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TURYSTYKA SZKOLNA



ZAPRASZAMY 
na wycieczki , zielone i białe szkoły 

w Roku Szkolnym 2021/2022

BIURO BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE MEN POZNAJ POLSKIĘ 

OSTATNI DZWONEK NA WYKORZYSTANIE BONU TURYSTYCZNEGO !!!

PROMOCJA  TRWA !!! 
 BONUSY ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ: 

Regulamin  BONUSY ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ  dostępny w biurze.

Biuro Turystyki Młodzieżowej JUVENTUR
39-400 Tarnobrzeg Ul.Sokola 3 B

Tel.15 822 54 20 ;15 823 16 66; 504 700 092
e-mail : biuro@juventur.travel.pl

PT NAUCZYCIELI ZAPRASZAMY   
do organizowania własnych grup  uczestników  

wypoczynku zimowego i letniego.

GWARANTUJEMY PAŃSTWU  ZATRUDNIENIE
Z ATRAKCYJNYM WYNAGRODZENIEM   !!!!!

  
PEŁNA OFERTA BIURA NA .www.juventur.travel.pl

Rezerwacja do 20.10.2021   BONUS  PLATINIUM
Rezerwacja do 20.11.2021   BONUS  GOLD
Rezerwacja do 20.12.2021   BONUS  SILVER
Rezerwacja po 01.01.2022   BONUS BRONZE

mailto:biuro@juventur.travel.pl
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                             Żyło się spokojnie, żyło się wygodnie, żyło się bezpiecznie. 

Aż   nieproszona   przyszła  ona - PANDEMIA.  Miała  być  na  dwa   miesiące, 

rozpanoszyła   się  na   ponad  rok,  i  niestety,  końca  nie  widać.  Musieliśmy 

wprowadzić  wiele  zmian  w  naszym życiu.  Zmieniła  się   gospodarka,   inne 

jest  funkcjonowanie  kultury,  inaczej  wygląda  turystyka,  nowe  są   sposoby 

nauczania  na  wszystkich  poziomach  edukacji. 

NIE  ZMIENIŁA  SIĘ  CHĘĆ  PODRÓŻY  I  ZWIEDZANIA  ŚWIATA.

             Zapraszamy   do   spełnienia   swoich   marzeń  i  planów.  Razem  

wybierzemy bezpieczny  kierunek  podróży  i  z  powodzeniem  zorganizujemy  

wycieczkę,  zieloną  lub  białą  szkołę. 

Pomożemy   w   pozyskaniu   funduszy   z   programu  Ministerstwa   Edukacji 

Narodowej  POZNAJ  POLSKĘ . 

             Już   tylko  do  końca  marca  2022  roku   trzeba  wykorzystać  

BON TURYSTYCZNY 500+ .  Pomożemy  w  jego  realizacji   i  sprawimy,  że 

wybrana impreza  turystyczna będzie naprawdę tania. 

                                                                   

Serdecznie Zapraszamy

Regina Marzec i Krystyna Skura 

z Zespołem JUVENTUR

Prosimy zatem o kontakt z nami – przygotujemy ofertę zgodnie 

z życzeniami i oczekiwaniami.

                            Drodzy Nauczyciele i Uczniowie 



NOWOŚĆ !!!

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM ŚWIADCZENIA

GRATISY

Cena od 1690,-zł/osoba

  

Termin imprezy: do ustalenia

Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów.

K ażdy uczestnik powinien posiadać ok.48 EUR na wstępy 

do zwiedzanych obiektów,  lokalnego przewodnika, 

wjazdy do miast, bilet wstępu do BAYERN PARKU  

oraz system TOUR GUIDE

C ena nie obejmuje napoi do obiadokolacji

O płata turystyczna katalońska -  4 Euro/pobyt - płatna 

na miejscu w hotelu dla osób powyżej 16 roku życia. 

M ożliwość zabezpieczenia dodatkowych wstępów do 

obiektów : STADION CAM NOU- ok. 22 EUR 

S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy 

indywidualnie z nauczycielem.

Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

 
3Pobyt  i wynagrodzenie  opiekunów

Upominek-niespodzianka dla każdego uczestnika. 

Zakwaterowanie: 5 noclegów: 1 nocleg tranzytowy 
w hotelu w ok.Genui-pokoje 2,3,4-os.z łazienkami
 Noclegi w Lloret de Mar  w hotelu*** z basenem .
Usytuowany ok.350m  od centrum LLoret de Mar
oraz 300 m od szerokiej piaszczystej plaży. 
Obiekt o wysokim standardzie. Pokoje 2,3,4-osobowe 
z łazienkami TV SAT i klimatyzacją.

Wyżywienie w Hiszpanii : 3 posiłki dziennie  
W FORMIE BUFETU: 4 śniadania, 4 obiady, 4 kolacje, 
1 obiadokolacja + 1 śniadanie we Włoszech, 
1 posiłek w BAYERN PARK, 1 posiłek  piknikowy  

 Transport: autokar klasy LUX (klimatyzacja, barek, DVD) 

 Opiekę pilota- przewodnika. 

 Ubezpieczenie NW, KL, bagaż CHP. 

LLORET DE MAR – znany  kurort  wypoczynkowy  na  Wybrzeżu  Costa  Brava  stolica  rozrywki  oraz  wspaniałej zabawy. 
Doskonałe piaszczyste plaże oferują świetne warunki do uprawiania sportów wodnych, natomiast  nadmorska  promenada 
zachęca   licznymi  restauracjami  oferującymi  specjalności  hiszpańskiej  kuchni. Dodatkową  atrakcją  jest  położony  na 
obrzeżach miasta największy na Costa Brava – park wodny WATER WORLD

GENUA-G IRONA-BARCELONA-TOSSA DE MAR-BAYERN PARK

ZIELONA SZKOŁA - HISZPANIA- 9 DNI

COSTA BRAVA - Dzikie Wybrzeże – linia lądu ciągnąca 
się  od  granicy  francuskiej  niemal  do   Barcelony. 
Poszarpane  skaliste  brzegi,  ustępujące  miejsca 
pięknym  piaszczystym  plażom,  przezroczysta  woda 
mieniąca się niezliczonymi odcieniami zieleni  i  błękitu, 
zachwycające romantyczne zatoki  i  tajemnicze  skałki 
to  wszystko  jest  dziełem  natury.  Region  oferuje 
przyjeżdżającym turystom wygodne hotele, restauracje 
oraz nowoczesne dyskoteki.

