
Świat marzeń dla młodzieży
Bogata ofer ta imprez zagranicznych

JEC  2A 0K 2A 2W



2. Zbiórka na lotnisku w hali odlotów na 2 godziny przed planowanym wylotem.

1. Turyści zobowiązani są do kontaktu z biurem dwa dni przed planowanym 
wylotem w celu potwierdzenia godziny zbiórki. 

3. Turyści uprawnieni są do nieodpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu rejestro-
wanego oraz 1 sztuki bagażu podręcznego (waga i rozmiary bagażu są podane 
przy ofercie i zależą od warunków linii lotniczych). Przekroczenie dozwolonych 
limitów spowoduje naliczenie stosownych opłat podczas odprawy bagażowej, 
zgodnie z przepisami danych linii lotniczych. W bagażu podręcznym 
sprawdzanym przez służby bezpieczeństwa portu lotniczego nie mogą 
znajdować się przedmioty niebezpieczne, np. scyzoryk, pilniczek; płyny 
w pojemnikach do 100 ml.

OBOWIĄZKOWY ODBIÓR UCZESTNIKÓW DO LAT 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.

Szczegółowe informacje o godzinie wyjazdu i powrotu zostaną podane na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej B. T. Jaworzyna Tour – 
www.jaworzyna.com.pl – pod opisem oferty oraz w zakładce Dla Rodziców – Informacje wyjazdowe. Przy poszczególnych ofertach podano dopłaty za 
wyjazdy ze wskazanych miast przy min. 6 osobach, z zachowaniem Warunków Realizacji Połączeń Antenowych.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji dla podróżujących na stronie:https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Zawarte w cenie ubezpieczenie KL do 30.000 EUR zawiera koszty leczenia w przypadku COVID-19 oraz ewentualnej kwarantanny.

UWAGA: do wyjazdu na imprezę zagraniczną może być konieczny ważny Unijny Certyfikat COVID lub negatywny wynik testu PCR lub antygenowego 
(w zależności od kraju docelowego). Koszt wykonania testu nie jest uwzględniony w cenie imprezy turystycznej i Klient jest zobowiązany pokryć taki 
ewentualny koszt we własnym zakresie za wszystkich zgłaszanych przez siebie uczestników.

SPIS TREŚCI

1. Na trasach antenowych (dojazdowych) możliwy transport busem, autobusem 
klasy turystycznej, PKP lub samochodem osobowym B.T. Jaworzyna Tour pod 
opieką pracowników.

Przy przejazdach PKP uczestnicy obowiązkowo muszą mieć przy sobie ważną 
(aktualną) legitymację szkolną z nr PESEL. W przeciwnym wypadku rodzic 
zobowiązany będzie dopłacić do pełnego biletu na przejazd w obydwie strony.

2. Połączenia antenowe kierowane są do Katowic lub Krakowa, gdzie następuje 
przesiadka do autokarów jadących docelowo.

3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane 
warunkami drogowymi lub kolejkami na granicy, co może się wiązać z oczeki-
waniem na transport w miejscach przesiadkowych.

5. W przypadku zbyt małej frekwencji (min. 6 osób) na trasach antenowych biuro 
może zaproponować transport zastępczy lub odwołać połączenie antenowe.

6. Istnieje możliwość wyjazdów z innych miejscowości – szczegółowe informacje 
w biurze B. T. Jaworzyna Tour w Krakowie, Rynek Podgórski 7.

4. Zbiórka uczestników na trasach antenowych na 15 minut przed odjazdem.

Klientów B.T. Jaworzyna Tour ubezpiecza Signal Iduna Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, tel. 22 50 56 506. Warunki 
ubezpieczeń dostępne są na www.signal-iduna.pl oraz pod każdą ofertą na 
www.jaworzyna.com.pl.

WARUNKI  REALIZACJI  POŁĄCZEŃ  ANTENOWYCH

UWAGA - dotyczy imprez organizowanych przez B. T. Jaworzyna Tour

UBEZPIECZENIE

WAŻNE  INFORMACJE  O  WYLOTACH 

LEGENDA

- transport autokarowy

- transport lotniczy

- logo organizatora imprezy turystycznej

12
dni

- czas trwania imprezy turystycznej - pokoje klimatyzowane

150 m
- odległość od plaży

- dobór wiekowy uczestników

- odpowiedzialną i zaangażowaną kadrę

- hotele o bardzo dobrym i dobrym

   standardzie

- sprawdzone firmy transportowe

- aktywny i atrakcyjny program

- ubezpieczenie uczestników w cenie

- niezawodny kontakt z organizatorem 

GWARANTUJEMY:

GRECJA  Olimpic Beach, Hotel DIAS 3*, obóz młodzieżowy 13-19 lat (autokar)     str. 12-13

HISZPANIA Lloret de Mar, Hotel GUITART CENTRAL PARK 3* / SAMBA 3* / obóz młodzieżowy 14-18 lat (autokar)    str. 27

BUŁGARIA Złote Piaski, Hotel ZDRAVETS 4*, obóz młodzieżowy 14-19 lat (autokar)    str. 6-7

BUŁGARIA Złote Piaski, Hotel DANA PALACE 3*, obóz młodzieżowy 14-19 lat (autokar)    str. 4-5

WŁOCHY  Rimini, Hotel TAMANCO 3*, obóz młodzieżowy 14-19 lat (autokar)    str. 8-9

WŁOCHY  Ardea, ONDA CAMPING VILLAGE 4*, obóz młodzieżowy 13-19 lat (samolot)     str. 10-11

CYPR  Pafos, Hotel AVLIDA 4*, obóz młodzieżowy 14-19 lat (samolot)     str. 14-15

MALTA  St. Julian’s, Hotel BEACH GARDEN 3*, obóz młodzieżowy 14-19 lat (samolot)    str. 16-17

HISZPANIA Lloret de Mar, Hotel SAMBA 3*, obóz młodzieżowy 14-19 lat (samolot)    str. 18-19

HISZPANIA Lloret de Mar, Hotel SAMBA 3*, obóz młodzieżowy 14-19 lat (autokar)    str. 20-21

CHORWACJA Wyspa Hvar / Jelsa, Resort FONTANA 3*, obóz młodzieżowy 13-19 lat (autokar)         str. 22-23

DALMACJA Neum, Hotel ZENIT 3*, obóz młodzieżowy 13-19 lat (autokar)     str. 24-25

GRECJA  Leptokaria, Hotel GALAXY 3*, obóz młodzieżowy 12-18 lat (autokar)        str. 26

Polub nas na Facebook-u, zdobądź dostęp 
do najświeższych informacji, bierz udział

w konkursach i poznaj wcześniej 
innych uczestników!

Poznajmy się
wcześniej!

Istnieje możliwość rezerwacji
imprezy on-line 

www.jaworzyna.com.pl

WAŻNE INFORMACJE - COVID-19
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HISZPANIA - Lloret de Mar

Hotel SAMBA 3*
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PROMOCJA WAKACYJNA 

Promocja obowiązuje przy jednorazowej wpłacie 100% wartości imprezy do 7 dni od daty założenia 
rezerwacji. Oferty promocyjne nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami. Ilość miejsc w PROMOCJI 
WAKACYJNEJ jest ograniczona i może zostać zamknięta przed planowanym terminem zakończenia.
PROMOCJA WAKACYJNA dotyczy wyłącznie Klientów indywidualnych oraz ofert, których organizatorem 
jest B.T. JAWORZYNA TOUR.

Przy zakupie imprezy do 25 lutego 
(imprezy autokarowe): -140 zl
Przy zakupie imprezy do 25 lutego
(imprezy samolotowe): -200 zl

MALTA - St. Julian's

POLECAMY IMPREZY SAMOLOTOWE

CYPR - Pafos

Hotel AVLIDA 4* 

Hotel BEACH GARDEN 3*

WŁOCHY - Tor San Lorenzo - Ardea 

ONDA CAMPING VILLAGE 4*

www.jaworzyna.com.pl

KRAKÓW ul. Rynek Podgórski 7
tel. 12 656 27 55, kom. 512 462 462

e-mail: krakow@jaworzyna.com.pl 

KATOWICE, ul. Żwirki i Wigury 2/1
tel. 32 257 05 66, kom. 510 130 596

e-mail: katowice@jaworzyna.com.pl 



30.06 – 11.07.2022* 

14.08 – 25.08.2022

UWAGA! Uczestnicy powyżej 18-tego roku życia (18 lat ukończone przed rozpoczęciem imprezy 

lub w jej trakcie) dopłata +130 zł/turnus.

09.07 – 20.07.2022

Cena z Krakowa i Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Łódź, Kielce, Warszawa, Opole, Wrocław 

+120 zł/os. Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

27.07 – 07.08.2022
18.07 – 29.07.2022

05.08 – 16.08.2022
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Złote Piaski
ZAKWATEROWANIE

Hotel DANA PALACE 3* (kategoryzacja lokalna) – obiekt położony w cichej 
i spokojnej części Złotych Piasków, niedaleko centrum, w odległości ok. 500 m od 
piaszczystej plaży. Zakwaterowanie uczestników w wygodnie umeblowanych pokojach 
4-osobowych oraz apartamentach 6-osobowych z pokojami przejściowymi, możliwość 
łóżek podwójnych z oddzielną pościelą. Pokoje posiadają łazienki, TV-SAT, balkony, 
lodówki oraz indywidualnie sterowaną klimatyzację. Na terenie hotelu: basen odkryty, 
leżaki przy basenie bezpłatne, jadalnia, lobby bar, sklep całodobowy, boisko do siatkówki, 
sejf (płatny), bilard (płatny). Na terenie obiektu organizowane są codzienne animacje.

ALL INCLUSIVE / trzy podstawowe posiłki dziennie – śniadanie, obiad i kolacja 
w formie bufetu (kuchnia bułgarska). Ponadto przekąska popołudniowa oraz napoje 
bez ograniczeń podczas posiłków oraz w lobby barze w godzinach 10:30-22:00 (kawa, 
herbata, woda, napoje gazowane, soki). Pierwszy posiłek obiad w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek obiad w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant na drogę powrotną.

TERMINY I CENY

2195 zł
*2145 zł

WYŻYWIENIE

BULGARIA

CENA OBEJMUJE

9 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota, kadry 
pedagogicznej, rezydenta, ratownika, bułgarską opiekę medyczną, transport, taksę 
klimatyczną, ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 
1.000 zł + CP (Signal Iduna S.A.), składkę na TFG i TFP.

Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa przejazdu: 
Słowacja – Węgry – Serbia lub Rumunia – Bułgaria.

TRANSPORT 

WAŻNE INFORMACJE

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),

- na terenie hotelu zbierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 
15 EUR/os.,

- uczestnicy powyżej 18-tego roku życia (18 lat ukończone przed rozpoczęciem 
imprezy lub w jej trakcie) dopłata +130 zł/turnus.

MIEJSCOWOŚĆ

ZŁOTE PIASKI –  miejscowość położona w północnej części wybrzeża Morza 
Czarnego, w odległości ok. 17 km od Warny. Plaża w Złotych Piaskach jest uznawana za 
jedną z najatrakcyjniejszych w Europie, pokryta złocistym piaskiem, z łagodnym 
zejściem do morza. Złote Piaski to raj dla miłośników życia nocnego, dyskoteki często 
organizowane są pod gołym niebem, puby i restauracje tworzą niepowtarzalny klimat. 
Najbardziej popularne kluby to PR Club, Arogance oraz Malibu. 
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BULGARIA
Obóz młodzieżowy 14-19 lat

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

- NESSEBER Z OBIADEM – historyczna część miasta została wpisana na Listę  
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wąskie uliczki miasta, pozostałości po 
murach obronnych z IV i V wieku, drewniane domki stanowią największą atrakcję 
turystyczną półwyspu. Cena ok. 30 EUR + własne wydatki.

- NESSEBER Z AQUAPARKIEM – zwiedzanie miasta oraz pobyt w Aquaparku - jednym 
z najnowszych i najnowocześniejszych parków wodnych na Bałkanach. Cena ok. 35 EUR 
+ własne wydatki.

