówkę 
i piłkę nożną, wycieczki na basen lub nad zalew, dy-
skoteka z motywem przewodnim, wieczorne ognisko 
z pieczeniem kiełbasek.

12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na 
drogę, wykwaterowanie, powrót do poszczególnych 
miast wg rozkładu jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zajazd Jurajski – obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Do naszej dyspozycji: 
sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis 
stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice. 
Pokoje: 3, 4, 5-osobowe z łazienką.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, pod-
wieczorek, kolacja. Pierwszy posiłek – kolacja, ostatni 
– śniadanie, suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów, w pokojach z łazien-

kami
• wyżywienie: 4 razy dziennie śniadanie, obiad, podwie-

czorek, kolacja i suchy prowiant na drogę powrotną
• bardzo aktywny program
• opieka: kadry pedagogicznej, instruktorskiej i ratow-

nika WOPR
• ubezpieczenie AXA: NNW 10 000 PLN
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik musi mieć ważną legitymację szkolną z nu-

merem PESEL, wypełnioną kartę kwalifi kacyjną
• należy zabrać: mały plecak oraz wygodne buty, 

obuwie sportowe, ciepły sweter lub polar, kurtkę 
przeciwdeszczową, letnie nakrycie głowy, przybo-
ry toaletowe, ręcznik kąpielowy i plażowy, krem 
z fi ltrem UV, środek przeciwko owadom, okulary 
przeciwsłoneczne, strój kąpielowy/kąpielówki, kom-
pas, latarkę z zapasem baterii, bluzę i spodnie do zajęć 
terenowych, śpiwór, karimatę

• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby pisemnie upoważnione

TRANSPORT
Dojazd własny: adres: ul. Podlesice 1, Podlesice. Prosimy 
o przybycie do ośrodka około godz. 16:00 pierwszego 
dnia obozu i odbiór ok 10:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd zorganizowany: autokarem lub pociągiem pod 
opieką kadry. Zbiórka 15 minut przed wyjazdem. Więcej 
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 20:05 198 PLN

Katowice

WYJAZD: parking przy McDonald's, 
al.Górnośląska 40A, kierunek Kraków 
POWRÓT: parking przy McDonald's, 
ul.Ofi ar Katynia 5, kierunek Opole 

14:05 11:50 118 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, 
ul. Zakopiańska 62 12:35 13:25 128 PLN

Łódź Stacja paliw BP, ul. Kątna 1, 92-638 10:25 15:50 168 PLN

Poznań Tzw. Dworzec Letni, ul. Dworcowa 1 07:40 18:35 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 08:05 18:05 188 PLN

Warszawa Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu 
Młodzieży, od ul. Świętokrzyskiej 08:10 18:10 198 PLN

Wrocław Parking przy McDonalds, 
ul. Czekoladowa 7 11:25 15:00 188 PLN

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 700 PLN

POP-KPM-1 24.06–05.07.2019 2299 PLN
POP-KPM-2 06.07–17.07.2019 2299 PLN
POP-KPM-3 18.07–29.07.2019 2299 PLN
POP-KPM-4 30.07–10.08.2019 2299 PLN
POP-KPM-5 11.08–22.08.2019 2299 PLN

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 12 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA 
MIEJSCU
Realizacja przy min. 20 osobach
• 100 dodatkowych kulek paintballowych (oprócz 

tych w programie): 30 PLN
• wycieczka do Ogrodzieńca, zwiedzanie Zamku 

i Parku Doświadczeń: 60 PLN
• Park Wodny Kraków i zwiedzanie Krakowa: 120 PLN
• galeria najlepszych zdjęć: 29,90 PLN
• przygodowy pakiet obozowy – worek, latarka, ba-

terie do niej, bidon, poduszka dmuchana taka do 
podróży na kark, pałeczki fl uorescencyjne: 100 PLN

Więcej informacji na www.atas.pl

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   12 dni

transport: autokar lub pociąg

atrakcje:  samochody terenowe, survival, 
wspinaczka
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PISZ  MAZURY
obóz żeglarski z egzaminem na patent

#szanty #podżaglami #hobby

Zapraszamy na obóz, w trakcie którego doświadczeni, 
pełni pasji specjaliści pomogą Ci wkroczyć w nieznany 
świat i nauczą Cię pływania, a także zdobywania kolej-
nych 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 szkolenie teoretyczne 
oraz praktyczne. Zakres szkolenia: 
• informacje o budowie jachtu i jego przeznaczeniu,
• ratownictwo, locja, meteorologia, teoria żeglowania, 

budowa jachtu, etyka i etykieta, przepisy śródlądowe 
i morskie, 

• szkolenie z prac bosmańskich,
• nauka manewrowania jachtem żaglowym: ostrzenie, 

odpadanie, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dryf, 
podejście do boi, podejście do kei, podejście do czło-
wieka za burtą

• zachowanie bezpieczeństwa na wodzie i lądzie.
Zajęcia odbywają się w grupach/wachtach zgodnie 
z planem dnia oraz programem szkoleniowym na sto-
pień żeglarza jachtowego. Każda z załóg będzie miała 
swojego instruktora prowadzącego, odpowiedzialne-
go za przebieg jej szkolenia, który będzie prowadził 
zajęcia praktyczne oraz asystował przy nauce teorii. 
Blok programowy obejmuje około 55 godzin zajęć 
praktycznych oraz 20 godzin zajęć teoretycznych 
w okresie 13 dni, zakończony egzaminem na patent 
żeglarza jachtowego. Po za szkoleniem uczestnicy biorą 
udział w zajęciach integracyjnych, animacyjnych oraz 
sportowych. Wieczorem nie zabraknie ognisk z nauką 
śpiewania szant, dyskotek oraz karaoke. Na koniec 
obozu zaplanowaliśmy chrzest żeglarski. 
Harmonogram dnia*: 7:45 pobudka, 8:00 apel, 8:15 
śniadanie, 09:15 zajęcia żeglarskie na wodzie, 13:15 
obiad, 15:00 zajęcia żeglarskie na wodzie, 18:15 kolacja, 
20:00 wykłady, animacje, ogniska, dyskoteki, karaoke, 
22:00–7:00 cisza nocna
* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmo-
nogramie zajęć.