1 DZIEŃ - wyjazd przejazd przez Czechy, Austrię, 

Włochy

  - przejazd do GENUI, zwiedzamy: katedrę  2 DZIEŃ

San Lorenzo, Palazzo Ducale, Piazza San Matteo, 

Piazza de Ferrari do Casa di Cristoforo Colombo, 

Porta Soprana, przejazd do hotelu w ok.Genui, 

obiadokolacja, nocleg

 - śniadanie. Przejazd do Hiszpanii, zwiedzanie 3 DZIEŃ

GIRONY „ MIASTA ZA WIELKIMI MURAMI”  m.in. 

Stare Miasto, gotycką katedra, łaźnie arabskie.  

Przyjazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, 

nocleg.

 -  wypoczynek, plażowanie, kąpiele. Po połu-4 DZIEŃ

dniu wyprawa piesza  „NASZE MIEJSCE” LLORET DE 

MAR- zobaczymy: kościół Cementri Moderniste,  

Pomnik Fuente de Canaletas, Zamek Castell 

den Plaja, Oratori de la Mare de Den Gracia, 

promenada, pomnik żony Rybaka, park 

rekreacyjny. Powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg.

 - po śniadaniu - CAŁA ONA – BARCELONA 5 DZIEŃ

-wycieczka autokarowa - zwiedzanie: katedry Sagrada 

Familia, Wzgórze Montjuic, Plac Catalunya, spacer 

słynną ulicą La Rambla, Stadion  Camp Nou 

(wstęp płatny ok.22 EUR). pomnik Kolumba, 

zabytkowy Port, Barri Gotic, Katedra św. Eulalii 

oraz wieczorny spektakl –  gra muzyki i światła 

grające fontanny. Powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg.

 -  wypoczynek, plażowanie, kąpiele, gry 6 DZIEŃ

i zabawy. Po południu wycieczka - KRÓLOWA  COSTA 

BRAVA - TOSSA DE MAR  - jedna  z najpiękniejszych 

miejscowości na Costa Brava. Powrót do hotelu 

obiadokolacja, nocleg.

 -  śniadanie, obiad-wyjazd w kierunku  Francji.7 DZIEŃ

 Przejazd do Niemiec.

 - śniadanie w wersji piknikowej, 8 DZIEŃ

w godz. rannych przyjazd do PARKU ROZRYWKI 

„BAYERN-PARK” w Niemczech. W trakcie pobytu ciepły 

posiłek. W godz. wieczornych wyjazd w kierunku Polski. 

- Powrót  w  godz.południowych.9 DZIEŃ
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Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM ŚWIADCZENIA

GRATISY

Cena od 1260,-zł/osoba

  

Termin imprezy: do ustalenia.

Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów. 

Każdy uczestnik powinien posiadać ok.15 EUR na wstępy 

do zwiedzanych obiektów,  lokalnego przewodnika, wjazdy 

do miast,  oraz system TOUR GUIDE

Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie  

z nauczycielem.

Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

 
3Pobyt  i wynagrodzenie  opiekunów

Upominek-niespodzianka dla każdego uczestnika. 

SŁONECZNY BRZEG  największe  kąpielisko na 

bułgarskim wybrzeżu, perła Bułgarskiej Riwiery nazywane 

LAS VEGAS Europy Wschodniej. Fantastyczna piaszczysta 

plaża osłonięta wydmami z łagodnym zejściem do morza, 
októrego średnia tempuratura wynosi 24 C Dużo atrakcji 

dla młodych ludzi: dyskoteki, aquaparki, kluby, 

restauracje, miejsce tętniące życiem.

HOTEL  SUNNY VIEW*** - nowoczesny kompleks wypoczynkowy składający się z kilku budynków, usytuowany 
w południowej części Słonecznego Brzegu  w odległości ok. 400 m od przepięknej, piaszczystej. Plaży CACAO BEACH. WiFi 
bezpłatne w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: ogród, restauracja, recepcja z sejfami,  windy, 2 BASENY z bezpłatnymi leżakami 
i parasolami, bar przy basenie, Dodatkowo:  bilard (płatny), tenis stołowy, wielofunkcyjne  boisko 
sportowe do piłki siatkowej, koszykowej, mini futbolu  i badmintona, sala do animacji,  scena do animacji ze 
sprzętem dyskotekowym.

1 DZIEŃ - wyjazd , przejazd przez, Słowację ,Węgry, 

Rumunię. 

2 DZIEŃ –Przyjazd do Słonecznego Brzegu w godz. 

południowych. zakwaterowanie  obiadokolacja  nocleg

2 – 7  DZIEŃ - Pobyt.  

NESSEBER BY NIGHT - wieczorna wycieczka  autoka-

rowa: zwiedzanie wieczorem NESSEBERU, wpisanego 

na listę UNESCO. Stare Miasto, bizantyjskie kościoły, 

średniowieczne fortece, Cerkiew Św.Stefana. 

BURGAS –MORSKA STOLICA BUŁGARII  

- wycieczka autokarowa - zobaczymy stare miasto, 

port, molo oraz przepiękny Nadmorski Deptak ze słynną 

Galerią Rzeźb na  świeżym  powietrzu.

SŁONECZNY BRZEG-TOUR -zwiedzanie urokliwej  

nadmorskiej miejscowości. 

HANSKA SHATRA- spacer na taras widokowy  

oddalony 3 km w stronę Warny. Podziwianie widoków, 

sesje foto.  

BUŁGARSKA FLORYDA - SVETY WLAS -MARINA 

DINEVI – wyprawa autokarem, zwiedzanie cerkwi 

prawosławnej oraz Mariny Dinevi- największęgo portu 

jachtowego na wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii,  

DYSKOTEKI  

Kąpiele w morzu, plażowanie. 

7 DZIEŃ- po wczesnym śniadaniu, wyjazd ze 

Słonecznego Brzegu, przejazd przez Rumunię.