- AQUAPOLIS – park wodny wybudowany na wzór śródziemnomorskiego, maure-
tańskiego stylu z licznymi zjeżdżalniami i basenami. Cena ok. 20 EUR + własne wydatki.

- BAŁCZYK I PÓŁWYSEP KALIAKRA – Bałczyk to malownicza nadmorska miejscowość, 
nazywana „białym miastem” ze względu na kolor kamienia z którego budowano domy. 
Największą atrakcją jest ogród botaniczny z dawną letnią rezydencją rumuńskiej 
królowej Marii. Kaliakra to skalisty półwysep wychodzący daleko w morze, malowniczy 
rezerwat przyrody i dawna twierdza. Cena ok. 20 EUR, z obiadem ok. 30 EUR + własne 
wydatki.

- WARNA Z DELFINARIUM – trzecie co do wielkości miasto Bułgarii z rzymskimi ruinami, 
bizantyjskimi fortyfikacjami oraz zabytkami architektury tureckiej. Wizyta w Delfinarium 
połączona z akrobatycznym pokazem delfinów. Cena ok. 26 EUR - do 18 lat, 30 EUR - 
powyżej 18 lat + własne wydatki.

- WARNA SHOPPING – zwiedzanie Warny i zakupy w jednej z galerii w Warnie. 
Cena ok. 15 EUR + własne wydatki.

- PAINTBALL – cena ok. 20 EUR, QUAD SAFARI – cena ok. 30 EUR, JEEP SAFARI 
(z obiadem) – cena ok. 25 EUR,  GOKARTY – cena ok. 25 EUR.

500 m

12
dni

3-10 dzień: Pobyt w Złotych Piaskach (łącznie 9 noclegów), realizacja programu: 
plażowanie, kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika, zajęcia i rozgrywki 
sportowe na basenie oraz na plaży, konkursy, gry, pool party prowadzone przez DJ-a 
lub dyskoteki w klubie (płatne dodatkowo), możliwość udziału w wycieczkach 
fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta). 
Ponadto animacje na terenie basenu prowadzone przez polskich animatorów 
w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych (m.in. aqua aerobic, siatkówka, piłka 
wodna, karaoke, konkursy), spacer do Monastyru Aładża. 

1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godzinach porannych, przejazd przez Słowację, Węgry, 
Serbię lub Rumunię do Bułgarii.

11 dzień: Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny. Ostatni 
posiłek obiad oraz suchy prowiant na drogę powrotną. Wyjazd z Bułgarii w godzinach 
wieczornych.

2 dzień: Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach przedpołudniowych, zakwa-
terowanie w pokojach od godz. 15:00, pierwszy posiłek obiad.

12 dzień: Przejazd przez Serbię lub Rumunię, Węgry, Słowację do Polski. Powrót do 
Krakowa w godzinach wieczornych.

PROGRAM RAMOWY
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Złote Piaski
BULGARIA

CENA OBEJMUJE

9 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota, kadry 
pedagogicznej, rezydenta, ratownika, bułgarską opiekę medyczną, transport, taksę 
klimatyczną, ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 
1.000 zł + CP (Signal Iduna S.A.), składkę na TFG i TFP.

WAŻNE INFORMACJE

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),

- uczestnicy powyżej 19-tego roku życia (19 lat ukończone przed rozpoczęciem 
imprezy lub w jej trakcie) dopłata +270 zł/turnus.

- na terenie hotelu zbierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 
15 EUR/os.,

MIEJSCOWOŚĆ

ZŁOTE PIASKI –  miejscowość położona w północnej części wybrzeża Morza 
Czarnego, w odległości ok. 17 km od Warny. Plaża w Złotych Piaskach jest uznawana za 
jedną z najatrakcyjniejszych w Europie, pokryta złocistym piaskiem, z łagodnym 
zejściem do morza. Złote Piaski to raj dla miłośników życia nocnego, dyskoteki często 
organizowane są pod gołym niebem, puby i restauracje tworzą niepowtarzalny klimat. 
Najbardziej popularne kluby to PR Club, Arogance oraz Malibu. 

ZAKWATEROWANIE

Hotel ZDRAVETS 4* (kategoryzacja lokalna) – hotel położony w samym sercu Złotych 
Piasków w odległości ok. 250 m od plaży i nadmorskiej promenady. Zakwaterowanie 
uczestników w pokojach 4-osobowych (możliwe łóżka podwójne z osobną pościelą) 
z łazienkami, TV-SAT, lodówką i indywidualnie sterowaną klimatyzacją. Na terenie 
hotelu: odkryty basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami, recepcja, restauracja, bar 
przy basenie, brodzik dla dzieci, 2 windy, mini market. W pobliżu znajduje się wiele 
barów, restauracji, dyskotek i sklepów.

Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa przejazdu: 
Słowacja – Węgry – Serbia lub Rumunia – Bułgaria.

TRANSPORT

ALL INCLUSIVE / trzy podstawowe posiłki dziennie – śniadanie, obiad i kolacja 
w formie bufetu (kuchnia bułgarska). Ponadto w ciągu dnia przekąski oraz napoje 
(woda, napoje gazowane, soki). Pierwszy posiłek obiad w dniu przyjazdu, ostatni 
posiłek obiad oraz suchy prowiant na drogę powrotną.

WYŻYWIENIE

18.07 – 29.07.2022

14.08 – 25.08.2022

30.06 – 11.07.2022* 
09.07 – 20.07.2022

27.07 – 07.08.2022
05.08 – 16.08.2022

Cena z Krakowa i Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Łódź, Kielce, Warszawa, Opole, Wrocław 

+120 zł/os. Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

UWAGA! Uczestnicy powyżej 19-tego roku życia (19 lat ukończone przed rozpoczęciem 

imprezy lub w jej trakcie) dopłata +270 zł/turnus.

TERMINY I CENY

2175 zł
*2125 zł
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BULGARIA
Obóz młodzieżowy 14-19 lat

250 m

12
dni

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

- BAŁCZYK I PÓŁWYSEP KALIAKRA – Bałczyk to malownicza nadmorska miejscowość, 
nazywana „białym miastem” ze względu na kolor kamienia z którego budowano domy. 
Największą atrakcją jest ogród botaniczny z dawną letnią rezydencją rumuńskiej 
królowej Marii. Kaliakra to skalisty półwysep wychodzący daleko w morze, malowniczy 
rezerwat przyrody i dawna twierdza. Cena ok. 20 EUR, z obiadem ok. 30 EUR + własne 
wydatki.

- WARNA Z DELFINARIUM – trzecie co do wielkości miasto Bułgarii z rzymskimi ruinami, 
bizantyjskimi fortyfikacjami oraz zabytkami architektury tureckiej. Wizyta w Delfinarium 
połączona z akrobatycznym pokazem delfinów. Cena ok. 26 EUR - do 18 lat, 30 EUR - 
powyżej 18 lat + własne wydatki.

- WARNA SHOPPING – zwiedzanie Warny i zakupy w jednej z galerii w Warnie. 
Cena ok. 15 EUR + własne wydatki.

- PAINTBALL – cena ok. 20 EUR, QUAD SAFARI – cena ok. 30 EUR, JEEP SAFARI 
(z obiadem) – cena ok. 25 EUR,  GOKARTY – cena ok. 25 EUR.

- NESSEBER Z AQUAPARKIEM – zwiedzanie miasta oraz pobyt w Aquaparku - jednym 
z najnowszych i najnowocześniejszych parków wodnych na Bałkanach. Cena ok. 35 EUR 
+ własne wydatki.

- AQUAPOLIS – park wodny wybudowany na wzór śródziemnomorskiego, maure-
tańskiego stylu z licznymi zjeżdżalniami i basenami. Cena ok. 20 EUR + własne wydatki.

- NESSEBER Z OBIADEM – historyczna część miasta została wpisana na Listę  
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wąskie uliczki miasta, pozostałości po 
murach obronnych z IV i V wieku, drewniane domki stanowią największą atrakcję 
turystyczną półwyspu. Cena ok. 30 EUR + własne wydatki.

12
dni

1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godzinach porannych, przejazd przez Słowację, Węgry, 
Serbię lub Rumunię do Bułgarii.

2 dzień: Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach przedpołudniowych, zakwa-
terowanie w pokojach od godz. 15:00, pierwszy posiłek obiad.

3-10 dzień: Pobyt w Złotych Piaskach (łącznie 9 noclegów), realizacja programu: 
plażowanie, kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika, zajęcia i rozgrywki 
sportowe na basenie oraz na plaży, konkursy, gry, pool party prowadzone przez DJ-a 
w Hotelu DANA PALACE 3* lub dyskoteki w klubie (płatne dodatkowo), możliwość 
udziału w wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez 
lokalnego kontrahenta). Ponadto animacje na terenie basenu prowadzone przez 
polskich animatorów w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych (m.in. aqua 
aerobic, siatkówka, piłka wodna, karaoke, konkursy), spacer do Monastyru Aładża. 

11 dzień: Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny. Ostatni 
posiłek obiad oraz suchy prowiant na drogę powrotną. Wyjazd z Bułgarii w godzinach 
wieczornych.

12 dzień: Przejazd przez Serbię lub Rumunię, Węgry, Słowację do Polski. Powrót do 
Krakowa w godzinach wieczornych.

PROGRAM RAMOWY
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ZAKWATEROWANIE

Hotel TAMANCO 3* – obiekt położony ok. 350 m od plaży w Rivazzurra di Rimini. 
Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 i 5-osobowych (możliwe łóżka piętrowe) z łazienkami 
i balkonami oraz klimatyzacją czasową, włączaną na kilka godzin dziennie. Na terenie 
hotelu: świetlica z TV, restauracja oraz taras rekreacyjny z leżakami do opalania 
i jacuzzi (dodatkowo płatne). W okolicy hotelu kilka dyskotek (wstęp od 15 lat, płatny 
ok. 10-35 EUR/wejście).

Trzy posiłki dziennie – śniadanie, dwudaniowy obiad, dwudaniowa kolacja (kuchnia 
włoska). Pierwszy posiłek obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz suchy prowiant na drogę powrotną.

WYŻYWIENIE

22.07 – 01.08.2022

Cena z Krakowa i Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Łódź, Warszawa, Opole, Wrocław +120 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

06.07 – 16.07.2022
14.07 – 24.07.2022

30.07 – 09.08.2022

TERMINY I CENY

WLOCHY
Rimini

CENA OBEJMUJE 

8 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota, kadry 
pedagogicznej, rezydenta, ratownika, włoską opiekę medyczną, transport, 
ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP (Signal 
Iduna S.A.), składkę na TFG i TFP.

Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa przejazdu: 
Czechy – Austria – Włochy.

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące od 
daty powrotu) ,

- na terenie hotelu zbierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 15 EUR/os.,
- osoby powyżej 14-tego roku życia zobowiązane są do zapłaty taksy turystycznej 

w wysokości 16 EUR/pobyt,
- należy posiadać kwotę 35 EUR/os. na pobyt w Mirabilandii.

TRANSPORT 

WAŻNE INFORMACJE

MIEJSCOWOŚĆ

RIMINI – znany nadmorski kurort wypoczynkowy w rejonie Emilia-Romania, 
posiadający największą piaszczystą plażę w Europie. Jest jednym z najpopu-
larniejszych miast turystyczno-wypoczynkowych nad północnym Adriatykiem. 
Znajduje się tu wiele restauracji, kawiarni, pizzerii, dyskotek i klubów (m.in. Carnaby 
Club – popularna 3-poziomowa dyskoteka z różnymi rodzajami muzyki, Peter Pan, Villa 
delle Rose, Altromondo Studios). Niedaleko Rimini leży San Marino. 

2270 zł

W programie pobyt w Mirabilandii!



PROGRAM RAMOWY  

- RZYM / WATYKAN – wycieczka całodniowa! Wyjazd we wczesnych godzinach 
porannych i powrót ok. godz. 21.00 (suchy prowiant na drogę). Zwiedzanie: Plac św. 
Piotra, Bazylika św. Piotra wraz z grobem św. Jana Pawła II, historyczna część Rzymu: 
Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona, 
Fontanna di Trevi i Schody Hiszpańskie. Cena ok. 70 EUR + własne wydatki.