14 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczegól-
nych miast wg rozkładu jazdy. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Camp Pisz położony nad brzegiem jeziora Roś. 
Drewniane domki letniskowe: 4 osobowe, w pełni 
umeblowane. Każdy domek posiada łóżko piętrowe, 
własną werandę z częścią rekreacyjną. Sanitariaty ze-
wnętrzne oddzialne dla chłopców i dziewczyn. Każdy 
uczestnik otrzymuje prześcieradło, poduszkę i koc. Śpi-
wór trzeba zabrać ze sobą. 
Stanica Żeglarska: duże, przestronne pokoje 4–5-oso-
bowe, w pełni umeblowane. Każdy pokój z łazienką, 
z prysznicem. Zapewniona kompletna pościel. 

Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu, II śniadania w 
formie lunch pakietu (butelka wody mineralnej, owoc
lub słodka bułka), obiad (zupa, drugie danie, kompot), 
kolacja w formie bufetu. Wyżywienie serwowane w 
jadalni położonej na terenie ośrodka Camp-Pisz. Dania 
przygotowywane przez hotelową restaurację „Smuga 
Cienia” z lokalnych produktów. Kuchnia polska inspiro-
wana daniami regionalnymi oraz filozofią slow-food. 
Każdego dnia na zajęcia uczestnicy otrzymują butelkę 
wody mineralnej. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 13 noclegów: 4-osobowy domek 

letniskowy lub 4-5 os. pokój z łazienką w Stanicy na 
terenie Ośrodka Camp Pisz

• wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, II śniadanie, 
obiad, kolacja)

• opieka kadry: kierownika wyszkolenia żeglarskie-
go, instruktorów, wychowawców oraz sterników 
z uprawnieniami wychowawcy (1 na 5 uczestników 
obozu żeglarskiego)

• opiekę medyczną i ratowniczą
• ubezpieczenie: NNW (PZU 30 000 PLN)
• szkolenie żeglarskie
• sprzęt: jachty kabinowe i „Omegi”, kajaki, rowery, 

łódź żaglowo-wiosłowa DZ-ta
• dodatkowe atrakcje: dyskoteki, szanty, gry terenowe, 

ogniska, nauka węzłów

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest posiadać legitymację 

szkolną
• możliwa dieta: wegetariańska, dietetyczna, dostoso-

wujemy menu do alergików
• sugerowane kieszonkowe ok. 100–150 PLN
• zabierz ze sobą: kartę kwalifi kacyjną, legitymację 

szkolną, śpiwór (przy zakwaterowaniu w domku let-
niskowym), kurtkę przeciwdeszczową, krem z fi ltrem 
UV, buty z miękką i białą podeszwą, ciepłe okrycie 
(sweter, bluzę), czapkę z daszkiem, ciepłą czapkę, 
okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy, klapki, 
ręcznik, coś do pisania (zeszyt, długopis), książeczkę 
żeglarską (jeśli posiadasz)

• wymagania: umiejętność pływania

TRANSPORT
Dojazd własny: prosimy o przybycie do Ośrodka Camp 
Pisz, Al. Turystów 11, 12-200 Pisz, pierwszego dnia 
obozu. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zgłosze-
nia się wraz z osobą dorosłą do kierownika obozu lub 
instruktora dyżurnego. Odbiór dziecka przez rodziców/ 
opiekunów lub osobę upoważnioną. 
Dojazd zorganizowany: dojazd z pilotem organiza-
tora. Rodzaj transportu: autokar lub PKP + autokar/
bus. Warszawa: autokar.  Zbiórka 20 min. przed wy-
jazdem. Potwierdzone godziny i miejsca zbiórki będą 
dostępne na 3 dni przed wyjazdem. Więcej informacji na 
www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk Parking pod halą widowiskowo-sportową AWFiS 150 PLN

Katowice Wejście do Dw. PKP od ulicy Andrzeja 200 PLN

Kraków Dw. PKP Kraków Główny od strony Małopolskiego 
Dworca Autobusowego MDA 200 PLN

Łódź Parking przed aquaparkiem Fala przy ul. Unii Lubelskiej 150 PLN

Poznań Dw. PKP Poznań Główny, na peronie z którego odjeż-
dża 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
Zaliczka: 500 PLN DOMKI STANICA

POP-OŻ-1 23.06–06.07.2019 1699 PLN 1999 PLN
POP-OŻ-2 07.07–20.07.2019 1699 PLN 1999 PLN
POP-OŻ-3 21.07–03.08.2019 1699 PLN 1999 PLN
POP-OŻ-4 04.08–17.08.2019 1699 PLN 1999 PLN

Impreza odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się 
na nią minimum 8 osób. Przy braku minimalnej liczby 
osób, impreza może zostać przez organizatora odwo-
łana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• obowiązkowa opłata na miejscu za egzamin na 