8  DZIEŃ – przejazd przez  Węgry, Słowację, Powrót 

w godz.popołudniowych
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ZIELONE  SZKOŁY -BUŁGARIA – 8  DNI     
  

NESEBER-SŁONECZNY BRZEG -BURGAS-SVET I WLAS

5
WYCIECZEK

W CENIE

 

ZAKWATEROWANIE : pokoje typu apartamentowego 
3 ,4 ,5  -osobowe z łazienkami, TV SAT, klimatyzacją  
lodówką, oraz balkonem. 
WYŻYWIENIE:  w restauracji hotelowej 
ALL INCULSIVE LIGHT -4 x dziennie w formie bufetu 
(od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu 
+ suchy prowiant na drogę powrotną). Napoje do posiłków 
oraz  woda mineralna  w przeciągu  ciągu całego dnia.  
Zakwaterowanie: 5 noclegów- pokoje 3,4,5 - osobowe  
z łazienkami.
Transport: autokar klasy LUX  (klimatyzacja, barek, DVD ).   
Opiekę pilota- przewodnika. 
Program turystyczny  
Ubezpieczenie NW, KL, bagaż CHP. 
  



INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Cena od 1260,-zł/osoba

  

Termin imprezy: do ustalenia

G rupa min. 45 osób + 3 opiekunów.

K ażdy uczestnik powinien posiadać ok.35 EUR na wstępy 

do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wjazdy 

do miast, oraz system TOUR GUIDE

S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie 

z nauczycielem.

Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

 
3Pobyt  i wynagrodzenie  opiekunów

Upominek-niespodzianka dla każdego  
uczestnika.

Zakwaterowanie: 5 noclegów  w hotelu  
- pokoje 2,3,4 -osobowe z łazienkami, TV SAT, klimatyzację, 
balkon lub taras, WiFi
 
Wyżywienie:  2 posiłki dziennie : 5 śniadań, 
5 obiadokolacji w formie BUFETU, 1 posiłek piknikowy
 
Transport: autokar klasy LUX ( klimatyzacja, barek, DVD) 
 
Opiekę pilota- przewodnika. 
 
Ubezpieczenie NW, KL, bagaż CHP.

- wyjazd przejazd przez, Słowację, Węgry.1 DZIEŃ 
 - przejazd przez Serbię w trakcie  przejazdu 2 DZIEŃ

postój nad  Kanionem rzeki Tara - oraz Kanionem 
Moraca z XIII wiecznym Monastyrem  Moraca. 
Przyjazd do hotelu - obiadokolacja, nocleg.

 - pobyt  w Hotelu MONTENEGRO***2- 7  DZIEŃ
 BOKA KOTORSKA-ADRIATYCKIE FIORDY 
i CZARNOGÓRSKIE HAWAJE -wyprawa autokarowa  
nad  ZATOKĘ KOTORSKĄ. Na początku  BUDWA 
- otoczona  XV-wiecznymi murami, stare miasto,  m.in. 
Kościoł  Św. Jana-dawna katedra i średniowie-
czna  kaplica św. Sawy.  KOTOR  – miasto wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury  UNESCO, 
położone nad Zatoką Kotorską. Spacer po starym 
mieście Brama Morska, wieża zegarowa, katedra 
romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza  
i NMP. W drodze powrotnej punkt  widokowy na 
Sveti Stefan  
CZARNOGÓRSKI RAJ i STARA OLIWKA- wyprawa 
autokarowa. Zobaczymy BAR największy port Czarno-
góry, oraz  STARY BAR – perła architektury, kościoły, 
wieża zegarowa, pałac biskupów, dawne łaźnie tureckie, 
budynki administracji, prochownia, ruiny akweduktu 
cerkiew św. Katarzyny, amfiteatr. Następnie STARA 
MASLINA – jeden z najstarszych gajów oliwnych na 
świecie.
MORSKA WYPRAWA- REJS STATKIEM WZDŁUŻ 
WYBRZEŻA ADRIATYKU  
NASZA MIEJSCÓWKA- CANJ- wyprawa piesza .

-  po śniadaniu, przejazd do SARAJEWA.7 DZIEŃ 
Spacer po zabytkowym centrum miasta. Zobaczymy
prawosławne cerkwie, katolickie kościoły, żydowskie 
synagogi oraz islamskie meczety. Wyjazd w kierunku 
Polski. W trakcie przejazdu przerwa na posiłek piknikowy.

  Powrót  do miejsca wyjazdu w  godzinach 8 DZIEŃ-
ranno/południowych

RIWIERA CZARNOGÓRSKA- rozciąga się wzdłuż 

wybrzeża Adriatyku, ozdobiona bujną śródziemnomorską 

roślinnością i małymi, skalistymi wyspami z ruinami 

twierdz lub zamków. Fantastyczne widoki Czarnogóry, 

piaszczyste plaże, błękitne morze oraz perły 

architektoniczne na zawsze można zachować w pamięci. 

ČANJ- to mała, malownicza miejscowość, która jest 

oddalona o 30 km od Budwy. W mieście znajdują się 

sklepy, kawiarnie oraz restauracje. Čanj posiada 

przepiękną plażę o długości 1500m, przez miejscowych 

nazywaną złotą lub perłową ze względu na kolor piasku. 

KOMPLEKS HOTELOWY MONTENEGRO *** Położony 
w miejscowości Canj tylko  80 m od pięknej piaszczysto-
żwirkowej plaży oraz 100m od centrum miejscowości. Składa 
się z budynku głównego oraz kilku budynków bocznych. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: całodobowa recepcja, dwie 
restauracje, taras przy restauracji, dyskoteka,  mini pizzeria, 
sala gier : tenis stołowy, piłkarzyki ,basen z leżakami, bar 
z tarasem, bar na plaży, kompleks boisk sportowych (piłka 
nożna, siatkowa, koszykowa), prywatna plaża, parking. Na 
terenie całego obiektu można bezpłatnie korzystać 
z bezprzewodowego dostępu do Internetu.  

ZIELONE  SZKOŁY - CZARNOGÓRA – 8  DNI     

SKARBY BAŁKANÓW: TARA-MORACA-BAR-BUDVA-KOTOR-SARAJEWO

PRZYGODA

W MONTENE
GRO
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W KRAINIE

GREKA ZORBY

ZIELONE  SZKOŁY - GRECJA – 8  DNI     

SALONIK I-METEORY-KALAMBAKA-SKIATHOS-OL IMP-PLATAMONAS

-7-

ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

 

Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

Upominek- niespodzianka dla każdego uczestnika.