- AQUAFAN – jeden z największych parków wodnych w Europie. Olbrzymi basen 
(2.800 m²) imitujący fale morskie, otoczony parasolami z leżakami, największe 
zjeżdżalnie wodne Włoch: Kamikadze, Twistery, dyskoteka w pianie, doskonali 
animatorzy, aerobik w wodzie… W/w atrakcje są wliczone w cenę biletu wstępu. Pobyt 
całodniowy. Cena ok. 35 EUR + własne wydatki.

- WENECJA – w programie: przepłynięcie do historycznego centrum Wenecji – 
zwiedzanie: Plac św. Marka, Pałac Dożów (z zewnątrz), Most Westchnień, Bazylika 
św. Marka, Dzwonnica, Wieża Zegarowa, Ponte Rialto – najpiękniejszy spośród 
400 weneckich mostów. Cena ok. 70 EUR + własne wydatki.

- SAN MARINO – zwiedzanie najstarszej republiki świata, położonej na wzgórzu 
Monte Titano, słynącej z przepięknej starówki, ogromnego zamku i strefy bezcłowej.   
Cena ok. 30 EUR + własne wydatki.

Wycieczki realizowane przy min. 10 uczestnikach.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
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350 m

11
dni

W programie pobyt w Mirabilandii!

WLOCHY
Obóz młodzieżowy 14-19 lat

1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godzinach popołudniowych, przejazd przez Czechy 
i Austrię do Włoch.

2 dzień: W godzinach przedpołudniowych przyjazd do Rimini, zakwaterowanie 
w Hotelu TAMANCO 3* od godz. 15:00, pierwszy posiłek obiad. Spotkanie 
z rezydentem. Wieczorem kolacja i nocleg. 

3-9 dzień: Wypoczynek w Rimini (łącznie 8 noclegów), dla chętnych wycieczka piesza 
do Mariny, kąpiele w morzu pod opieką ratownika (korzystamy z plaży publicznej), 
zajęcia sportowe i rekreacyjne, siatkówka plażowa, konkursy, gry, dyskoteki w klubach 
młodzieżowych (bilety wstępu płatne dodatkowo), dla chętnych udział w wycieczkach 
fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta).  
10 dzień: Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, odebranie suchego prowiantu. 
Przejazd do MIRABILANDII – drugiego pod względem liczby odwiedzających parku 
rozywki we Włoszech. Zlokalizowany jest w Rawennie. Na terenie parku znajdziemy 
kilka obszarów tematycznych, prawie 50 atrakcji, a także bary i restauracje. 
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przejazd przez Włochy, 
Austrię i Czechy do Polski.

11 dzień: Powrót do Krakowa w godzinach południowych.
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ZAKWATEROWANIE

ONDA CAMPING VILLAGE 4* - wakacyjna wioska turystyczna położna na obszarze 
7 ha, wśród sosnowego parku w odległości 300 m od plaży. Zakwaterowanie 
uczestników w 4-osobowych klimatyzowanych apartamentach z łazienką, aneksem 
kuchennym oraz werandą (stolik z krzesłami). Na terenie obiektu do dyspozycji: dwa 
baseny odkryte (konieczne czepki kąpielowe), boiska do piłki nożnej, siatkówki 
plażowej, koszykówki, plac do gry w bule, całodobowa recepcja, restauracja / pizzeria, 
bar, pool bar, supermarket, pralnia (dodatkowo płatna). W ciągu dnia i wieczorami 
animacje: aqua-aerobic, zawody sportowe, wieczorne dyskoteki i pokazy.   

Trzy posiłki dziennie – śniadanie wzmocnione w formie bufetu, dwudaniowy obiad, 
dwudaniowa kolacja z deserem (kuchnia włoska; do obiadu i kolacji woda w karafkach). 
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
suchy prowiant na drogę powrotną.

WYŻYWIENIE

16.07 – 23.07.2022

Cena z Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Kraków +100 zł, Łódź +170 zł, Warszawa +200 zł, 

Opole +170 zł, Wrocław +200 zł. Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

TERMINY I CENY

2890 zł

Tor San Lorenzo - Ardea 

WLOCHY

CENA OBEJMUJE 

7 noclegów, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, włoską opiekę 
medyczną, przelot samolotem w klasie ekonomicznej, opłatę za bagaż rejestrowany 
do 10 kg oraz bagaż podręczny, opłaty lotniskowe, opłatę za transfer lotnisko - hotel - 
lotnisko, ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP 
(Signal Iduna S.A.), składkę na TFG i TFP.

Samolot / linie lotnicze WIZZ AIR. Przelot Katowice – Rzym-Fiumicino – Katowice. 

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące od 
daty powrotu),
- uczestnik może zabrać na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 10 kg oraz 
jedną sztukę bagażu podręcznego do 10 kg o wymiarach 40x30x20 cm wg warunków 
przewoźnika,
- godziny wylotów do potwierdzenia na 48h przed rozpoczęciem imprezy,
- na miejscu pobierana jest taksa turystyczna w wysokości 5 EUR/pobyt,
- należy posiadać kwotę 25 EUR/os. na realizację zwiedzania Rzymu.

TRANSPORT 

WAŻNE INFORMACJE

LACJUM – region środkowych Włoch, położony nad brzegiem Tybru. Od północno-
wschodniej strony osłania go pasmo Apeninów, od zachodu natomiast wybrzeże 
Morza Tyrreńskiego. Lacjum zwane jest kolebką zachodniej cywilizacji i kultury, legend 
i historii, antycznych dróg i zielonych wzgórz. Włoski region Lacjum to nie tylko bogata 
historia, przepiękne krajobrazy, łagodny klimat śródziemnomorski, ale również 
najwspanialsze miasto Europy – Rzym. Na obszarze Lacjum znajdziemy góry, jeziora, 
lasy, gaje oliwne i miejscowości pełne historycznych niespodzianek. Lacjum uważane 
jest za ziemię gladiatorów, imperatorów i papieży.

W programie zwiedzanie Rzymu!W programie zwiedzanie Rzymu!

20

REGION

MIEJSCOWOŚĆ

TOR SAN LORENZO - ARDEA – urokliwa nadmorska miejscowość z rozległą, 
piaszczystą plażą, przepiękną bujną roślinnością, położona w odległości ok. 35 km na 
południe od Rzymu. W bliskiej odległości znajduje się wszystko co region ma do 
zaoferowania – wspaniała architektura, pyszne jedzenie i piękne widoki z niezliczoną 
liczbą atrakcji i zabytków.



W programie zwiedzanie Rzymu!W programie zwiedzanie Rzymu!

1 dzień: Zbiórka uczestników na lotnisku w Katowice-Pyrzowice. Odprawa bagażowo-
paszportowa (rozpoczęcie odprawy na 2 godziny przed wylotem). Planowany wylot 
samolotu do Rzymu-Fiumicino o godz. 15:05. Planowany przylot na lotnisko w Rzymie-
Fiumicino o godz. 17:05. Transfer do ONDA CAMPING VILLAGE 4* w miejscowości Tor 
San Lorenzo - Ardea, zakwaterowanie w apartamentach. Pierwszy posiłek kolacja.

8 dzień: Śniadanie, odebranie suchego prowiantu, wykwaterowanie z apartamentów. 
Przejazd do RZYMU, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie miasta (bez 
wnętrz, czas zwiedzania ok. 4 h), w programie m.in.: Watykan, Plac Navona, Fontanna 
di Trevi, Koloseum, Forum Romanum. Transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-
bagażowa. Planowany wylot z Rzymu-Fiumicino o godz. 17:35. Przylot na lotnisko 
Katowice-Pyrzowice o godz. 19:30.

2-7 dzień: Pobyt w Tor San Lorenzo - Ardea (łącznie 7 noclegów). Realizacja programu, 
m.in.: piesze wycieczki po okolicy, plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, 
korzystanie z basenów na terenie kompleksu, konkursy, zajęcia sportowe, animacje, 
wieczorne dyskoteki i pokazy. Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych 
(dodatkowo płatnych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta).

PROGRAM RAMOWY

Wycieczki realizowane przy min. 20 uczestnikach.

- ZOOMARINE – połączenie lunaparku, cyrku wodnego, akwarium, delfinarium 
i aquaparku. Do tego sklepy, kino 4D oraz spektakle z delfinami, fokami i ptakami 
wodnymi. Cena ok. 50 EUR + własne wydatki.

- RAINBOW MAGICLAND – park rozrywki w okolicach Rzymu, w miejscowości 
Valmontone. Całość podzielona jest tematycznie i oferuje wiele atrakcji, wśród 
których znaleźć można liczne karuzele, szybki rollercoaster (100 km/h w 3 sekundy!), 
wysoką na 73 m wieżę swobodnego spadania, tajemniczy szlak Caliostro, który 
pozbawi nas wszelkich punktów orientacji, pokaz walki rzymskich zapaśników, pokazy 
samochodowych ewolucji. Czeka również magiczny świat Oceanii oraz zamek 
słynnych wróżek Winx. Na terenie parku znajduje się planetarium z kinem 4D oraz 
teatry. Cena ok. 65 EUR + własne wydatki.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
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8
dni

Impreza samolotowa!

300 mWLOCHY
Obóz młodzieżowy 13-19 lat

20



GRECJA – połączenie pięknej baśni i równie pięknej rzeczywistości. Złoty piasek plaż 
zaprasza do leniuchowania, ciepłe i czyste morze zachęca do kąpieli, a mityczna 
atmosfera antycznej architektury i sztuki kusi swą wspaniałością, oryginalnością 
i tajemnicą.
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ZAKWATEROWANIE

Hotel DIAS 3* – obiekt położony ok. 200 m od centrum miejscowości i 550 m plaży. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-5-osobowych z łazienkami (w niektórych pokojach 
łóżka podwójne; oddzielne komplety pościeli), balkonami, TV-SAT, lodówkami 
i klimatyzacją (płatna dodatkowo ok. 6 EUR/pokój/dobę). Na terenie hotelu: basen 
z widokiem na Olimp, taras z parasolami, restauracja, cafe-bar. W odległości 150 m od 
hotelu znajduje się kompleks boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki.

Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa przejazdu: 
Słowacja - Węgry - Serbia - Macedonia - Grecja.

TRANSPORT

Dwa posiłki dziennie – śniadanie w formie bufetu i serwowana obiadokolacja. Pierwszy 
posiłek obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek śniadanie oraz suchy prowiant 
w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość dopłaty do trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, 
lunch, obiadokolacja, dopłata +140 zł/os. (za 6 dodatkowych posiłków; deklaracja 
i opłata przy podpisaniu umowy). 

WYŻYWIENIE

CENA OBEJMUJE

7 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota, rezydenta, 
kadry pedagogicznej, ratownika, grecką opiekę medyczną, transport autokarem, 
ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP (Signal 
Iduna S.A.), składkę na TFG i TFP.

GRECJA
Olimpic Beach

TERMINY I CENY

05.07 – 14.07.2022

Cena z Krakowa i Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Łódź, Warszawa, Opole, Wrocław 

+120 zł/os. Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

2190 zł

20

WAŻNE INFORMACJE

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),
- na miejscu pobierana jest taksa turystyczna w wysokości 5 EUR/pobyt.

REGION

MIEJSCOWOŚĆ

OLIMPIC BEACH – przepiękne i urokliwe miasteczko wypoczynkowe z widokiem na 
masyw Olimpu – mityczną siedzibę Bogów. Ten nowoczesny kurort turystyczny 
położony jest około 80 km na południe od Salonik i pełni rolę jednego z najpo-
pularniejszych kąpielisk na Riwierze Olimpijskiej. Wzdłuż piaszczystej plaży znajduje się 
wiele kawiarenek, restauracji, dyskotek i tawern. Wszystko to sprawia, że kurort tętni 
życiem do późnych godzin nocnych. W Olimpic Beach znajdują się liczne sklepy 
z pamiątkami, dyskoteki, a długa piaszczysta plaża gwarantuje wspaniały wypoczynek.