żeglarza jachtowego: 125 PLN z ważną legitymacją 
szkolną, bez legitymacji: 250 PLN (dostępne dla 
uczestników, które ukończyły 14 lat), (opłata za pa-
tent: 25 PLN, przy odbiorze w PZŻ)

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
Realizacja w turnusach II, III i IV. 
• wycieczka autokarowa do parku wodnego Tropi-

kana w Mikołajkach: uczestnicy do 14 lat: 35 PLN, 
powyżej 14 lat: 50 PLN

Realizacja przy min. 3 os. Wymagane ukończone 14 lat 
w dniu egzaminu: 
• szkolenie na sternika motorowego: 450 PLN
• egzamin na patent sternika motorowego (przy 

okazaniu legitymacji szkolnej): 125 PLN, bez doku-
mentu: 250 PLN

Więcej informacji na www.atas.pl. 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed 
zawarciem umowy
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy 

AXA: 2,8% całkowitej wartości ceny.

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   14 dni 

transport: autokar lub PKP

atrakcje:  szkolenie żeglarskie 
z egzaminem na patent 
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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 dwutygo-
dniowy 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 Stowarzyszenia Windsur-
fi ngowego. Prowadzone zajęcia obejmują szkolenie 
teoretyczne oraz praktyczne. Zajęcia odbywają się 
w 2 grupach (początkująca i zaawansowana), 3–4 go-
dzin zajęć dziennie. Zgłębienie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej na temat sprzętu windsurfi ngowego, 
jego budowie, przeznaczeniu oraz użytkowaniu. Za-
kres szkolenia: Zasady zachowania bezpieczeństwa na 
wodzie, podstawy meteorologii. 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, 15:15 zajęcia z windsurfi ngu, 18:15 kolacja, 
19:00 zajęcia sportowe, ogniska, dyskoteki, karaoke, 
22:00 cisza nocna.
* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w har-
monogramie zajęć

Po za szkoleniem uczestnicy biorą udział w zajęciach 
integracyjnych, animacyjnych oraz sportowych. Wie-
czorem nie zabraknie ognisk z nauką śpiewania szant, 
dyskotek oraz karaoke. Na koniec obozu zaplanowaliśmy 
egzamin. na patent/certyfi kat PSW I, II,III klasy.
14 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczegól-
nych miast wg rozkładu jazdy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Camp Pisz położony nad brzegiem jeziora Roś. 
Drewniane domki letniskowe: 4-osobowe, w pełni 
umeblowane. Każdy domek posiada łóżko piętrowe, 
własną werandę z częścią rekreacyjną. Sanitariaty ze-
wnętrzne oddzialne dla chłopców i dziewczyn. Każdy 
uczestnik otrzymuje prześcieradło, poduszkę i koc. Śpi-
wór trzeba zabrać ze sobą. 
Stanica Żeglarska: duże, przestronne pokoje 4, 5-oso-
bowe, w pełni umeblowane. Każdy pokój z łazienką, 
z prysznicem. Zapewniona kompletna pościel. 
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu, II śniadania 
w formie lunch pakietu (butelka wody mineralnej, owoc 
lub słodka bułka), obiad (zupa, drugie danie, kompot), 
kolacja w formie bufetu. Wyżywienie serwowane w ja-
dalni położonej na terenie ośrodka Camp-Pisz. Dania 
przygotowywane przez hotelową restaurację „Smuga 
Cienia” z lokalnych produktów. Kuchnia polska inspiro-
wana daniami regionalnymi oraz fi lozofi ą slow-food. 

Każdego dnia na zajęcia uczestnicy otrzymują butelkę 
wody mineralnej. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 13 noclegów: 4-osobowy domek 

letniskowy lub 4-5 os. pokój z łazienką w Stanicy na 
terenie Ośrodka Camp Pisz

• wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, II śniadanie, 
obiad, kolacja)

• opieka: pedagogiczna, zabezpieczenie ratownicze 
i medyczne

• kadra: kierownik obozu, instruktor windsurfi ngu, 
pomoc instruktora pełniąca funkcję wychowawcy, 
wychowawca

• ubezpieczenie NNW (PZU 30 000 PLN)
• sprzęt: deski windsurfi ngowe, kamizelki asekuracyj-

ne (szkolenie odbywa się na sprzęcie o parametrach 
przystosowanych do rozmiarów i umiejętności uczest-
ników oraz warunków pogodowych), kajaki, rowery,

• realizacja szkolenia zgodna z wymogami PSW zakoń-
czona egzaminem na patent/ certyfi kat PSW I,II,III 
klasy

• zajęcia praktyczne i teoretyczne
• ogniska, dyskoteki, wycieczki, nauka szant, gry tere-

nowe i zespołowe
• spływ kajakowy po jeziorze Roś

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest posiadać legitymację 

szkolną
• możliwa dieta: wegetariańska, dietetyczna, dostoso-

wanie menu dla alergików
• sugerowane kieszonkowe ok. 100–150 PLN
• zabierz ze sobą: kartę kwalifi kacyjną, 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, Al. Turystów 11, 12-200 Pisz, pierwszego dnia 
obozu. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zgłosze-
nia się wraz z osobą dorosłą do kierownika obozu lub 
instruktora dyżurnego. Odbiór dziecka przez rodziców/ 
opiekunów lub osobę upoważnioną. 
Dojazd zorganizowany: dojazd z pilotem organizatora. 
Rodzaj transportu: PKP + autokar/bus. Warszawa: au-
tokar. Zbiórka 20 min. przed wyjazdem. Potwierdzone 
godziny i miejsca zbiórki będą dostępne na 3 dni przed 
wyjazdem. Więcej informacji na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk Parking pod halą widowiskowo-sportową AWFiS 150 PLN