Cena od 1560,-zł/osoba

1 DZIEŃ - wyjazd do Grecji. Przejazd przez Słowację , 
Węgry. Przyjazd do hotelu w ok. Nisu - obiadokolacja  
- nocleg

  - po śniadaniu przejazd przez Serbię, 2 DZIEŃ
Macedonię - przyjazd do SALONIK - zwiedzanie miasta 
m.in.  Rotunda Św.Jerzego, ruiny Forum Roman-
um, Łuk Galeriusza, Bazylika Św.Dymitra, kościół 
Św.Zofii, Biała Wieża – Przejazd na RIVIERĘ 
OLIMPIJSKĄ,  zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

-  po  śniadaniu CUD ŚWIATA- METEORY-3 DZIEŃ 
WISZĄCE KLASZTORY- wycieczka  autokarowa 
i zwiedzanie  Zespołu Wiszących  Klasztorów   
„zawieszonych” na skałach – jednego ze 100 cudów 
świata - Przejazd do Kalambaki –wizyta  w wytwórni 
ikon bizantyjskich. Powrót do hotelu obiadokolacja, 
nocleg.

 - plażowanie, kąpiele, gry i zabawy.4 DZIEŃ
 - po śniadaniu MORSKA PRZYGODA-REJS 5 DZIEŃ

NA SKIATHOS  - jednodniowy rejs po zatoce Page-
styckiej i otwartym morzu Egejskim. Zobaczymy  
półwysep Pilion oraz  wyspę  Skiathos. Podczas  rejsu 
kąpiel w krystalicznych wodach - Kukunaries. Stolica 
wyspy - miasteczko  Skiathos, gdzie panuje niezwykły 
klimat. Podczas rejsu wyśmienita zabawa na statku 
kapitana Kostasa    połączona z  nauką Zorby. 
Powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg

 - po śniadaniu U PODNÓŻA OLIMPU - 6 DZIEŃ 
krajoznawcza wycieczka autokarowa  do  malowniczego 
LITOHORO starego PANDALEJMONA i podnóża 
OLIMPU z najwyższym   szczytem Mytikas  2917 m 
uważanym za tron Zeusa. Spacer do WĄWOZU 
ENIPEAS , czas wolny w wiosce LITOHORO.   
Powrót do hotelu, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.

 - po śniadaniu wyjazd w kierunku granicy, 7 DZIEŃ 
przejazd przez Macedonię , Serbię ,Węgry

– powrót w godz.południowych8 DZIEŃ 

Termin imprezy: do ustalenia
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów. 
Każdy uczestnik powinien posiadać ok.45 EUR na wstępy  
do zwiedzanych obiektów,  lokalnego przewodnika, wjazdy 
do miast, Rejs na Skiathos  oraz system TOUR GUIDE
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie  
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

Zakwaterowanie: 6 noclegów: 1 nocleg tranzytowy 
w hotelu w ok.Nisu-pokoje 2,3,4-os.z łazienkami
5 Noclegów w Paralii w hotelu ORFEAS BLUE RESORT*** 
Pokoje  3,4,5 -osobowe  z łazienkami, TV SAT, lodówką, 
klimatyzacją, telefonem oraz balkonem.  

Wyżywienie w Grecji : 2 posiłki dziennie  W FORMIE  
BUFETU : 5 śniadań , 5 obiadokolacji, woda w przeciągu 
całego dnia, 1 obiadokolacja + 1 śniadanie w Serbii, 
 
Transport: autokar klasy LUX ( klimatyzacja, barek, DVD) 
 
Opiekę pilota- przewodnika. 
 
Ubezpieczenie NW, KL, bagaż CHP.

RIWIERA OLIMPIJSKA – region turystyczny w północno 
– wschodniej Grecji, położony niedaleko Salonik. To 
prawdziwy raj dla miłośników słońca, plaży i kontaktu 
z naturą, a także miłośników kultury i historii, czy też 
zwolenników atrakcji życia nocnego 
PARALIA - tętniąca życiem miejscowość położona na 
Riwierze Olimpijskiej u podnóża Olimpu. Krystaliczne wody 
Morza Egejskiego, piaszczyste plaże, liczne greckie 
tawerny, bary, restauracje, dyskoteki, sklepiki, sprawiają, 
że każdy znajdzie coś dla siebie.  
HOTEL ORFEAS BLUE RESORT ***-  położony 
w miejscowości Paralia Korinos, 3000m od centrum Paralii. 
Usytuowany bezpośrednio przy piaszczystej, szerokiej 
plaży,  z łagodnym zejściem do morza. Obiekt o wysokim 
standardzie , otoczony zielonym ogrodem. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:  recepcja, restauracja , beach 
bar, basen z leżakami i parasolami,  kort tenisowy, bilard, 
boisko do piłki nożnej , siatkówka plażowa, plac zabaw dla 
dzieci, Mini teatr, duży ogród.  

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



ŚWIADCZENIA

GRATISY 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

  Upominek niespodzianka dla każdego uczestnika.

Cena od 1100-zł/osoba

Termin imprezy: do ustalenia
 
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów.
 
Każdy uczestnik powinien posiadać ok.35 EUR 
na wstępy do zwiedzanych obiektów oraz lokalnego 
przewodnika .
 
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy 
indywidualnie z nauczycielem.

Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

INFORMACJE DODATKOWE:

WYCIECZKA - SŁOWENIA-CHORWACJA - 6 DNI 

THERMAL RIV IERA-MEDJUGORJE-MOSTAR-POC ITEJ
-DUBROWNIK-S IB IEN IK-WODOSPADY KRKA

-8-

PROGRAM

1 DZIEŃ Wyjazd. Przejazd przez Słowację, Węgry. 

W trakcie przejazdu będą organizowane krótkie postoje.

w godzinach rannych przyjazd do SLOVENII 2 DZIEŃ 

przejazd do największego AQUAPARKU RIVIERA 

THERMAL w Slovenii - całodzienny pobyt i niezapo-

mniana zabawa - basen z generatorem fal, basen 

olimpijski, wiry wodne, wodospady, fontanny, kompleks 

brodzików, wyspa piratów, kołysząca rzeka o długości  

450 metrów i super zjeżdżalnie wodne.

Przejazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej-obiadokolacja 

– nocleg.

W CIENIU ORIENTU - wyprawa autokarem3 DZIEŃ 

MOSTAR-MDJUGORJE-POCITEJ po śniadaniu 

przejazd do MOSTARU - zwiedzanie unikatowego 

kamiennego miasta m.in. turecka starówka z czasów 

Imperium Osmańskiego, kamienny Stary Most, 

ruiny fortu tureckiego, meczet. Następnie zobaczymy  

MEDJUGORJE – słynące z objawień maryjnych kościół 

Św.Jakuba, Góra Objawień Podbrodo, Góra 

Kriżewac. Na koniec POCITEJ położona na górskim 

zboczu malownicza osada, wznosząca się ponad  rzeką 

Neretvą. Kameralne miasteczko gdzie zobaczyć można 

wszystkie najważniejsze obiekty tworzące orientalne 

miasto-Karanvansaraj, sahat kulę, hamman, 

medresę, meczet. 

Powrót do hotelu– obiadokolacja – nocleg.

  PERŁA ADRIATYKU - DUBROVNIK 4 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd do DUBROWNIKA- zwiedzanie 

skarbu architektury XVII i XVIII -wiecznej, który został 

wpisany na listę zabytków chronionych UNESCO. Potężny 

krąg murów obronnych  z zachowanymi basztami 

i twierdzami wyznacza granice miasta, malowniczo 

położonego na cyplu u stóp góry Srd.  Zwiedzanie m.in. 

Mala Braca-klasztoru franciszkanów, studnia 

Onforio, katedra, mury obronne, pałace, fontanny. 

Powrót do hotelu– obiadokolacja - nocleg.

Po śniadaniu przejazd Sibenika i krótki spacer 5 DZIEŃ 

zabytkowymi uliczkami miasta, następnie  przejazd  do 

Parku Narodowego KRKA, gdzie rzeka przebija się do 

morza tworząc liczne jeziora, wodospady, strumienie.

W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.  

 Powrót do Polski w godzinach popołudniowych.6 DZIEŃ

                       

ADRIATYCKA

PRZYGODA

Zakwaterowanie: 3 noclegi  w hotelu  
- pokoje 2,3,4 - osobowe z łazienkami

Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje    
 
Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja,barek, DVD  
 
Opiekę pilota- przewodnika. 
 
Ubezpieczenie NW, KL, bagaż, CHP.

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



REJS-ŁOTWA-SZWECJA-FINLANDIA- ESTONIA -6 DNI

RYGA-SZTOKHOLM-TURKU-HELS INKI-TALL IN

-9-

ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

Upominek-  niespodzianka  dla każdego uczestnika.

Cena od 1350,-zł/osoba

Zakwaterowanie: 3 noclegi-na luksusowym statku 
kabiny 4-osobowe wewnętrzne z prysznicem i wc       
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiady 
Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD  
Opiekę pilota-przewodnika.  
Ubezpieczenie NW, KL, bagaż, CHP. 
Przeprawy promowe: Ryga- Sztokholm 
                                   Sztokholm-Helsinki
                                   Helsinki – Tallin

1 DZIEŃ - Wyjazd w godz .popołudniowych. Przejazd 

przez Litwę, Łotwę. 

2 DZIEŃ - Przyjazd do RYGI w godz. rannych. 

Zwiedzanie:  Pomnik Wolności, Łotewska Opera 

Narodowa, ryska starówka- Mała i Duża Gildia, 

Koci Dom, Baszta Prochowa, Brama Szwedzka, 

Trzej Bracia, protestancka katedra NMP, rynek 

z Domem Bractwa Czarnogłowych i Domem Wagi, 

kościół luterański św. Piotra. Obiad. Zaokrętowanie 

na prom z Rygi do Sztokholmu - wypłynięcie 17.30, 

nocleg na promie w kabinach 4-osobowych. 

W czasie rejsu możliwość korzystania z atrakcji promu.

3 DZIEŃ - Śniadanie na statku, wyokrętowanie 

w SZTOKHOLMIE -stolicy Szwecji. Zobaczymy Stare 

Miasto, Pałac Królewski, Katedra i Muzeum Nobla, 

Główny plac Starego Miasta, Rynek – Stortorget. 

Spacer na kolejną z wysp: Kungsholmen, zwiedzanie  

ratusza miejskiego, Wizyta w Muzeum statku 

Vasa (Vasamuseet). Obiad w restauracji. Wieczorem

zaokrętowanie na statek do Turku, nocleg na promie.

4 DZIEŃ - Po śniadaniu wyokrętowanie  w porcie 

TURKU. Spacer po starówce: zamek Turun Linna, 

gotycka katedra, główny plac targowy.  Przejazd 

do HELSINEK zwiedzanie  - aleja Mannerheima 

i budynek Parlamentu, wykuty w skale kościół 

protestancki Temppeliauko, Park Sibeliusa 

i słynny stadion olimpijski z pomnikiem Paavo Nurmiego. 

Spacer po centrum: Plac Senacki z Katedrą 

Luterańską i pomnikiem cara Aleksandra II, 

prawosławny Sobór Uspienski. Obiad w restauracji. 

Zaokrętowanie, - wypłynięcie. Nocny rejs do Tallina, 

nocleg na promie. 

5 DZIEŃ - Po śniadaniu wyokrętowanie w porcie 

w TALLINIE. Zwiedzanie: Stare Miasto, Wzgórze 

Tompea, zamek z wieżą Długi Herman, katedra 

Aleksandra Newskiego, Katedra Domska, baszta 

Kiek in de Kok i mury miejskie, rynek, ratusz, 

kamieniczki Trzy Siostry, baszta Gruba 

Małgorzata, obwarowania miejskie. Objazd po 

mieście. Pałac i park w Kadriorgu (z zewnątrz) 

i nadmorska dzielnica Pirita. Wyjazd w drogę powrotną 

w kierunku Polski.