WYCIECZKI FAKULTATYWNE

- METEORY – przejazd do Kalambaki, zwiedzanie jednej z największych atrakcji 
greckiego kontynentu – zawieszonych na niedostępnych szczytach skał tajemniczych 
klasztorów prawosławnych METEORA; majestatyczny skalny las na Równinie Tesalskiej 
wpisany jest na Listę UNESCO; w programie zwiedzanie jednego klasztoru i pracowni 
ikon bizantyjskich, zapoznanie się z techniką pisania ikon, możliwość zakupów. 
Cena ok. 30 EUR + własne wydatki.

- ŁÓDŹ PIRACKA – niezapomniane chwile podczas rejsu po Zatoce Termajskiej 
z pięknym widokiem na Olimp. Podczas postoju na błękitnych wodach możliwość 
kąpania się i skoków do wody. Na plaży czeka obiad ze świeżymi rybami, sałatką 
i napojem. Po obiedzie czas wolny. Cena ok. 25 EUR + własne wydatki.

- ATENY – stolica Grecji. Program wycieczki obejmuje m.in. święte Wzgórze Akropolu 
z antycznymi świątyniami, Teatrem Dionizosa i Odeonem Herodesa Attika, grecką 
Agorę, Forum Romanum, Parlament ze zmianą warty, Łuk Hardiana, widok na ruiny 
imponującej świątyni Zeusa. W drodze powrotnej oddamy hołd 300 Spartanom, 
zatrzymując się w Termopilach. Cena ok. 45 EUR + własne wydatki.

- OLIMP – PALEOS PANTELEIMON -– mityczna siedziba dwunastu bogów, Park 
Narodowy uznany przez UNESCO zabytkiem międzynarodowej biosfery. Spacer 
z Litochoro przepięknym wąwozem rzeki Enipeas. Po spacerze greckie danie oraz 
szklanka boskiego nektaru w tradycyjnej wiosce, skąd można podziwiać Zalew 
Thermajcki. Cena ok. 25 EUR + własne wydatki.

Wycieczki  realizowane  przy  min.  20 uczestnikach.

- GRECKI WIECZÓR – wieczór zabawy ku czci Dionizosa - boga wina, płodności 
i urodzaju. Dania kuchni greckiej, grecka dobra muzyka i nauka tańca ludowego. 
Cena ok. 25 EUR  + własne wydatki.

- SKIATHOS – zielona wyspa Archipelagu Sporad. Liczne zatoki i zatoczki oraz wysepki 
otaczające wyspę będziemy mogli podziwiać ze statku turystycznego, którym 
popłyniemy do uroczego miasteczka, gdzie wybudowane tarasowo domki otoczone są 
kolorowymi kwiatami. Oczywiście nie zapomnimy o kąpieli morskiej na Plaży 
Kukunaries, gdzie piniowe lasy rosnące nad złotymi piaskami, upajają nas swoim 
zapachem. Cena ok. 40 EUR + własne wydatki.

9 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Odebranie suchego prowiantu. Wyjazd 
w drogę powrotną do kraju. Przejazd przez Macedonię, Serbię, Węgry i Słowację.

2-9 dzień: Wypoczynek w Olimpic Beach (łącznie 7 noclegów), realizacja programu: 
piesze wycieczki po okolicy, korzystanie z basenu na terenie hotelu, plażowanie, 
kąpiele w morzu, konkursy, gry zespołowe, rozgrywki sportowe na dostępnych 
boiskach (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), dyskoteki w klubach w Paralii (dojazdy 
oraz bilety wstępu płatne dodatkowo). Dla chętnych udział w wycieczkach 
fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta).

1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godzinach południowych. Przejazd przez Słowację, 
Węgry, Serbię i Macedonię do Grecji.

10 dzień: Powrót do Krakowa w godzinach południowych.

2 dzień: Przyjazd do Grecji do Hotelu DIAS 3* w Olimpic Beach w godzinach 
popołudniowych. Zakwaterowanie w pokojach, obiadokolacja, nocleg.

PROGRAM RAMOWY

10
dni

13

GRECJA
Olimpic Beach Obóz młodzieżowy 13-19 lat

550 m

20



- godziny wylotów do potwierdzenia na 48h przed rozpoczęciem imprezy.

- uczestnik może zabrać na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 10 kg 
oraz jedną sztukę bagażu podręcznego do 10 kg o wymiarach 40x30x20 cm 
wg warunków przewoźnika,

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),

CYPR  trzecia co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego, zwana Wyspą Afrodyty. –
Jej długie i burzliwe dzieje były ściśle uzależnione od strategicznego położenia u zbiegu 
Europy, Azji i Afryki. Dziś świadectwa historii można znaleźć na całej wyspie, 
przypominającej ogromne otwarte muzeum z dowodami obecności zdobywców 
i władców, kotrolujących wyspę na przestrzeni wieków. Ruch turystyczny koncentruje 
się głównie w Pafos, Limassol, Nikozji, Larnace i Ayia Napa. O każdej porze roku Cypr 
przyciąga rzesze turystów, dla których ogromną atrakcją są piękne, słoneczne plaże, 
malownicze góry, bogactwo i różnorodność zabytków, ale także wspaniała kuchnia, 
bogate życie kulturalne, znakomite warunki do uprawiania sportów oraz legendarna 
już cypryjska gościnność.
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Pafos
CYPR

CENA OBEJMUJE

7 noclegów, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, cypryjską opiekę 
medyczną, przelot samolotem w klasie ekonomicznej, opłatę za bagaż rejestrowany do 
10 kg oraz bagaż podręczny, opłaty lotniskowe, opłatę za transfer lotnisko - hotel - 
lotnisko, ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP 
(Signal Iduna S.A.), składkę na TFG i TFP.

ZAKWATEROWANIE

Hotel AVLIDA 4* – hotel położony jest w centrum Pafos, zaledwie 250 metrów od plaży 
publicznej (piaszczysto-kamienistej) z łagodnym zejściem do morza oraz 1,5 km 
od centrum miasta ze sklepami, barami, restauracjami i dyskotekami. Do dyspozycji 
uczestników pokoje 4-osobowe z łazienkami (dwa łóżka regularne oraz dwie dostawki) 
i balkonami. Wszystkie pokoje są klimatyzowane, posiadają TV oraz lodówki. Na terenie 
hotelu znajdują się dwa odkryte baseny ze słodką wodą – leżaki i parasole przy 
basenach bezpłatne, dwie restauracje, trzy bary, siłownia, stół do ping-ponga, bezpłatne 
WiFi. Organizowane są też animacje, aerobic wodny oraz wieczorne występy muzyczne 
i karaoke.    

Samolot / linie lotnicze WIZZ AIR. Przelot Kraków – Larnaka – Kraków.

TRANSPORT

Trzy posiłki dziennie – śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bufetu (napoje do 
wszystkich posiłków w cenie). Pierwszy posiłek obiadokolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek śniadanie w formie lunch-pakietu w dniu wyjazdu.

WYŻYWIENIE

18.07 – 25.07.2022
Cena z Krakowa. Dopłata za wyjazdy z miast: Katowice +100 zł, Łódź +170 zł, Warszawa +200 zł, 

Opole +170 zł, Wrocław +200 zł. Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

11.07 – 18.07.2022
04.07 – 11.07.2022

TERMINY I CENY

3295 zł

WAŻNE INFORMACJE

REGION

MIEJSCOWOŚĆ

PAFOS  nadmorskie miasto Pafos jest jednym z najstarszych miast na świecie. Było –
świadkiem narodzin i upadków wielu królestw. Ze względu na bogatą kulturę całe 
miasto Pafos zostało uhonorowane statusem UNESCO. Znaleźć tu można kilka 
zabytków i pomników, które są dobrze znane na całym świecie. Starożytne Grobowce 
Królewskie (chociaż w rzeczywistości żaden król nie został w nich pochowany w tym 
miejscu) zachowały się znakomicie. Ich nazwa nawiązuje do ich imponującej natury – 
wykute w naturalnej skale, zdają idealnie wtapiać się w środowisko.



8 dzień: Śniadanie w formie lunch-pakietu, wykwaterowanie z pokoi. Transfer na lotnisko. 
Odprawa paszportowo-bagażowa. Planowany wylot z Larnaki o godz. 11:05. Przylot na 
lotnisko Kraków-Balice o godz. 13:25.

1 dzień: Zbiórka uczestników na lotnisku Kraków-Balice. Odprawa bagażowo-
paszportowa (rozpoczęcie odprawy na 2 godziny przed wylotem). Planowany wylot 
samolotu do Larnaki o godz. 06:20. Planowany przylot na lotnisko w Larnace o godz. 10:30. 
Transfer do Pafos do Hotelu AVLIDA 4*, zakwaterowanie w pokojach. Pierwszy posiłek 
obiadokolacja.

2-7 dzień: Pobyt w Pafos (łącznie 7 noclegów). Realizacja programu, m.in.: piesze wycieczki 
po okolicy, plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenów na 
terenie hotelu, konkursy, wieczorne wyjścia na dyskoteki w klubach, możliwość 
uczestniczenia w zajęciach organizowanych na terenie hotelu: animacje, aerobic wodny 
oraz wieczorne występy muzyczne i karaoke. Możliwość udziału w wycieczkach 
fakultatywnych (dodatkowo płatnych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta).

250 m

8
dni

PROGRAM RAMOWY
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE

- KURION – LIMASSOL – LEFKARA  kontrast aktywnego nowoczesnego miasta –
Limassol z tradycyjną cypryjską wioską - dwa zupełnie różne style życia; można zobaczyć 
jak różnorodna może być ta sama wyspa. W programie Park Archeologiczny Kurion - 
Kurion był starożytnym miastem-państwem, teraz jest to jedno z najważniejszych 
stanowisk archeologicznych, w którym zachowały się mozaiki i pozostałości budowli. 
Następnie stare miasto Limassol. Spacer po malowniczej starej części wyspy. Zobaczymy 
także stary port i marinę Limassol. Ostatni punkt programu to Wioska Lefkara wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znana jest z ręcznie robionych koronek 
i wyrobów ze srebra, są tam też kamienne uliczki i piękna cypryjska architektura. Wycieczka 
całodniowa. Cena ok. 50 EUR + własne wydatki.  

Wycieczki realizowane przy min. 20 uczestnikach.

- AKAMAS JEEP  Park Narodowy Akamas jest prawdopodobnie najbardziej malow-–
niczym zakątkiem wyspy. Na półwyspie Akamas można znaleźć dzikie krajobrazy, 
niesamowite naturalne piękno, głębokie wąwozy i szerokie piaszczyste zatoki. Główne 
atrakcje podczas wycieczki to: jaskinie morskie, plantacja bananów, Wąwóz Avakas, 
Zatoka Lara (zatoka żółwi), Blue Lagoon, Łaźnie Afrodyty, Wodospady Adonisa. Przejazd 
jeepami. Wycieczka całodniowa. Cena ok. 40 EUR + własne wydatki.    

- GRAND TOUR  rozpoczęcie zwiedzania od pięknej tradycyjnej wioski Kato Lefkara. –
Następnie grupa kieruje się w stronę centrum Larnaki, zwiedzanie kościoła św. Łazarza, 
w którym znajduje się sarkofag z relikwiami świętego. Przejazd obok słynnego Salt Lake, 
do którego każdej zimy przybywają różowe flamingi. Koniec wycieczki nad Tajemniczym 
Czerwonym Jeziorem, położonym w pobliżu wioski Mitsero i znanym również jako Blood 
Lake Mitsero. Jezioro zajmuje miejsce opuszczonej starożytnej kopalni i zasłynęło 
z niezwykłego czerwonego koloru… Wycieczka całodniowa. Cena ok. 55 EUR + własne 
wydatki.    

- BLUE LAGOON  połączenie wycieczki autokarowej oraz rejsu morskiego. W programie –
najbardziej malownicze zakątki wyspy, które pozwolą poczuć jej niepowta-rzalny klimat: 
plantacja bananów, Ogród Botaniczny z grotą o nazwie Łaźnie Afrodyty, wioska rybacka 
Latchi. Podczas rejsu do Błękitnej Laguny można zobaczyć nadmorski obszar rezerwatu 
przyrody Akamas. Kąpiel w krystalicznie czystej wodzie. Powrót do portu Latchi. Czas 
wolny. Wycieczka całodniowa. Cena ok. 35 EUR + własne wydatki.  