Katowice Wejście do Dw. PKP od ulicy Andrzeja 200 PLN

Kraków Dw. PKP Kraków Główny od strony Małopolskiego 
Dworca Autobusowego MDA 200 PLN

Łódź Parking przed aquaparkiem Fala przy ul. Unii Lubelskiej 150 PLN

Poznań Dw. PKP Poznań Główny, na peronie z którego odjeż-
dża 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

PISZ  MAZURY
obóz windsurfi ngowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN DOMKI STANICA

POP-OWW-1 23.06–06.07.2019 1649 PLN 1949 PLN
POP-OWW-2 07.07–20.07.2019 1649 PLN 1949 PLN
POP-OWW-3 21.07–03.08.2019 1649 PLN 1949 PLN
POP-OWW-4 04.08–17.08.2019 1649 PLN 1949 PLN

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 8 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• 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

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
• wypożyczenie pianki: 100 PLN/turnus
Realizacja w turnusach II, III i IV. 
• wycieczka autokarowa do parku wodnego Tropi-

kana w Mikołajkach: uczestnicy do 14 lat: 35 PLN, 
powyżej 14 lat: 50 PLN

Realizacja przy min. 3 os. Wymagane ukończone 14 lat 
w dniu egzaminu: 
• szkolenie na sternika motorowego: 450 PLN
• egzamin na patent sternika motorowego (po okaza-

niu legitymacji): 125 PLN, bez zniżki: 250 PLN
Więcej informacji na www.atas.pl. 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA
Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed 
zawarciem umowy
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy 

AXA: 2,8% całkowitej wartości ceny

#nafali #zwiatrem #jezioro #trening

wiek 
uczestników:  11–18 lat

czas trwania:   14 dni 

transport: autokar lub pociąg

atrakcje: szkolenie windsurfi ngowe
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WĘGORZEWO  MAZURY
kolonia i obóz siedem przygód

#paintball #żagle #wycieczki #gryzabawy

Zapraszamy na wyjazd aktywny 7 Przygód. Zajęcia spor-
towe, plastyczne, dyskoteki i moc rozrywek.

PROGRAM 
KOLONIA 7 PRZYGÓD 10–14 lat: wycieczki: Mikołajki, 
Wilczy Szaniec, przygoda: żagle, paintball, wodne sza-
leństwo, strzelectwo, eksperymenty,latawce, survival
OBÓZ 7 PRZYGÓD 13–18 lat: wycieczki: Mikołajki, 
Wilczy Szaniec, przygoda: żagle, paintball, rowery, strze-
lectwo, kajaki, park linowy, nurkowanie.
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do 
Węgorzewa, zakwaterowanie, nocleg.
2–13 DZIEŃ Realizacja programu: 
• wycieczka do Mikołajek – zwiedzanie wioski żeglar-

skiej i starego miasta, Parku Dzikich Zwierząt, wizyta 
w Parku Wodnym „Tropikana” 

• wycieczka do Wilczego Szańca – Kwatera Główna 
Hitlera w Gierłoży, Kętrzyn, Sanktuarium w Świętej 
Lipce

• przygoda – żeglarstwo zasady bezpieczeństwa na 
jachcie, użycia sprzętu ratunkowego. Po szkoleniu, 
całodniowy rejs po jeziorach. Każdy będzie mógł ste-
rować, obsługiwać żagle i liny. Posiłek na bezludnej 
Kociej Wyspie. Wieczorem ognisko

• przygoda – paintball szkolenie pod okiem instruk-
tora, rozgrywki według różnorodnych scenariuszy. 
Każdy otrzyma na czas zajęć odzież ochronną, marker, 
maskę i 400 kulek

• przygoda – strzelectwo różne typy wiatrówek, łuki 
i proce, będziecie mogli postrzelać, porównać swoje 
umiejętności z kolegami. Wieczorem dyskoteka

• przygoda – wodne szaleństwo wycieczka do Parku 
Wodnego Tropikana, olimpiada wodna na plaży. Za-
bawy i konkursy w wodzie, przejażdżki motorówką, 
na „bananie” oraz na kole holowanym za motorówką

• przygoda – eksperymenty stworzycie i wyślecie 
w powietrze miniaturową rakietę, skonstruujecie 
silnik elektryczny. Będziecie eksperymentować z og-
niem, wodą i powietrzem

• przygoda – survival sztuka przetrwania i oriente-
ering. W lesie rozbijemy obóz, zbudujemy szałas, 
rozpalimy ognisko bez zapałek, nauczymy się korzy-
stać z mapy i kompasu, poznamy tajniki maskowania. 