 - Powrót w godz. południowych  6 DZIEŃ

 

Termin imprezy: do ustalenia
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów. 
Każdy uczestnik powinien posiadać ok.35 EUR i 150 SEK/os.  
na wstępy do zwiedzanych obiektów, komunikację miejska, 
lokalnych przewodników oraz system TOUR GUIDE.
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie 
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

REJS BALTIC TOUR

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl

Podróż luksusowymi statkami, oraz bogaty program 
dają gwarancję udanego wyjazdu. Komfortowe kabiny, 
eleganckie restauracje, sklepy z nowościami najlepszych 
firm oferowane w przystępnych cenach, rozrywki 
międzynarodowe i prawdziwa atmosfera kasyna – 
wszystko to czeka na WAS na pokładzie promu. 
Odwiedzimy  CZTERY KRAJE I CZTERY RÓŻNE KULTURY.



HIT

SEZONU !!!

WYCIECZKA - WŁOCHY - 6 DNI - BELLA ITALIA

WENECJA-MIRABILAND IA-RZYM-MONTE CASS INO-WATYKAN

-10-

ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

  Upominek niespodzianka dla każdego uczestnika.

Cena od 1170-zł/osoba

Zakwaterowanie: 3 noclegi – hotel**/***-, 
pokoje 2,3,4 - osobowe z łazienkami.

Wyżywienie: dwa posiłki dziennie: 3 śniadania,  
3 obiadokolacje, 1 kolacja 
 
Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD. 
 
Opiekę pilota- przewodnika. 
 
Ubezpieczenie NW,KL,bagaż CHP.

1 DZIEŃ  wyjazd do Włoch, przejazd  przez  Czechy

i Austrię. 

w godz .rannych przyjazd do WENECJI - Rejs 2 DZIEŃ  

stateczkiem turystycznym po kanałach do Placu 

Św. Marka, przejście do Mostu Westchnień i Pałacu 

Dożów, zwiedzanie Bazyliki Św. Marka, przejście 

najsłynniejszym weneckim mostem - Ponte Rialto na 

drugą stronę zatłoczonego, przecinającego miasto 

Canale Grande. (Przerwa w podróży 9h.) Przejazd do 

hotelu na Rivierze Adriatyckiej - reszta dnia przeznaczona 

na plażowanie, obiadokolacja, nocleg.

po wczesnym śniadaniu przejazd do 3 DZIEŃ 

MIRABILANDII- jednego z NAJWIĘKSZYCH 

PARKÓW ROZRYWKI W EUROPIE. Na terenie 

parku znajduje się 7 stref tematycznych, 44 atrakcje 

między innymi:  Reptilium, Flying Arturo, Mini 

Rapide, Oil Towers, Columbia, Monosaurus 

i Discovery, La Casa Matta, Gold Digger (karuzele, 

kolejki górskie, pokazy kaskaderskie itp.). Po zakończeniu 

pobytu wyjazd w kierunku Rzymu. Przyjazd do hotelu 

w ok.Rzymu - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

po śniadaniu przejazd do stolicy Włoch. 4 DZIEŃ 

W tym dniu zobaczymy RZYM BAROKOWY - Plac 

Wenecki z OŁTARZEM OJCZYZNY, Plac i Schody 

Hiszpańskie, Fontanna  di Trevi -najsłynniejsza 

fontanna świata, Plac Navona  z Fontanną Czterech 

Rzek,  Panteon. 

Następnie przejazd do– MONTE CASSINO, 

zwiedzanie zrujnowanego w czasie działań wojennych 

i misternie odbudowanego Opactwa Benedyktynów oraz 

wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennym”. Powrót do 

hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

  po śniadaniu przejazd do WATYKANU5 DZIEŃ

zwiedzanie Placu i Bazyliki Św.Piotra gdzie będziemy 

podziwiać m.in. baldachim z brązu wykonany przez 

G.L. Berniniego i słynną „Pietę” Michała Anioła

„najpiękniejszą rzeźbę przeszłości, teraźniejszości 

i przyszłości.” oraz  chwila zadumy  nad grobem Ojca 

Świętego  – Świętego  Jana Pawła II  w kaplicy  

Św.Sebastiana, następnie zobaczymy 

RZYM STAROŻYTNY - Kapitol, Coloseum, 

Łuk Konstantyna, Forum Romanum, Forum Trajana. 

Na zakończenie ciepły posiłek - kolacja. 

Wyjazd w kierunku Polski.

 przejazd przez Austrię, Czechy - powrót  6 DZIEŃ

w godzinach popołudniowo/wieczornych.

Termin imprezy: do ustalenia.
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów.
Każdy uczestnik powinien posiadać ok.75 EUR na  
wstępy do zwiedzanych obiektów, wjazdy do  miast,  
lokalnych przewodników ,statek w Wenecji, system 
TOUR GUIDE na cały pobyt, bilety komunikacji  
miejskiej w  Rzymie, bilet do Mirabilandii.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy  
indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



PRZEBÓJ

WIOSNY

WYCIECZKA - FRANCJA - 5 DNI - PARYSKIE CITY TOUR

PARYŻ-LUWR-WERSAL

ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

  niespodzianka dla każdego uczestnika.Upominek-

Cena od 1150,-zł/osoba

Zakwaterowanie: 2 noclegi w Paryżu w hotelu klasy 
turystycznej (pokoje 3-osobowe)

Wyżywienie:   Paryż - 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
w restauracji   SELFE SERVICE. Mozliwość zamówienia
dodatkowych posiłków.

Transport: autokar klasy LUX / klimatyzacja, barek, 
DVD /. 

Opiekę pilota- przewodnika. 

Ubezpieczenie NW, KL, BAGAŻ, CHP.
 

PROGRAM

1 DZIEŃ wyjazd , przekroczenie granicy. Przejazd 

przez Niemcy, Możliwość  postoju  na ciepły posiłek 

- płatne we własnym zakresie.  

 przyjazd do  PARYŻA w godz.rannych,  po 2 DZIEŃ

krótkim odpoczynku przejazd do centrum sławnym 

paryskim metrem / RER/. Zwiedzanie: Centrum  

Pompidou, Katedra Notre Dame, Wyspa la Cite, 

Dzielnica Łacińska- Panteon, Sorbona, Ogród 

Luksemburski, St. Chapelle. 