- REJS ŁODZIĄ PIRACKĄ  rejs statkiem pirackim to świetna okazja do wspaniałej zabawy! –
Fascynujące programy, tematyczne makijaże, pirackie pokazy, śpiewy, tańce, przebieranie 
się w strój mumii. I oczywiście pływanie na otwartym morzu. Podczas rejsu lunch. 
Wycieczka półdniowa. Cena ok. 50 EUR + własne wydatki.  

Impreza samolotowa!CYPR
Obóz młodzieżowy 14-19 lat
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ZAKWATEROWANIE

REGION

Hotel BEACH GARDEN 3* – obiekt położony w śródziemnomorskim ogrodzie, 
w sąsiedztwie piaszczystej plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4-osobowych 
z łazienkami, klimatyzacją i TV-SAT. Na terenie hotelu: basen odkryty ze słoną wodą 
(leżaki i parasole bezpłatne), taras słoneczny z widokiem na morze, restauracja, 
bezpłatny dostęp do WiFi. W odległości ok. 200 m od hotelu znajduje się popularna 
dzielnica rozrywkowa Paceville.

MALTA – wyspiarskie państwo położone między Sycylią a Afryką Północną. Jest to 
wyspa, na której tradycja łączy się z nowoczesnością. Znajdują się tu najstarsze na 
świecie świątynie oraz zamki zakonu joannitów. Co roku licznie odwiedzana wyspa 
przyciąga turystów urokliwymi uliczkami, pięknymi lagunami i czystymi wodami 
Morza Śródziemnego. Wyspa została doceniona przez licznych reżyserów filmowych, 
przez co stała się tłem do takich filmów jak: Troja, Gladiator, Hrabia Monte Christo, 
Starcie Tytanów, czy Gra o Tron.

St. Julian's

Samolot / linie lotnicze AIR MALTA. Przelot  Warszawa  -  Valletta -  Warszawa.

TRANSPORT

Dwa posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (do obiadokolacji 
woda). Pierwszy posiłek obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek śniadanie 
w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość dopłaty do trzech posiłków dziennie tj. 
śniadanie, lunch, obiadokolacja, dopłata +300 zł/os. (za 6 dodatkowych posiłków; 
deklaracja i opłata przy podpisaniu umowy). 

WYŻYWIENIE

MIEJSCOWOŚĆ

ST. JULIAN'S – popularny kurort wakacyjny położony w zatoce na wschodnim 
wybrzeżu Malty. Wzdłuż malowniczego nabrzeża ciągnie się promenada z licznymi 
restauracjami, kawiarniami i barami, która prowadzi aż do Sliemy. Dla miłośników 
nocnej zabawy przygotowano osobną dzielnicę – Paceville, w której muzykę słychać aż 
do białego rana. Miasto jest szczególnie popularne wśród młodych turystów oraz 
studentów. Najbardziej charakterystycznym elementem miasta oraz popularnym 
punktem spotkań zakochanych jest rzeźba w kształcie napisu LOVE. W zatoce Spinola, 
otoczonej przez nadbrzeżne kafejki, kołyszą się na wodzie kolorowe łodzie rybackie. 
Na przylądku Dragonara w XIX-wiecznym dworze znajduje się kasyno. Najbardziej 
popularne kluby to: Axis Discotheque, Havana Club, Sky Club i So City Club. 

30.07 – 06.08.2022

Cena z Warszawy. Dopłata za wyjazdy z miast: Kraków +150 zł, Katowice +150 zł, Wrocław +200 zł, 

Opole +150 zł, Łódź +120 zł. Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

TERMINY I CENY

CENA OBEJMUJE

7 noclegów, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, maltańską opiekę 
medyczną, przelot samolotem w klasie ekonomicznej, opłatę za bagaż rejestrowany 
do 20 kg oraz bagaż podręczny do 10 kg, opłaty lotniskowe, opłatę za transfer lotnisko - 
hotel - lotnisko, ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł 
+ CP (Signal Iduna S.A.), składkę na TFG i TFP.

MALTA

2995 zł W programie zwiedzanie Valletty!



- uczestnik może zabrać na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 20 kg 
oraz jedną sztukę bagażu podręcznego do 10 kg wg warunków przewoźnika,

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),

- osoby powyżej 18-tego roku życia zobowiązane są do zapłaty taksy turystycznej 
w wysokości 5 EUR/pobyt,

- należy posiadać kwotę 15 EUR/os. na realizację wycieczki do Valletty.

- godziny wylotów do potwierdzenia na 48h przed rozpoczęciem imprezy,

1 dzień: Zbiórka uczestników na Lotnisku Chopina w Warszawie. Odprawa bagażowo-
paszportowa (rozpoczęcie odprawy na 2 godziny przed wylotem). Przylot na lotnisko 
na Malcie. Transfer do Hotelu BEACH GARDEN 3* w miejscowości St. Julian's, 
zakwaterowanie w pokojach. Pierwszy posiłek obiadokolacja.

2-7 dzień: Pobyt w St. Julian's (łącznie 7 noclegów). Realizacja programu, m.in.: 
wycieczka do VALLETTY  stolicy wyspy, dominuje tu architektura i zabudowa –
z okresu, kiedy wyspa należała do zakonu kawalerów maltańskich; zespół miejski 
w całości wpisany jest na Listę UNESCO, spacer po mieście: Pałac Wielkich Mistrzów 
oraz skwer św. Jerzego do Portu, z którego roztacza się zapierająca dech panorama 
miasta, następnie Ogrody Baracca, ponadto: piesze wycieczki po okolicy, plażowanie, 
kąpiele w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenu na terenie hotelu, 
konkursy, wieczorne wyjścia na dyskoteki w klubach (od 18 lat; bilety wstępu płatne 
dodatkowo). Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo 
płatnych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta).

8 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Transfer na lotnisko. Odprawa 
bagażowo-paszportowa. Przylot na Lotnisko Chopina w Warszawie.

17

PROGRAM RAMOWY

50 m

8
dni

WAŻNE INFORMACJE

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Wycieczki realizowane przy min. 15 uczestnikach.

- POPEYE VILLAGE - wioska złożona z drewnianych domków, zbudowana na 
specjalne potrzeby filmu Popeye nad zatoką Anchor Bay. Popeye Village oferuje szereg 
atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Na ulicach miasteczka można spotkać 
postacie z filmu przechadzające się po wiosce oraz skorzystać z wodnych trampolin. 
Wycieczka półdniowa. Cena ok. 40 EUR + własne wydatki.

- REJS MALTA – COMINO – BLUE LAGOON - podczas tego rejsu przepłyniemy obok 
Valletty, stolicy Malty, Marsascala Bay, St. Thomas Bay, Island Bay and Peter's Pool, 
miniemy Blue Grotto, Anchor Bay z widokiem na Popeye Village. Przystanek na Wyspie 
Comino przy krystalicznie czystych wodach Blue Lagoon - lunch, pływanie 
i nurkowanie z rurką lub po prostu leniuchowanie. Wycieczka całodniowa z posiłkiem. 
Cena ok. 35 EUR + własne wydatki. 

Impreza samolotowa!MALTA
Obóz młodzieżowy 14-19 lat

W programie zwiedzanie Valletty!
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ZAKWATEROWANIE

Hotel SAMBA 3* – obiekt położony ok. 700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m od 
plaży. Do dyspozycji uczestników pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonami 
i klimatyzacją. W hotelu znajduje się duży basen (leżaki i parasole przy basenie 
bezpłatne), bar, restauracja, winda, sala TV, stół do tenisa stołowego, boisko do 
siatkówki, odpłatnie: sejf, automaty do gier, bilard, sala gier. Na terenie obiektu 
prowadzone są animacje.

Samolot / linie lotnicze WIZZ AIR. Przelot Katowice - Barcelona El Prat - Katowice.

TRANSPORT

Trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji 
hotelowej, woda niegazowana do posiłków (kuchnia hiszpańska). Pierwszy i ostatni 
posiłek zależny od godzin przelotu. 

TERMINY I CENY

WYŻYWIENIE

CENA OBEJMUJE

9/10 noclegów, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, hiszpańską 
opiekę medyczną, przelot samolotem w klasie ekonomicznej, opłatę za bagaż 
rejestrowany do 20 kg oraz bagaż podręczny, opłaty lotniskowe, ubezpieczenie KL do 
30.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP (Signal Iduna S.A.), składkę na 
TFG i TFP.

Lloret de Mar
HISZPANIA

WAŻNE INFORMACJE

- uczestnik może zabrać na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 20 oraz 
jedną sztukę bagażu podręcznego do 10 kg o max wymiarach 40x30x20 cm wg 
warunków przewoźnika,

- osoby powyżej 16-tego roku życia zobowiązane są do zapłaty taksy turystycznej 
w wysokości 5 EUR/pobyt,

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),

- godziny wylotów do potwierdzenia na 48h przed rozpoczęciem imprezy,

- należy posiadać kwotę 15 EUR/os. na transfer lotnisko-hotel-lotnisko.

LLORET DE MAR – kurort turystyczny położony na niezwykle pięknym wybrzeżu 
Costa Brava w Katalonii. Znajduje się 70 km od Barcelony i 40 km od Girony. Przepiękna 
żwirkowa plaża, lazurowa woda Morza Balearskiego, promenada, liczne kluby i puby, 
niesamowita atmosfera to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na turystów. 
Najbardziej popularne dyskoteki w Lloret de Mar to: Tropics, Revolution, Colossos, 
St. Trop’ Club.

MIEJSCOWOŚĆ

07.07 – 16.07.2022  (10 dni) 

23.07 – 02.08.2022  (11 dni)  

04.08 – 13.08.2022  (10 dni) 

Cena z Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Kraków +70 zł, Wrocław +150 zł, Opole +120 zł, 

Warszawa +200 zł, Łódź +170 zł. Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

3285 zł
3475 zł
3390 zł



1 dzień: Zbiórka uczestników na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Odprawa pasz-
portowo-bagażowa (rozpoczęcie odprawy na 2 godziny przed wylotem). Przylot na 
lotnisko Barcelona - El Prat. Transfer do Hotelu SAMBA 3* w Lloret de Mar. 
Zakwaterowanie w pokojach, posiłek, nocleg.

10/11 dzień: Śniadanie w formie lunch-pakietu. Transfer na lotnisko. Odprawa 
paszportowo-bagażowa. Planowany wylot z Barcelony o godz. 09:40. Przylot na 
lotnisko Katowice-Pyrzowice o godz. 12:30.

2-9/10 dzień: Pobyt w Lloret de Mar (łącznie 9 lub 10 noclegów). Realizacja programu, 
m.in.: piesze wycieczki po Lloret de Mar, korzystanie z basenu na terenie hotelu pod 
opieką ratownika (10:00-19:00), bezpłatne korzystanie z leżaków i parasoli przy 
basenie, plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, konkursy, gry i zabawy, 
korzystanie z infrastruktury hotelu tj. boisko do siatkówki, ogród, kącik internetowy 
(odpłatnie), mini sala gier (bilard, liczne automaty do gier - odpłatnie), animacje dla 
młodzieży w hotelu w ciągu dnia, m.in.: Petanca – gra sportowa z użyciem 
metalowych piłek, zabawy na basenie, aquagym – ćwiczenia sportowe w wodzie, 
volleyball – rozgrywki w piłce siatkowej, dardos – indywidualna lub zespołowa gra – 
rzuty lotkami do celu, lekcje tańca hiszpańskiego oraz animacje po kolacji, m.in. 
muzyka CD, nauka tańca hiszpańskiego, Show Tropical, karaoke, pokaz papug. 
Wieczorne dyskoteki w hotelu lub wyjścia na dyskoteki w klubach (wejście na dyskoteki 
od 16 lat, wymagany dokument tożsamości; koszt biletów wstępu zostanie podany po 
potwierdzeniu cen przez lokalnych kontrahentów). Możliwość udziału w wycieczkach 
fakultatywnych (dodatkowo płatnych).