• przygoda – latawce budowa i ozdabianie
• przygoda – rowery rajd dookoła jezior Mamry, 

Święcajty i Harsz. Do pokonania ok. 40 km. W porcie 
Sztynort posiłek. Późnym popołudniem powrót do 
ośrodka

• przygoda – park linowy wizyta w śluzie w Leśniewie, 
chodzenie po mostach linowych, zjeżdżanie zjazdem 
tyrolskim czy skoki na wahadle wewnątrz komory 
śluzy. Zostaniecie wyposażeni w profesjonalny sprzęt

• przygoda – kajaki spływ rzeką Sapiną przez jeziora 
Wilkus, Pozezdrze i Stręgiel. Piknik i odpoczynek. Wie-
czorem powrót do portu

• przygoda – nurkowanie zapoznanie się ze sprzętem, 
zasadami bezpieczeństwa, podstawową teorią. Każdy 
założy kompletny strój, sprzęt i zanurkuje z instrukto-
rem

UWAGA! Bez dodatkowych opłat można zamienić przy-

godę – nurkowanie na wodne szaleństwo – przejażdżka 
motorówką, na „bananie” oraz na kole holowanym za 
motorówką.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany pro-
gramu w związku z pogodą. Dotyczy w szczególności 
programu realizowanego na wodzie.
14 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczegól-
nych miast wg rozkładu jazdy. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Szkoleniowy „Róża Wiatrów”. Położony na 
obrzeżach Węgorzewa, nad jeziorem Święcajty. 
Kolonia 10–14 lat zakwaterowanie: 
• Domki kempingowe: 6-osobowe (łóżko, pościel). 

Łazienki w pawilonie sanitarnym.
Obóz 13–18 lat zakwaterowanie: 
• Domki kempingowe: 6-osobowe (łóżko, pościel). 

Łazienki w pawilonie sanitarnym.
• Namioty wojskowe NS: 6-8-osobowe. Łóżko, ma-

terac, zamykana skrzynia na rzeczy. W namiotach 
drewniana podłoga. Łazienki w pawilonie sanitarnym. 
Uczestnicy muszą posiadać własny śpiwór oraz kłód-
kę do skrzyni.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kola-
cja w stołówce. Podczas całodniowych zajęć śniadanie 
i obiadokolacja oraz prowiant na czas zajęć.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 13 noclegów, 6 noclegów turnus 6 i 7
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie
• bogaty program
• opieka kadry pedagogicznej, instruktorskiej i żeglarskiej
• ubezpieczenie AXA: NNW 10 000 PLN

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji 

szkolnej
• proponowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodze-

nie, utopienie lub kradzież sprzętu elektronicznego. 
Uczestnik zabiera taki sprzęt na własną odpowiedzial-
ność

• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-
ców lub osoby upoważnione

TRANSPORT
Dojazd własny: prosimy o przybycie do ośrodka mię-
dzy godz. 16:00–17:00 pierwszego dnia. Odbiór między 
godz. 9:00–10:00 rano w dniu wyjazdu.
Dojazd zorganizowany: PKP + autokar z opiekunem. 
Zbiórka ok. 15 min. przed wyjazdem. Więcej informacji 
na www.atas.pl

Miejscowość Dopłata 

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH
Warszawa, Łodź 130 PLN
Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Kraków 190 PLN
Szczecin 200 PLN
Olsztyn 100 PLN

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN Domki Namioty NS# 

POP-RWP-1 23.06–06.07.2019 2195 PLN 1795 PLN
POP-RWP-2 07.07–20.07.2019 2195 PLN 1795 PLN
POP-RWP-3 21.07–03.08.2019 2195 PLN 1795 PLN
POP-RWP-4 04.08–17.08.2019 2195 PLN 1795 PLN
POP-RWP-5 18.08–31.08.2019 2095 PLN 1695 PLN
POP-RWP-6 18.08–24.08.2019*1095 PLN  995 PLN
POP-RWP-7 25.08–31.08.2019*1095 PLN  995 PLN
* turnus 7 dniowy – program realizowany w ograniczonym zakresie
# namioty dostępne tylko dla grupy wiekowej 13–18 lat

Impreza odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się na 
nią minimum 10 osób. Przy braku minimalnej liczby 
osób, impreza może zostać przez organizatora odwo-
łana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• diety: wegetariańska 90 PLN, bezglutenowa 90 PLN 

(na turnusach tygodniowych 45 PLN)

FAKULTATYWNIE  PŁATNE 
W BIURZE
Realizowane bez względu na liczbę chętnych.
Dla  dla grupy kolonijnej 10–14 lat
•  całodzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną: 80 PLN
Dla dla grupy obozowej 13–18 lat
• szkolenie na sternika motorowodnego: 399 PLN 

(szkolenie dostępne dla uczestników, którzy ukoń-
czyli 14 lat) + opłata za egzamin (ze zniżką dla 
uczniów: 125 PLN, bez zniżki: 250 PLN), opłata za 
patent (ze zniżką: 25 PLN, bez zniżki: 50 PLN)

• szkolenie na sternika motorowodnego + książka 
„Vademecum Sternika Motorowodnego”: 439 PLN 
(szkolenie dostępne dla uczestników, którzy ukoń-
czyli 14 lat) + opłata za egzamin. (ze zniżką dla 
uczniów: 125 PLN, bez zniżki: 250 PLN), opłata za 
patent (ze zniżką: 25 PLN, bez zniżki: 50 PLN)

• wodne szaleństwo – przejażdżka motorówką, jazda 
na „bananie” oraz kole holowanym za motorówką: 
99 PLN

• Uwaga: Korzystanie z zajęć fakultatywnych może 
wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawo-
wych.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
w ciągu 3 dni roboczych od rezerwacji i wpłaty zaliczki.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 59 PLN

wiek 
uczestników:  10–14, 13–18 lat

czas trwania:   14 dni /  7 dni 
turnus 6 i 7

transport: pociąg, autokar 

atrakcje:  żagle, paintball, survival i wiele 
innych  przygód
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Razem z doskonałą Szkołą Jazdy Konnej As Dream zapra-
szamy na letni obóz jeździecki w samym sercu Kaszub. 
W spokojnej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku będzie 
okazja nie tylko doskonalić umiejętności jeździeckie, 
ale również aktywnie i ciekawie spędzać czas z końmi. 
Szkoła Jazdy Konnej As Dream to miejsce dla każdego 
miłośnika koni i jeździectwa! 