Obiadokolacja  w restauracji Selfe Service. 

Przejazd  do hotelu - nocleg

 po śniadaniu  wyjazd do Wersalu3 DZIEŃ 

zwiedzanie kompleksu pałacowego oraz spacer po 

ogrodach. Powrót do Paryża – dalsze zwiedzanie m. in:  

Bazylika Sacre Coeur, Wzgórze  Montmartre, 

 kPlac du Tertre, Moulin   Rouge (słynny abaret), 

Po obiadokolacji w restauracji Muzeum D`Orsay. 

Selfe Service  - „Paryż nocą”   objazd, ewentualnie  

rejs  statkiem po Sekwanie. 

Powrót do hotelu, nocleg.                          

 po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Paryża: 4 DZIEŃ 

panorama z Wieży Eiffla (wjazd  na III pietro)  

Zespół muzeum LUWRU (uważane za najwspanialsze 

muzeum na   świecie), Łuk Triumfalny – symbol 

Francji,  Champs -Elysees- najpiękniejsza ulica świata, 

La Defense, Pałac Inwalidów. 

W tym dniu podróżujemy metrem. Wieczorem wyjazd 

w kierunku Polski.

 przejazd przez  Niemcy  i Polskę. 5 DZIEŃ

Powrót w godz. wieczornych. 

-11-

Termin imprezy: do ustalenia
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów.
Każdy uczestnik powinien posiadać ok. 60 EUR na wstępy  
do zwiedzanych obiektów, przewodnika lokalnego, bilety 
na metro, system TOUR GUIDE
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie  
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

PARYŻ – stolica Francji , światowa stolica mody ,artystów, 

miłości  i rozrywki. Pięknie położony nad Sekwaną ma do 

zaoferowania wspaniałe zabytki tworzone na przestrzeni 

wieków i znakomicie zachowane do współczesnych czasów. 

Najsłynniejsza na  świecie wieża Eiffla , Katedra Notre Dame , 

Pola Elizejskie z Łukiem Tryumfalnym, Pałac Wersalski 

z  n i e s a m o w i t y m i  o g r o d a m i ,  M u z e u m  L u w r 

z najwybitniejszymi dziełami światowej sztuki, Bazylika 

Sacre-Couer, Place de la Concorde, najsłynniejszy kabaret 

świata Moulin Rouge,  wiele parków , ogrodów pięknie  

utrzymanych  z fontannami, alejami, bulwarami. Paryż jest 

magiczny o każdej porze roku i o każdej porze roku 

odwiedzany jest przez gości z całego świata.

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



WYCIECZKA - LITWA - 5 DNI - LITEWSKA PRZYGODA

KOWNO-TROKI-WILNO
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ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

  Upominek niespodzianka  dla każdego uczestnika.

Cena od 760-zł/osoba

Zakwaterowanie: 2 noclegi w Wilnie - w hotelu**/*** 
pokoje 2, 3 –osobowe z łazienkami

 Wyżywienie: 2 posiłki dziennie wg programu.

 Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD 

 Opieka pilota-przewodnika

Ubezpieczenie: NW i KL, CHP.

 

1 DZIEŃ  Wyjazd w godzinach wieczornych. Nocny 

przejazd autokarem na Litwę.

 po śniadaniu  przejazd do 2 DZIEŃ KOWNA 

 Stare Miasto,  Katedra Św.Piotra  zwiedzanie miasta:

i Pawła, ratusz miejski zwany „Białym Łabędziem”, 

gotycki Dom Perkuna, Muzeum Diabłów, Sobór 

Wileński, ruiny zamku kowieńskiego. 

Następnie przejazd do  - najstarszej stolicy Litwy.  TROK

Zwiedzanie gotyckiego Zamku Wielkich Książąt 

Litewskich oraz Klasztoru Bernardynów, Świątyni  

Karaimskiej. Przejazd do Wilna - obiadokolacja, nocleg. 

po śniadaniu zwiedzanie najważniejszych 3 DZIEŃ 

zabytków stolicy Litwy: Stare Miasto, Ostra Brama ze 

słynnym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, 

kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu, 

Uniwersytet Wileński, Kościół Św.Mikołaja, 

Archikatedra Wileńska z  grobami  królewskimi 

i kaplicą Św.Kazimierza, zamek Giedymina. 

Powrót do hotelu- obiadokolacja, nocleg.

po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania 4 DZIEŃ Wilna 

Góra Trzech  Krzyży, ratusz, muzeum  Adama 

Mickiewicza, kościół Św.Anny -najpiękniejszy Kościół 

w Wilnie, kościół Św.Kazimierza, synagoga, 

Cerkiew  Św.Ducha, cerkiew Św.Trójcy oraz 

cmentarz  na Rossie- gdzie pochowana jest matka 

Józefa Piłsudskiego i jego serce  wjazd na Wieżę 

Telewizyjną –  podziwianie panoramy miasta. 

Czas wolny. Wjazd w kierunku Polski.

 powrót do w godzinach  rannych.5 DZIEŃ 

Termin imprezy: do ustalenia.

Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów.
 
Każdy uczestnik powinien posiadać ok. 30  EUR  na 
wstępy do zwiedzanych obiektów, lokalnego 
przewodnika, system TOUR GUIDE
 
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy 
indywidualnie z nauczycielem.

Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

NA CEP
ELINY

I KIBINY !!
!

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

Upominek   niespodzianka  dla każdego uczestnika.

Cena od 1150,-zł/osoba

1 DZIEŃ wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd 

w kierunku Niemiec. 

przyjazd do KRAUSNICK w godzinach 2 DZIEŃ 

porannych. Pobyt NA TROPIKALNEJ WYSPIE, która 

jest krainą wypoczynku i rozrywki gdzie temperatura 

min. to 25 C. Odwiedzający mogą korzystać z egzoty-

cznej strefy saun i Morza Południowego z piaszczystą 

plażą o długości 200 metrów. Dla dzieci atrakcje 

w klubie Tropino, m.in.: gokarty, napowietrzne 

labirynty, rowery wodne, trampoliny. Amatorów 

mocnych wrażeń zapraszamy na przejazd windą 

African Jungle Lift oraz na cztery zjeżdżalnie wodne. 