PROGRAM RAMOWY
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HISZPANIA
Obóz młodzieżowy 14-19 lat

350 m

10/11
dni

Impreza samolotowa!

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

- MARINELAND – to dwa parki w jednym: delfinarium i morskie ZOO oraz park wodny. 
Dla zwiedzających organizowane są pokazy pływackie delfinów. W ZOO zgromadzono 
wiele gatunków ptaków, a stojąc w tunelu pod powierzchnią wody zobaczyć można 
pływające pingwiny i lwy morskie. W parku wodnym można korzystać z rozmaitych 
zjeżdżalni i basenów. Cena ok. 40 EUR + własne wydatki.

- WATER WORLD – jeden z największych parków wodnych w Europie znajdujący się 
w Lloret de Mar. Liczne atrakcje wodne - baseny, rwące rzeki, zjeżdżalnie speed 
i kamikadze, spowodują, iż zabawa w parku wodnym dostarczy wielu niezapomnianych 
wrażeń. Cena ok. 40 EUR + własne wydatki.

- REJS DO TOSSA DE MAR – rejs statkiem ze szklanym dnem do słynnego kurortu na 
wybrzeżu Costa Brava, znanego z jednej z najpiękniejszych w Hiszpanii średniowiecznej 
starówki – Vila Vella i fortyfikacji obronnych z XII wieku. Uroku dodaje zabytkom ich 
otoczenie - skalne urwiska, piaszczyste, złociste plaże i lazurowe morze zapraszające do 
beztroskiego odpoczynku. Cena ok. 30 EUR + własne wydatki.

- BARCELONA – zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem (bez wnętrz), 
w programie m.in.: słynna ulica La Rambla, baśniowy Parc Guell, Sagrada Familia, 
Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim, fakultatywnie Camp Nou (bilet wstępu 
płatny dodatkowo +25 EUR/os.). Cena ok. 40 EUR + własne wydatki.

Wycieczki realizowane przy min. 20 uczestnikach.
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Lloret de Mar
HISZPANIA

15.07 – 26.07.2022

Cena z Krakowa i Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Łódź, Warszawa, Opole, Wrocław +120 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

08.07 – 19.07.2022

Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa przejazdu: 
Czechy - Austria - Włochy - Francja - Hiszpania.

TRANSPORT

Trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji 
hotelowej, woda niegazowana do posiłków (kuchnia hiszpańska). Pierwszy posiłek 
obiadokolacja w dniu przyjazdu do hotelu, ostatni posiłek lunch w dniu wyjazdu 
z hotelu oraz suchy prowiant na drogę powrotną.

WYŻYWIENIE

TERMINY I CENY

2375 zł

CENA OBEJMUJE

7 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota, kadry 
pedagogicznej, ratownika, hiszpańską opiekę medyczną, transport, ubezpieczenie 
KL do 30.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP (Signal Iduna S.A.), 
składkę na TFG i TFP.

WAŻNE INFORMACJE

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),

- należy posiadać kwotę +95 EUR/os. na realizację programu (tj. transport, usługi 
przewodnickie, bilety wstępu, posiłek oraz rejs statkiem w Wenecji).

- osoby powyżej 16-tego roku życia zobowiązane są do zapłaty taksy turystycznej 
w wysokości 5 EUR/pobyt,

ZAKWATEROWANIE

Hotel SAMBA 3* – obiekt położony ok. 700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m od 
plaży. Do dyspozycji uczestników pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonami 
i klimatyzacją. W hotelu znajduje się duży basen (leżaki i parasole przy basenie 
bezpłatne), bar, restauracja, winda, sala TV, stół do tenisa stołowego, boisko do 
siatkówki, odpłatnie: sejf, automaty do gier, bilard, sala gier. Na terenie obiektu 
prowadzone są animacje.

LLORET DE MAR – kurort turystyczny położony na niezwykle pięknym wybrzeżu 
Costa Brava w Katalonii. Znajduje się 70 km od Barcelony i 40 km od Girony. Przepiękna 
żwirkowa plaża, lazurowa woda Morza Balearskiego, promenada, liczne kluby i puby, 
niesamowita atmosfera to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na turystów. 
Najbardziej popularne dyskoteki w Lloret de Mar to: Tropics, Revolution, Colossos, 
St. Trop’ Club.

MIEJSCOWOŚĆ

W programie:
Wenecja, Barcelona, Montserrat, Girona, Gardaland!
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HISZPANIA
Obóz młodzieżowy 14-19 lat

2 dzień: W godzinach porannych przyjazd do WENECJI (postój autokaru 9h), 
zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem, w programie m.in.: przepłynięcie 
statkiem do historycznego centrum Wenecji, Plac i Bazylika św. Marka, Pałac Dożów 
(z zewnątrz), Dzwonnica, Most Westchnień, Wieża Zegarowa, Ponte Rialto – 
najpiękniejszy spośród 400 weneckich mostów. Popołudniu obiad w restauracji. 
W godzinach wieczornych wyjazd w dalszą podróż do Hiszpanii. 

3 dzień: Przyjazd do Lloret de Mar w godzinach południowych, zakwaterowanie 
w Hotelu SAMBA 3*, pierwszy posiłek obiadokolacja.

1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godzinach wieczornych. Nocny przejazd do Włoch.

11 dzień: W godzinach porannych przyjazd do GARDALANDU (postój autokaru 9h), 
najchętniej odwiedzanego parku rozrywki w Europie. Podzielony jest na trzy strefy: 
Fantasy, Adventure oraz Adrenaline, dla tych, którzy lubią poczuć wyjątkowe emocje. 
Znajdziemy tam rollercostery, spływ pontonem, kino. Pobyt na terenie parku 
(ewentualny ciepły posiłek płatny indywidualnie przez uczestników). Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski w godzinach wieczornych.

12 dzień: Planowany powrót do Polski w godzinach południowych.

10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Lunch. Odebranie suchego prowiantu. 
Wyjazd z hotelu w późnych godzinach popołudniowych. Przejazd przez Francję 
i Włochy.

3-10 dzień: Pobyt w Lloret de Mar (łącznie 7 noclegów). Realizacja programu: 
wycieczka do BARCELONY i MONTSERRAT – zwiedzanie miasta z lokalnym 
przewodnikiem, w programie m.in.: słynna ulica La Rambla, baśniowy Parc Guell, 
Sagrada Familia (z zewnątrz), Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim, 
fakultatywnie Camp Nou (bilet wstępu płatny dodatkowo +25 EUR/os.), następnie 
przejazd do Montserrat, głównego ośrodka religijnego regionu Katalonii i jednego 
z ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych, głównie za sprawą Czarnej Madonny, 
zwanej La Moreneta; wycieczka do GIRONY, zwiedzanie miasta, którego znakiem 
rozpoznawczym są kolorowe domy nad rzeką Onyar, m.in.: doskonale zachowane 
mury obronne pochodzące z czasów dynastii Karolingów, okazała gotycka katedra 
z największym na świecie sklepieniem krzyżowym oraz starówka; ponadto: piesze 
wycieczki po Lloret de Mar, korzystanie z basenu na terenie hotelu pod opieką 
ratownika (10:00- 19:00), bezpłatne korzystanie z leżaków i parasoli przy basenie, 
plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, konkursy, gry i zabawy, 
korzystanie z infrastruktury hotelu tj. boisko do siatkówki, ogród, kącik internetowy 
(odpłatnie), mini sala gier (bilard, liczne automaty do gier - odpłatnie), animacje dla 
młodzieży w hotelu w ciągu dnia, m.in.: Petanca – gra sportowa z użyciem 
metalowych piłek, zabawy na basenie, aquagym – ćwiczenia sportowe w wodzie, 
volleyball – rozgrywki w piłce siatkowej, dardos – indywidualna lub zespołowa gra – 
rzuty lotkami do celu, lekcje tańca hiszpańskiego oraz animacje po kolacji, m.in. 
muzyka CD, nauka tańca hiszpańskiego, Show Tropical, karaoke, pokaz papug. 
Wieczorne dyskoteki w hotelu lub wyjścia na dyskoteki w klubach (wejście na dyskoteki 
od 16 lat, wymagany dokument tożsamości; koszt biletów wstępu zostanie podany po 
potwierdzeniu cen przez lokalnych kontrahentów). Możliwość udziału w wycieczkach 
fakultatywnych (dodatkowo płatnych, organizowanych przez lokalnego kontrahenta).

PROGRAM RAMOWY

350 m

12
dni

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

- MARINELAND – to dwa parki w jednym: delfinarium i morskie ZOO oraz 
park wodny. Dla zwiedzających organizowane są pokazy pływackie delfinów. W ZOO 
zgromadzono wiele gatunków ptaków, a stojąc w tunelu pod powierzchnią wody 
zobaczyć można pływające pingwiny i lwy morskie. W parku wodnym można korzystać 
z rozmaitych zjeżdżalni i basenów. Cena ok. 40 EUR + własne wydatki.

- REJS DO TOSSA DE MAR – rejs statkiem ze szklanym dnem do słynnego kurortu na 
wybrzeżu Costa Brava, znanego z jednej z najpiękniejszych w Hiszpanii średnio-
wiecznej starówki – Vila Vella i fortyfikacji obronnych z XII wieku. Uroku dodaje 
zabytkom ich otoczenie - skalne urwiska, piaszczyste, złociste plaże i lazurowe morze 
zapraszające do beztroskiego odpoczynku. Cena ok. 30 EUR + własne wydatki.

- WATER WORLD – jeden z największych parków wodnych w Europie znajdujący się 
w Lloret de Mar. Liczne atrakcje wodne - baseny, rwące rzeki, zjeżdżalnie speed 
i kamikadze, spowodują, iż zabawa w parku wodnym dostarczy wielu niezapo-
mnianych wrażeń. Cena ok. 40 EUR + własne wydatki.

W programie:
Wenecja, Barcelona, Montserrat, Girona, Gardaland!



- w hotelu pobierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR/os.,

- należy posiadać kwotę 15 EUR/os. na opiekę przewodnika lokalnego w Zagrzebiu, 
Trogirze i na Wyspie Hvar.

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),

- na miejscu dodatkowo płatna taksa turystyczna: 6 EUR/pobyt uczestnicy 
12-18 lat, 12 EUR/pobyt uczestnicy powyżej 18 lat,

30.06 – 10.07.2022

Cena z Krakowa i Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Łódź, Warszawa, Opole, Wrocław +120 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

CHORWACJA to perła Adriatyku. To państwo, składające się z ponad tysiąca wysp i raf, 
co roku przyciąga miliony turystów. Kusi bałkańską kuchnią oraz urzekającymi 
nadmorskimi miasteczkami. Warto podczas podróży do Chorwacji odwiedzić 
Dubrownik, miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pełno w nim 
starych zabytkowych kamienic oraz świątyń, które nadają szczególnego klimatu temu 
miejscu. Do listy miejsc do zwiedzenia warto dopisać także Zagrzeb czy Split. Ponadto, 
godne polecenia są parki narodowe kuszące swoim naturalnym pięknem. 
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ZAKWATEROWANIE

RESORT FONTANA 3* – obiekt usytuowany jest na zalesionym wzgórzu w miej-
scowości Jelsa na wyspie Hvar, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży (betonowe 
podesty). Centrum miasta oddalone jest od obiektu o około 500 metrów. W całym 
ośrodku można korzystać z bezpłatnego WiFi. Obiekt dysponuje siłownią oraz dwoma 
odkrytymi basenami (jeden brodzik) z morską wodą. Goście mogą nieodpłatnie 
korzystać z leżaków. Z baru przy basenie roztacza się piękny widok na Morze 
Adriatyckie. W sezonie dostępne są dwa korty tenisowe (dodatkowo płatne). Oferta 
obiektu obejmuje także programy animacyjne oraz muzykę na żywo 1-2 razy 
w turnusie. Zakwaterowanie w pawilonach w pokojach 3-osobowych "classic" 
z łazienkami (możliwość łóżek małżeńskich z osobnymi kompletami pościeli), TV, 
wentylatorem oraz balkonem lub tarasem.

Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa przejazdu: 
Czechy - Austria - Słowenia - Chorwacja.

TRANSPORT

Dwa posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu w restauracji 
hotelowej (do obiadokolacji woda). Pierwszy posiłek obiadokolacja w drugim dniu 
imprezy podczas noclegu tranzytowego, ostatni posiłek śniadanie oraz suchy prowiant 
na drogę powrotną w dniu wyjazdu z hotelu. Istnieje możliwość dopłaty do 
trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, lunch, obiadokolacja, dopłata +225 zł/os. 
(za 6 dodatkowych posiłków; deklaracja i opłata przy podpisaniu umowy).

WYŻYWIENIE

CENA OBEJMUJE

8 noclegów (1 nocleg tranzytowy w okolicach Zagrzebia, 7 noclegów na Wyspie Hvar), 
wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota, kadry pedagogicznej, 
ratownika, chorwacką opiekę medyczną, transport, ubezpieczenie KL do 30.000 EUR, 
NNW do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP (Signal Iduna S.A.), składkę na TFG i TFP.

TERMINY I CENY

2585 zł

Wyspa Hvar
CHORWACJA

W programie zwiedzanie Zagrzebia, Trogiru i Wyspy Hvar!

WAŻNE INFORMACJE

REGION

MIEJSCOWOŚĆ

WYSPA HVAR uznawana jest za jedną z piękniejszych wysp nie tylko w Dalmacji, ale i na 
terenie całej Chorwacji. Przede wszystkim słynie z tego, że jej sporą część porastają pola 
lawendy. Gdy kwitną nie tylko tworzą wyjątkowo fotogeniczne, fioletowe połacie, ale 
przede wszystkim wydzielają mnóstwo aromatycznych olejków eterycznych. 
Najpiękniejszym miastem wyspy jest Hvar, który zachwyca elegancją i piękną 
architekturą. Natomiast najstarszym miastem, jakie się tam znajduje, jest Stary (Stari) 
Grad. Rozciągająca się przy nim równina została wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Obiekt RESORT FONTANA 3* 
znajduje się w miejscowości Jelsa.



- DUBROWNIK / wycieczka całodniowa – przejazd do Dubrownika, którego stare 
miasto otoczone murami obronnymi zostało wpisane na Listę UNESCO, zwiedzanie, 
m.in.: Brama Pile, najważniejsza ulica miasta – Placa, klasztor franciszkanów wraz 
z XIV-wieczną apteką, kolumna rycerza Orlando – symbol wolności z czasów Republiki 
Dubrownickiej, Pałac Sponza, Wieża Zegarowa, Pałac Rektorów – jeden z najpięk-
niejszych zabytkowych budynków miasta, miejsce rezydowania rektorów Republiki. 
Cena ok. 60 EUR + własne wydatki. 

Wycieczka realizowana przy min. 20 uczestnikach.

10 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, odebranie suchego prowiantu, wyjazd 
w drogę powrotną do kraju w godzinach południowych.  

4-9 dzień: Pobyt na Wyspie Hvar (łącznie 7 noclegów), realizacja programu. Wycieczka 
autokarowa po Wyspie Hvar. Przejazd do miasta HVAR, sprawiającego wrażenie 
miasta – zabytku. Stulecia szlifowały jego mury, a epoki, zwłaszcza renesans 
ukształtowały jego wizerunek. Miasto Hvar jest uważane za jedno z atrakcyjniejszych 
w Chorwacji. Na początku XV wieku, gdy rządzili tu Wenecjanie, Hvar stał się 
najbogatszym miastem w Dalmacji, ponieważ wszystkie statki płynące do i z Republiki, 
zawijały właśnie tu. Hvar to obecnie miasto, które odwiedzają wpływowi turyści, 
którzy wynajmują tu jachty i wydają masę pieniędzy na liczne rozrywki. Latem zatoka 
portowa pęka w szwach od luksusowych jachtów i łódek. Główne zabytki miasta to 
Twierdza, Kościół z renesansową fasadą zwany powszechnie katedrą oraz teatr – jeden 
z pierwszych na świecie teatrów publicznych. Następnie przejazd do miejscowości 
STARI GRAD – najstarszego miasta na wyspie, rówieśnika Arystotelesa. W tym samym 
roku, 384 p.n.e., kiedy w Tracji rodził się ten sławny filozof grecki, Grecy z wyspy Parosa 
na Morzu Egejskim, założyli miasto na wyspie Hvar, które nazwali Faros. Dzięki 
swojemu dogodnemu położeniu Stari Grad był przez stulecia przytuliskiem dla 
marynarzy, na których mieszkańcy miasta czekali w przystani, a obecnie jest 
obowiązkową przystanią dla żeglarzy pływających po Adriatyku. Ponadto 
w programie: plażowanie, kąpiele na basenie i w morzu pod opieką ratownika, zajęcia 
i rozgrywki sportowe, konkursy wiedzy, gry terenowe, dyskoteki na terenie resortu, 
program animacyjny prowadzony przez obsługę obiektu.

1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godzinach wieczornych. Przejazd przez Czechy, Austrię 
i Słowenię do Chorwacji.

2 dzień: Przyjazd do ZAGRZEBIA w godzinach przedpołudniowych, spotkanie 
z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie stolicy Chorwacji, centrum życia politycznego, 
gospodarczego i kulturalnego kraju. Spacer po zabytkowym centrum z charak-
terystyczną, pochodzącą z czasów austro-węgierskich architekturą. Przejazd do 
obiektu w okolicach Zagrzebia, zakwaterowanie w pokojach. Spotkanie organizacyjne 
z kadrą pedagogiczną. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

3 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do TROGIRU, zwiedzanie urokliwych 
uliczek i starówki wpisanej podobnie jak zabytkowe centrum Splitu na Listę UNESCO. 
Następnie przeprawa promowa na Wyspę Hvar. Przejazd do miejscowości Jelsa, 
zakwaterowanie w pokojach, obiadokolacja, nocleg.

11 dzień: Powrót do Krakowa w godzinach południowych.

PROGRAM RAMOWY

11
dni
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Obóz młodzieżowy 13-19 lat

przy 
plaży

CHORWACJA

W programie zwiedzanie Zagrzebia, Trogiru i Wyspy Hvar!



BOŚNIA I HERCEGOWINA to piękny kraj, pełen cudownych krajobrazów, nieskażonej 
przyrody, niesamowicie klimatycznych miasteczek oraz fantastycznych miesz-
kańców. Hasło tego kraju to The heart shaped land, czyli Kraj w kształcie serca. Patrząc 
na mapę – faktycznie – kraj ten przypomina swoim kształtem serce. Ale hasło to ma 
również wymiar metaforyczny – mieszkańcy rzeczywiście mają serce na dłoni.
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Neum
DALMACJA

Cena z Krakowa i Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Łódź, Warszawa, Opole, Wrocław +120 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

14.07 – 24.07.2022

UWAGA! Uczestnicy powyżej 18-tego roku życia (18 lat ukończone przed rozpoczęciem 

imprezy lub w jej trakcie) dopłata +165 zł/turnus.

CENA OBEJMUJE

8 noclegów (1 nocleg tranzytowy w okolicach Zagrzebia, 7 noclegów w Hotelu ZENIT 
3* w Neum), wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota, kadry 
pedagogicznej, ratownika, miejscową opiekę medyczną, transport, ubezpieczenie 
KL do 30.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 1.000 zł + CP (Signal Iduna S.A.), 
składkę na TFG i TFP.

ZAKWATEROWANIE

Hotel ZENIT 3* – obiekt położony jedną minutę spacerem od plaży (plaża żwirowa 
z betonowymi podestami). Zakwaterowanie uczestników w pokojach 3-osobowych 
(dwa łóżka regularne i jedna dostawka) z łazienkami i klimatyzacją. Na terenie hotelu: 
basen kryty (24 m x 12 m), przestronny hol, restauracja, bar, bezpłatne WiFi, sklep 
z pamiątkami, parking. Bogate zaplecze sportowe: boiska do piłki nożnej, koszykówki, 
siatkówki, piłki ręcznej, tenisa, tenis stołowy, sala gimnastyczna.

Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa przejazdu: 
Czechy – Austria – Słowenia – Chorwacja – Bośnia i Hercegowina. 

TRANSPORT

Trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji hotelowej 
(bardzo dobra kuchnia chorwacka). Do obiadów i kolacji woda. Pierwszy posiłek 
obiadokolacja w drugim dniu imprezy podczas noclegu tranzytowego, ostatni posiłek 
śniadanie oraz suchy prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu z hotelu.

WYŻYWIENIE

TERMINY I CENY

WAŻNE INFORMACJE

2470 zł

- uczestnicy powyżej 18-tego roku życia (18 lat ukończone przed rozpoczęciem 
imprezy lub w jej trakcie) dopłata + 165 zł/turnus,

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),

- należy posiadać kwotę 10 EUR na opiekę przewodnika lokalnego w Zagrzebiu, 
Trogirze i Splicie.

- na miejscu dodatkowo płatna taksa turystyczna: 5 EUR/pobyt uczestnicy do 
12 lat, 10 EUR/pobyt uczestnicy powyżej 12 lat,

- w hotelu jest pobierana obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR/os.,

Cena z Krakowa i Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Łódź, Warszawa, Opole, Wrocław +120 zł. 

Transfery realizowane przy min. 6 uczestnikach.

14.07 – 24.07.2022

UWAGA! Uczestnicy powyżej 18-tego roku życia (18 lat ukończone przed rozpoczęciem 

imprezy lub w jej trakcie) dopłata +165 zł/turnus.

W programie zwiedzanie Zagrzebia, Trogiru i Splitu!

REGION

MIEJSCOWOŚĆ

NEUM położone jest w pięknej zatoce w południowej części wschodniego wybrzeża 
Adriatyku, na terenie Bośni i Hercegowiny. Jest idealnym miejscem do aktywnego 
wypoczynku. Jest to typowo turystyczna miejscowość z dużą ilością hoteli i restauracji. 
Na plaży znajdują się wypożyczalnie sprzętu sportowego. Niedaleka odległość od 
Dubrownika, Splitu i Trogiru pozwala na realizację atrakcyjnego programu 
krajoznawczego.



1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godzinach wieczornych. Przejazd przez Czechy, Austrię 
i Słowenię do Chorwacji.

10 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, odebranie suchego prowiantu, wyjazd 
w drogę powrotną do kraju w godzinach południowych.

2 dzień: Przyjazd do ZAGRZEBIA w godzinach przedpołudniowych, spotkanie 
z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie stolicy Chorwacji, centrum życia politycznego, 
gospodarczego i kulturalnego kraju. Spacer po zabytkowym centrum z charak-
terystyczną, pochodzącą z czasów austro-węgierskich architekturą. Przejazd do 
obiektu w okolicach Zagrzebia, zakwaterowanie w pokojach. Wieczorem 
obiadokolacja i nocleg.

3-10 dzień: Pobyt w Neum (łącznie 7 noclegów), realizacja programu, m.in.: 
plażowanie, kąpiele w morzu i na basenie pod opieką ratownika, zajęcia i rozgrywki 
sportowe na krytym basenie oraz dostępnych boiskach, gry terenowe, dyskoteki na 
terenie hotelu.

11 dzień: Powrót do Krakowa w godzinach południowych.

3 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do TROGIRU, zwiedzanie urokliwych 
uliczek i starówki wpisanej na Listę UNESCO. Następnie przejazd do SPLITU, 
zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta Chorwacji pod względem ilości 
mieszkańców; najbardziej znanym zabytkiem Splitu jest Pałac Dioklecjana 
wybudowany na przełomie III i IV wieku; w 1979 roku pałac wraz z zabytkowym 
centrum miasta został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd 
do Neum, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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DALMACJA
Obóz młodzieżowy 13-19 lat

PROGRAM RAMOWY

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

- DUBROWNIK / wycieczka półdniowa - przejazd do Dubrownika, którego stare 
miasto otoczone murami obronnymi zostało wpisane na Listę UNESCO, zwiedzanie, 
m.in.: Brama Pile, najważniejsza ulica miasta – Placa, klasztor franciszkanów wraz 
z XIV-wieczną apteką, kolumna rycerza Orlando – symbol wolności z czasów Republiki 
Dubrownickiej, Pałac Sponza, Wieża Zegarowa, Pałac Rektorów – jeden z najpięk-
niejszych zabytkowych budynków miasta, miejsce rezydowania rektorów Republiki. 
Cena ok. 40 EUR + własne wydatki.