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu: 
Program realizowany będzie w Szkole Jazdy Konnej As 
Dream. Ośrodek posiada certyfi kat Polskiego Związ-
ku Jeździeckiego, co potwierdza wyszkolenie koni na 
najwyższym poziomie oraz bezpieczeństwo jazd pro-
wadzonych przez wykwalifi kowanych, kompetentnych 
trenerów i instruktorów. Kompleks stajenny zawiera: 
• krytą ujeżdżalnię 25x45,
• dwa place treningowe,
• czworobok konkursowy oraz komplet przeszkód. 
Nauka jazdy konnej odbywa się w kameralnych 
grupach treningowych w podziale na stopień zaawan-
sowania (podział na grupy pierwszego dnia obozu). 
• grupa źrebaków – Uczestnicy od podstaw zapozna-

ją się z zasadami jazdy konnej i gruntownie oszlifują 
swoje podstawy,

• grupa kucyków – grupa dla Uczestników już jeżdżą-
cych samodzielnie, a nie gotowych jeszcze na jazdę 
w grupie zaawansowanej (stęp, kłus), 

• grupa pegazów – miejsce dla Uczestników jeżdżą-
cych konno na zaawansowanym poziomie, gdzie 
poznawać będą tajniki treningu sportowego. 

Jazdy konne (ok. 20 h w turnusie) szkolenie odbywa się 
na podstawie autorskiego programu. Celem jest zapo-
znanie uczestników z zasadami klasycznego jeździectwa. 
Program praktycznych zajęć jeździeckich wzboga-
cony jest o następujące moduły – rząd i ekwipunek 
jeździecki, budowa jeźdźca i konia, zachowania stadne 
koni, wpływ koni na zachowania grupy „HORSE SENSE”, 
day SPA – perfekcyjna opieka i pielęgnacja koni, spor-
ty konne – budowanie małego sportowca, żywienie 
koni – od źrebaka do sportowca, podstawy woltyżerki 
– gimnastyka na koniu, konno wśród natury– wycieczka 
konna po lasach i jeziorach kaszubskich. 
Autor programu – Anna Skrzeszewska – właścicielka 
Szkoły Jazdy Konnej As Dream, licencjonowany trener 
Polskiego Związku Jeździeckiego (nr licencji T000586/11), 
instruktor sportu jeździeckiego, trenerskie uprawnienia 
międzynarodowe, kierownik wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży.
Ponadto w programie: 
• Wodna zabawa: jeden dzień w parku wodnym w Ho-

telu Venus, 
• Orienteering: impreza na orientacje w terenie kształ-

tuje wytrwałość i spostrzegawczość,
• zajęcia integracyjne, aktywnie i twórczo: w ramach 

relaksu nasi Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział 
w zajęciach sportowych i artystycznych (mały plener 

rysunkowy), ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpie-
waniem, gry terenowe z nagrodami, wycieczki po 
okolicy, konkursy, quizy i planszówki, olimpiada spor-
towa na wesoło, wieczorne kino.

12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na 
drogę, wykwaterowanie, powrót do poszczególnych 
miast wg rozkładu jazdy.

Na każdym turnusie istnieje możliwość zdania egzaminu 
na brązową i srebrną odznakę jeździecką, a także na od-
znakę jeżdżę konno.
Weryfi kacji umiejętności młodego jeźdźca i dopuszcze-
niu do egzaminu dokonuje doświadczony instruktor.
Brązowa i Srebrna odznaka: egzamin przeprowadzany 
przed komisją, potwierdzający umiejętności jeździe-
ckie na poziomie pozwalającym na start w pierwszych 
zawodach. Do egzaminu mogą podchodzić wszyscy 
uczestnicy posiadający umiejętności jeździeckie na po-
ziomie zaawansowanym.
Odznaka Jeżdżę Konno: egzamin przeprowadzany 
przed komisją, potwierdzający podstawowe umiejęt-
ności jeździeckie, w tym umiejętność podstawowej 
pielęgnacji i przygotowania konia do jazdy. Egzamin. ten
przeznaczony jest dla wszystkich uczestników obozu.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Agroturystyka Sakowcówka – pensjonat położony 
niedaleko Gdańska, otoczony przepięknym lasem. 
Uczestnicy zakwaterowani są w obiekcie położonym na 
terenie stajni! Dostęp do koni i stajni będzie praktycznie 
nieograniczony! 
Pokoje: 2, 3, 4, 5-osobowe z łazienkami i TV.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, pod-
wieczorek, kolacja, suchy prowiant na drogę powrotną. 
Wyżywienie w ośrodku. Obóz zaczyna się obiadokolacją 
pierwszego dnia, a kończy śniadaniem dnia ostatniego.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów w pokojach z łazien-

kami
• wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja, suchy prowiant na drogę po-
wrotną