Wycieczka realizowana przy min. 20 uczestnikach. 

11
dni

przy 
plaży

- DUBROWNIK / wycieczka półdniowa - przejazd do Dubrownika, którego stare 
miasto otoczone murami obronnymi zostało wpisane na Listę UNESCO, zwiedzanie, 
m.in.: Brama Pile, najważniejsza ulica miasta – Placa, klasztor franciszkanów wraz 
z XIV-wieczną apteką, kolumna rycerza Orlando – symbol wolności z czasów Republiki 
Dubrownickiej, Pałac Sponza, Wieża Zegarowa, Pałac Rektorów – jeden z najpięk-
niejszych zabytkowych budynków miasta, miejsce rezydowania rektorów Republiki. 
Cena ok. 40 EUR + własne wydatki.

Wycieczka realizowana przy min. 20 uczestnikach. 
W programie zwiedzanie Zagrzebia, Trogiru i Splitu!



www.jaworzyna.com.pl.

Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, barek, DVD, WC. Trasa przejazdu: 
Słowacja – Węgry – Serbia – Macedonia – Grecja. Rozkład jazdy dostępny na stronie:

Obóz młodzieżowy 12-18 lat

Leptokaria

3-10 dzień: Realizacja programu pobytu (9 noclegów) - gry i zawody sportowe (siat-
kówka plażowa, beach soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i animacje, 
konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; plażowanie i zwiedzanie okolicy; wyjazdy 
na wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne): Ateny ok. 45 EUR, Meteory ok. 30 EUR, 
Olimp ok. 25 EUR, Saloniki ok. 25 EUR, Wieczór Grecki ok. 25 EUR, Skiathos ok. 40 EUR, 
Rejs Piracki ok. 30 EUR, Delfy ok. 40 EUR. 

11 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad. Późnym popołudniem zbiórka przed 
hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny 
przejazd przez Macedonię i Serbię.

12 dzień: Dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych.

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Wieczorem dłuższy postój na ciepły posiłek 
(płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR). Nocny przejazd w stronę Grecji.

2 dzień: Przyjazd do Grecji w godzinach porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym 
miejscu, odpoczynek nad basenem lub krótki spacer. Zakwaterowanie w pokojach od 
godziny 14:00. Czas na krótki odpoczynek po podróży, spotkanie organizacyjne 
z kadrą, obiadokolacja, nocleg.

PROGRAM RAMOWY

CENA OBEJMUJE

9 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę kadry 
pedagogicznej, opiekę pilota i rezydenta, miejscową opiekę medyczną, transport, 
ubezpieczenie KL do 10.000 EUR, NNW do 7.000 zł, bagaż do 800 zł, składkę na TFG 
i TFP.

ZAKWATEROWANIE

Hotel GALAXY 3* – obiekt położony w odległości 100 m od piaszczystej plaży. 
Zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5-osobowych z łazienkami, TV, balkonami z widokiem 
na morze lub górę Olimp. W hotelu znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, 
Wi-Fi oraz basen. Klimatyzacja płatna dodatkowo 5 EUR/pokój/dzień.

TRANSPORT

Trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad, kolacja (kuchnia grecka). Pierwszy posiłek 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek obiad w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant na 
drogę powrotną.

WYŻYWIENIE
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WAŻNE INFORMACJE

- prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 3 miesiące 
od daty powrotu),

- w autokarze zbierana jest opłata klimatyczna i administracyjna w wysokości 
25 EUR/os.,

- klimatyzacja w pokojach płatna dodatkowo 5 EUR/pokój/dzień,

- na miejscu pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 20 EUR/os.

18.07 – 29.07.2022  2010 zł
27.07 – 07.08.2022  2010 zł
05.08 – 16.08.2022  2010 zł
14.08 – 25.08.2022  1970 zł

30.06 – 11.07.2022  1970 zł
09.07 – 20.07.2022  2010 zł

Cena z Katowic. Dopłata za wyjazdy z miast: Kraków +80 zł, Warszawa +150 zł, Wrocław +120 zł, 

Łódź +140 zł.

TERMINY I CENY

GRECJA 100 m

12
dni

MIEJSCOWOŚĆ

LEPTOKARIA – znana miejscowość turystyczna na Riwierze Olimpijskiej położona 
u podnóża góry Olimp. Jej zalety to jedna z najładniejszych piaszczystych plaż w tej 
części Grecji, bliskość Salonik (90 km), liczne rozrywki takie jak dyskoteki, windsurfing, 
do wynajęcia motory, rowery wodne i banany na plaży.

ORGANIZATOR:  INDEX BIURO PODRÓŻY KATOWICE 



HOF1 29.06 – 11.07.22 2595 zł 2645 zł 2695 zł

HOF3 13.07 – 25.07.22 2595 zł 2645 zł 2695 zł

HOF2 06.07 – 18.07.22 2595 zł 2645 zł 2695 zł

HOF4 20.07 – 01.08.22 2595 zł 2645 zł 2695 zł

HOF5 27.07 – 08.08.22 2595 zł 2645 zł 2695 zł

HOF6 03.08 – 15.08.22 2595 zł 2645 zł 2695 zł

HOF7 10.08 – 20.08.22* 2295 zł 2345 zł 2395 zł

HOF8 15.08 – 25.08.22* 2295 zł 2345 zł 2395 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):
ź Gwarancja niezmienności ceny bez względu na kursy walut i ceny paliwa  85 zł/os.
ź Gwarantowany pokój 2-osobowy (Francja i Hiszpania)    295 zł/os.
ź Ubezpieczenie Signal Iduna od kosztów rezygnacji z uwzględnieniem Covid-19 
(nie uwzględnia chorób przewlekłych i kwarantanny)    125 zł/os.
ź Ubezpieczenie Signal Iduna od kosztów rezygnacji z uwzględnieniem Covid-19 
i kwarantanny (bez chorób przewlekłych)     150 zł/os.

Hotel GUITART CENTRAL PARK 3* / SAMBA 3* – położone ok. 400 metrów od plaży, 
w centrum Lloret de Mar. Do dyspozycji uczestników 3 baseny (Guitart) lub 1 basen 
(Samba), kawiarnia, restauracja, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny). Pokoje 3, 4-
osobowe z łazienkami, z klimatyzacją w cenie.

LLORET DE MAR to niewątpliwa stolica Costa Brava - stolica rozrywki i wspaniałej 
zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki 
pozwalają spędzić czas ciekawie i aktywnie. 

Autokar wyposażony w klimatyzację, WC, barek, TV. Rozkład jazdy oraz dopłaty za 
wyjazd z poszczególnych miast dostępne na stronie www.jaworzyna.com.pl.

Francja: 1 gorąca obiadokolacja, 1 śniadanie kontynentalne.
Hiszpania: 3 posiłki dziennie – bufet (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym posiłkiem 
jest kolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad + suchy prowiant w dniu 
wyjazdu. Woda do obiadów i kolacji w cenie. Pozostałe napoje płatne dodatkowo.

Obóz młodzieżowy 14-18 lat

Lloret de Mar
400 m

11/13
dniHISZPANIA

ORGANIZATOR:  CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER LUBLIN

ZAKWATEROWANIE

TRANSPORT

TERMINY I CENY

WYŻYWIENIE

 L.p. Terminy Cena  Cena Cena

   do 30.04.2022 do 15.05.2022
   przy rezerwacji przy rezerwacji  standard

CENA OBEJMUJE

Przejazd autokarem, 1 nocleg w Paryżu, 8 dni (7 noclegów) pobytu w Lloret de Mar, 
wyżywienie wg programu + suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie SIGNAL 
IDUNA – KL (20 000 EUR z chorobami przewlekłymi i leczeniem Covid-19 w cenie), NNW 
(15 000 zł), bagaż (2 000 zł), opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, 
obowiązkową dopłatę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 10 zł 
oraz Turystycznego Funduszu Pomocowego w kwocie 10 zł.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz programu 
fakultatywnego. 
Na obligatoryjne bilety wstępu i opłaty rezerwacyjne parków rozrywki (Disneyland 
i Gardaland), rejs statkiem po Sekwanie w Paryżu oraz opłaty wjazdowe do Paryża należy 
przeznaczyć ok. 100 EUR (terminy 1-5), ok. 120 EUR (terminy 6-8 – jest droższy bilet 
do Disneylandu). Pozostałe bilety wstępu i imprezy fakultatywne dla chętnych.
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PROGRAM RAMOWY

WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE: Do wyjazdu na obóz może być wymagany ważny Europejski Certyfikat Covid-
19 (osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy).

UWAGI: Podczas podróży wyżywienie we własnym zakresie. Zalecane minimalne 
kieszonkowe ok. 80-100 EUR

Opłata turystyczna w Lloret de Mar dodatkowo płatna w hotelu – 10 EUR /pobyt dla osób 
powyżej 16 roku życia.

W programie Paryż, Eurodisneyland,
Barcelona, Gardaland!

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez Niemcy.

2 dzień: Przejazd przez Niemcy, Francję do Paryża. Około południa przyjazd 
do EURODISNEYLANDU – całodzienna zabawa w słynnym parku rozrywki 
(bilet dodatkowo płatny z wydatków programowych). Na miejscu istnieje możliwość 
zakupu posiłków w cenie ok. 10-15 EUR. Zakwaterowanie w hotelu sieciowym Formule 
1 lub Premiere Classe (pokoje 3-osobowe z umywalką – WC i łazienki na korytarzach). 

3 dzień: Śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie PARYŻA. 
Spacer z pilotem na trasie: Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom – płatny 
dodatkowo ok. 15 EUR), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum 
Pompidou, wyspa La Cite, Katedra Notre Dame, rejs statkiem po Sekwanie (bilet 
dodatkowo płatny w ramach wydatków programowych). Obiadokolacja. W godzinach 
wieczornych wyjazd do Hiszpanii. Nocny przejazd przez Francję.

4 dzień: Śniadanie we własnym zakresie. W zależności od czasu przejazdu zwiedzanie 
Carcassonne (zamek i twierdza). Przyjazd do Lloret de Mar w godzinach 
popołudniowo-wieczornych, kolacja, zakwaterowanie.

4-11 dzień: Pobyt w Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów). W trakcie pobytu 
w programie: całodzienna wycieczka autokarowa do BARCELONY, m.in. katedra 
Sagrada Familia, La Rambla, dzielnica gotycka z katedrą Św. Eulalii, port, Wzgórze 
Montjuic, Stadion FC Barcelona (bilet dodatkowo płatny dla chętnych ok. 25-28 EUR), 
wieczorem pokazy grających fontann; plażowanie, bezpłatne korzystanie z basenu, 
konkurs wiedzy Viva Espana, gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe. Program 
fakultatywny (dla chętnych): miasteczko wodne - ok. 30-33 EUR, karnet na dyskoteki 
(min. 4 wejścia - dla osób od 16 lat), cena 30-50 EUR (zależy od dyskoteki), pojedyncze 
wejście 10-15 EUR, rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku - ok. 25 EUR. 

12 dzień: Przyjazd w okolice Werony w godzinach porannych, wypoczynek i zabawa 
nad jeziorem Garda w Parku Rozrywki GARDALAND, czas pobytu ok. 9 h (bilet 
dodatkowo płatny z wydatków programowych). W godzinach wieczornych wyjazd do 
Polski.

11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu ok. godziny 11.00. Złożenie bagaży. 
Czas wolny. Obiad. Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowych. Późnym wieczorem 
przyjazd do Francji – w zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Monaco i Monte 
Carlo. Przejazd do Włoch.

13 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski według rozkładu jazdy.  

MIEJSCOWOŚĆ

*Impreza 11 dni – pobyt na Costa Brava 6 dni – 5 nocy