• bardzo aktywny program
• opieka: kadry pedagogicznej, instruktorskiej oraz 

medycznej
• ubezpieczenie AXA: NNW 10 000 PLN
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik musi mieć ważną legitymację szkolną z nu-

merem PESEL, wypełnioną kartę kwalifi kacyjną
• odpowiedni strój i obuwie do jazdy konnej, toczek 

z atestem lub kask jeździecki (bardzo ważne!)
• należy zabrać: mały plecak oraz wygodne buty, 

obuwie sportowe, ciepły sweter lub polar, kurtkę 
przeciwdeszczową, strój kąpielowy/kąpielówki, letnie 
nakrycie głowy, przybory toaletowe, ręcznik kąpie-
lowy i plażowy, krem z fi ltrem UV, środek przeciwko 
owadom, okulary przeciwsłoneczne 

• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• Szkoła Jazdy Konnej As Dream posiada na wyposaże-

niu kaski jeździeckie we wszystkich rozmiarach
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby pisemnie upoważnione

TRANSPORT
Dojazd własny: prosimy o przybycie do Ośrodka ok. 
godz. 16:00 pierwszego dnia obozu i odbiór ok. godz. 
10:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd zorganizowany: autokarem lub pociągiem pod 
opieką kadry. Zbiórka 15 min. przed wyjazdem. Więcej 
informacji na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

Gdańsk Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3 14:15 12:15 98 PLN

Katowice Parking przy McDonald’s, 
ul. Ofi ar Katynia 5, kierunek Opole 05:50 20:00 198 PLN

Kraków Parking przy Carrefour, ul. Zakopiańska 62 04:45 21:25 198 PLN

Łódź Stacja Paliw BP, ul. Kątna 1 09:15 16:25 188 PLN

Poznań Parking przy Centrum Handlowym M1, 
ul. Szwajcarska 14 08:20 17:15 188 PLN

Toruń Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1 11:30 14:10 168 PLN

Warszawa Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu 
Młodzieży, od ul. Świętokrzyskiej 06:55 19:05 198 PLN

Wrocław Stacja paliw Circle K, ul. Sucha 15C 04:20 21:20 198 PLN

ŁAPINO  KASZUBY
obóz jeździecki

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 700 PLN

POP-KON-1 24.06–05.07.2019 2299 PLN
POP-KON-2 06.07–17.07.2019 2299 PLN
POP-KON-3 18.07–29.07.2019 2299 PLN

Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na 
nią minimum 12 osób. W przypadku braku minimalnej 
liczby osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organi-
zator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni 
przed datą wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA 
MIEJSCU
• galeria najlepszych zdjęć: 29,90 PLN
• brązowa i srebrna odznaka jeździecka: 250 PLN
• odznaka Jeżdżę Konno: 90 PLN
Więcej informacji na www.atas.pl

#kochamkonie #galop #jeździectwo

wiek 
uczestników:  10–18 lat

czas trwania:   12 dni 

transport: autokar lub pociąg

atrakcje:  jazda konna, zabawa na orientację, 
wieczorne kino
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BORY TUCHOLSKIE
kolonie i obozy tematyczne

#10przygód #paintball #mocatrakcji

Borzechowo położone w samym sercu Borów Tuchol-
skich nad jeziorami Borzechowskim Małym i Wielkim. 

PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do 
Borzechowa ok. godz.17:00, zakwaterowanie, kolacja
2–10 DZIEŃ Realizacja wybranego programu i zajęcia 
wspólne dla wszystkich np.: 
Rulewo – wycieczka do parku linowego, znajdującego się 
na terenie 4*hotelu Hanza Pałac, żyroskop (dla odważ-
nych) – powstał jako urządzenie treningowe dla pilotów, 
kręci się we wszystkich kierunkach, a dla Was mamy 
dwuosobową wersję, blob jump – trampolina wodna, 
plażowanie, ognisko, grill, kino letnie, kąpiele w jeziorze, 
mini playback show, baloniada, Mam Talent, dyskoteki, 
kino pod gwiazdami itp.
11 DZIEŃ wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczegól-
nych miast wg rozkładu jazdy.
Harmonogram i intensywność zajęć uzależniona jest od 
pogody i od predyspozycji psychofi zycznych uczestników. 

PROGRAM KOLONII 10 PRZYGÓD 7 11 lat
• dzień Wodniaka – rowerki wodne, bitwa z użyciem 

wodnych katapult, skoki do jeziora z Blob jumpa
• zakręcony dzień – skakanie na dmuchańcu, wyścigi 

w workach, chodzenie w wieloosobowych nartach, 
na szczudłach oraz spodniach clowna, zajęcia z chustą 
i tunelem animacyjnym

• dzień Komandosa – zabawa na strzelnicy markerami 
paintballowymi, łukami, dmuchawkami oraz aktywna 
strzelnica SplatMaster

• dzień Ekstremalny – wspinamy się na ściance wspi-
naczkowej, kręcimy się w żyroskopie – urządzeniu 
treningowym dla pilotów, pokonamy most linowy

• dzień warsztatów plastycznych z zastosowaniem 
ciekawych technik 

• dzień Przygoda Leśnych Skrzatów – budowanie 
leśnego schronienia, wieczorne podchody, ognisko 
z kiełbaskami. Dla odważnych nocleg przy ognisku na 
terenie ośrodka (zabrać własny śpiwór i karimatę)

• dzień gier – gramy cały dzień
• przygoda kulinarna – skomponujemy własną pizzę, 

wypieczemy w specjalnym piecu, na deser – wata 
cukrowa

• dzień wariata – tego dnia wszystko stanie do góry 
nogami i nikt nie wie co może się wtedy wydarzyć

• wycieczka do Parku Linowego w Rulewie

PROGRAM OBOZU PAINTBALL 
 SPEEDBALL 11 15 lat

Obóz dla fanów PAINTBALLA leśnego i SPEEDBALLA 
w terenie ze specjalnymi przeszkodami. Przygotowali-
śmy różne scenariusze dostosowane do Waszego wieku. 
W trakcie całego obozu przeznaczamy 1000 kul/os.
• omówienie różnic w sprzęcie leśnym i speedballowym
• zajęcia ze speedballa i paintballa leśnego
• maskowanie przydatne podczas gier leśnych
• mini Liga Speedballowa
• przykładowy trening drużyny speedballowej
• ścianka wspinaczkowa i Blob Jump

• Indywidualny Trening Taktyczny z wykorzystaniem 
pla  ormy PS4

• zajęcia strzeleckie: łuki, wiatrówki
• żyroskop: urządzenie treningowe pilotów
• wycieczka do Parku Linowego w Rulewie
Zapewniamy: markery do paintballa leśnego i speedballa, 
maski, kombinezony ochronne, łuki, wiatrówki. UWAGA: 
należy zabrać z domu buty i ubrania na zdarcie.

PROGRAM OBOZU BORY DLA 
KAŻDEGO 12 18 lat
• spływ kajakowy rzeką Wdą
• wycieczka do Parku Linowego w Rulewie
• ścianka wspinaczkowa, żyroskop
• plażowanie na kąpielisku, rowery wodne, kajaki, skoki 

z trampoliny wodnej Blob jump
• gry terenowe, spacery, podchody
• jak dbać o formę – zajęcia z trenerem personalnym
• archery Ba  le – zabawa z wykorzystaniem łuków
• paintball (100 kul)
• wypad survivalowy – trawersowanie bagien
• zakręcony dzień – szczudła, narty, spodnie clowna, 

zamek do skakania

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek wypoczynkowy Jeziornik położony jest nad 
czystym jeziorem Borzechowskim z piaszczystą plażą, 
zjeżdżalnią dla dzieci. Na terenie Ośrodka: własna plaża 
ze strzeżonym kąpieliskiem, przystań wodna, świetlica, 
sala telewizyjna, boiska do koszykówki, siatkówki plażo-
wej, kort tenisowy, wypożyczalnia rowerów, miejsce na 
ognisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego: kajaki, rowery 
wodne, łodzie, sklepik.
Domki: 6, 7-osobowe. Możliwe łóżka piętrowe, ośrodek 
zapewnia pościel.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z pro-
gramami, jeżeli nie ma takiej możliwości to młodzież 
i dzieci kwaterujemy według grupy wiekowej.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 10 noclegów
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek (śnia-

danie i kolacja w formie bufetu), suchy prowiant na 
drogę powrotną

• opieka: kadry pedagogicznej i instruktorskiej, ratow-
nika i medyczna

• ubezpieczenie: NNW do kwoty 10 000 PLN/os.
• aktywny program
• zdjęcia z turnusu i pamiątkowe gadżety od OK TOURS

WAŻNE INFORMACJE
• prosimy zabrać 1 bagaż główny o maks. wadze 20 kg 

i sumie wymiarów do 180 cm + bagaż podręczny 
o wadze do 5 kg. Za przekroczenie limitu może być 
pobrana dopłata wg cennika przewoźnika

• obowiązkowa kaucja zwrotna obejmuje szkody wy-
rządzone przez uczestników

• obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży do lat 18 przez 
rodziców lub osoby upoważnione

TRANSPORT 
Dojazd własny: przyjazd do ośrodka na godz. 18:00 
pierwszego dnia i odbiór ok. godz. 11:00 rano w dniu 
wyjazdu.
Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Zbiórka 15 min. 
przed wyjazdem. Więcej informacji na www.atas.pl

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 3 UCZESTNIKACH

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 15:00 13:00 100 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1-3, ul. P. Skargi 05:30 22:00  250 PLN

Kraków Dw. Autobusowy Czyżyny 03:00 01:00# 250 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 16:00 100 PLN

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

Wrocław Dw. Autobusowy, st. międzynarodo-
we, ul. Sucha 1, Galeria Wroclavia 08:00 19:30 200 PLN

# powrót po północy następnego dnia

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN 

POP-OKB

KOLONIA 
10 PRZYGÓD 

OBÓZ 
PAINTBALL 
SPEEDBALL 

OBÓZ 
BORY DLA 
KAŻDEGO 

24.06–04.07.2019 1495 PLN 1595 PLN 1595 PLN
05.07–15.07.2019 1595 PLN 1695 PLN 1695 PLN
16.07–26.07.2019 1595 PLN 1695 PLN 1695 PLN
27.07–06.08.2019 1495 PLN 1595 PLN 1595 PLN
07.08–17.08.2019 1495 PLN 1595 PLN 1595 PLN
18.08–28.08.2019 1395 PLN 1495 PLN 1495 PLN

PROMOCJA: 
- 100 PLN do 31.03.2019
Liczba miejsc w promocji ograniczona, do potwierdze-
nia w biurze ATAS.
Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się 
na nią minimum 10 osób. Przy braku minimalnej liczby 
osób, impreza może zostać przez organizatora odwo-
łana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWE OPŁATY
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg 

rozkładu jazdy
• obowiązkowa kaucja zwrotna: 30 PLN

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zgłosić 
przy zawieraniu umowy
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od 

ceny całkowitej

wiek 
uczestników:   7–11, 11–15, 

12–18 lat
czas trwania:   11 dni 
transport: autokar

atrakcje:  park linowy, trampolina woda, 
paintball
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