Ponadto wioska tropikalna z ok. 600 rodzajami tropika-

lnych roślin z  budowlami pochodzące z krajów 

podzwrotnikowych. Ciepły posiłek w trakcie pobytu. 

W godzinach popołudniowych wyjazd do hotelu 

w okolicach Hannoveru. Nocleg. 

 śniadanie. Wizyta w HEIDE PARK 3 DZIEŃ

- największym PARKU ROZRYWKI w północnych 

Niemczech. Zapraszają nas cztery krainy: Kraina 

Zapomnienia, a w niej Colossos - największa 

drewniana kolejka górska w Europie, Desert Race 

- pierwsza kolejka górska w Niemczech o katapulto-

wym napędzie hydraulicznym. W krainie Transylwanii 

czeka na nas Scream - największa na świecie wieża 

swobodnego spadku, w Krainie Piratów - Krake - 

rollercoaster o spadku pod kątem 90 stopni, 

splash-battle - piracka walka na armatki wodne, 

pokazy pirackie, na Dzikim Zachodzie - rafting 

i indiański rollercoaster. Najmłodszym polecamy, 

przejażdżkę indiańską kolejką, diabelskim młynem, 

odwiedziny Skrzaciego Lasu. Ciepły posiłek posiłek 

w trakcie pobytu.  Przejazd do hotelu w ok. Berlina.

 śniadanie. Przejazd do do  BERLINA - na 4 DZIEŃ

początek objazd miasta autokarem, zobaczymy: 

Reichstag, Bramę Brandenburską, Checkpoint 

Charlie, Charlottenburg.  Wyjazd w drogę powrotną 

do kraju. W trakcie przejazdu kolacja na terenie Polski.

 powrót na miejsce zbiórek w godzinach 5 DZIEŃ

rannych. 

Termin imprezy: do ustalenia.
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów.
Każdy uczestnik powinien posiadać ok. 85 EUR na 
wstępy do zwiedzanych obiektów, wstęp do  
TROPICAL  ISLANDS, wstęp do HEIDE PARKU, 
lokalnego przewodnika oraz system TOUR GUIDE 
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy 
indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

  

..
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TROP ICAL ISLAND I HE IDE PARK - Dwa Park i i t y l e a t rakc j i ! ! !

WYCIECZKA - NIEMCY - 5 DNI - W ŚWIECIE ROZRYWKI

Kąpiel w błękitnej lagunie 

Najwyższa w Niemczech wieżowa zjeżdżalnia wodna 

Największy Las Tropikalny świata pod dachem 

Zapierające  dech  atrakcje w Heide Park 

Największa  drewniana  kolejka górska na świecie 

Spotkanie z indiańskimi bogami w Dolinie Majów

NOWOŚĆ !!!

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu klasy 
turystycznej w Niemczech, pokoje 3,4-osobowe 
z łazienkami 
Wyżywienie: 2 śniadanie , 2 ciepłe posiłki 
w Parkach Rozrywki, 1 kolacja w Polsce
Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD, wc 
Usługi pilota-przewodnika. 
Ubezpieczenie:  NW, KL, bagaż, CHP.

ATRAKCJE



SPOTKANIE

Z DRACULĄ

WYCIECZKA – RUMUNIA-5 DNI-PERŁY TRANSYLWANII 

-14-

ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

Cena od 870,-zł/osoba

Zakwaterowanie: 2 noclegi – hotel **/***, 
pokoje 3,4 osobowe z łazienkami.

Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
 
Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD
 
Opiekę pilota- przewodnika. 
 
Ubezpieczenie NW, KL, bagaż, CHP.

1 DZIEŃ  wyjazd  w godz.wieczornych w kierunku 

Słowacji. Przejazd przez Słowację, Węgry.

 przyjazd do ORADEI - centrum miasta 2 DZIEŃ 

wzorowane jest na wiedeńskiej secesji. W północnej 

części miasta zachwycający barokowy pałac biskupi 

i katedra rzymsko-katolicka. Przejazd  do miasta CLUJ 

NAPOCA -zwiedzanie -pomnik króla Macieja 

Korwina, pałace szlachty węgierskiej, unikatowa 

starówka z potężnym kościołem św. Michała, 

wspaniała katedra prawosławna, gotyckie mury 

obronne z basztą Krawców, kościół św. Jerzego 

i  katedra greko-katolicka. 

Przejazd do ALBA JULIA. Zwiedzanie miasta - twierdza 

Alba Karolina to katedra św. Michała z XIII w. 

okazały pałac biskupi oraz wybudowany w latach 

dwudziestych najbardziej okazały w Rumunii sobór 

koronacyjny. 

Zakwaterowanie w hotelu- obiadokolacja -nocleg.

po śniadaniu przejazd  trasą Sebeš – Saliste 3 DZIEŃ 

– Sibiu. Zapierające dech w piersiach krajobrazy, droga 

wije się przez góry i pogórza. Następnie SIBIU-cerkwie, 

kościoły, dwa rynki, kamieniczki ze stromymi 

dachami, luksus i szyk, reprezentacyjne deptaki, cerkwie, 

prawosławna Katedra Św.Katarzyny, 

Kościół Protestancki no i wreszcie unikatowy na cały 

świat  Most Kłamców, przejazd do miasta BRAN

zwiedzanie zamku przedstawianego jako zamek Draculi. 

Przejazd do BRAŠOV zobaczymy Czarną Bazylikę, 

Cerkiew prawosławna, cerkiew św Mikołaja. 

Po zwiedzaniu miasta zakwaterowanie  w hotelu. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

po śniadaniu przejazd do SIGHISOARY,4 DZIEŃ 

a w niej cytadela obronna na wzgórzu miejskim. 

Kościoły, malownicze zaułki i w wąskie średnio-

wieczne, brukowane uliczki, kamieniczki jak 

z bajki, kościół obronny,  kościół ewangelicki, 

dziedzińce, Fortyfikacje obronne gdzie walczył 

Stefan Batory. W tym mieście urodził się Dracula, 

zachował się dom w którym książę spędził całe 

dzieciństwo. Przejazd do TURDY. Zwiedzanie KOPALNI 

SOLI, która jest jedną z najstarszych na świecie. Sól 

wydobywana była tu już w czasach rzymskich. Trasa 

turystyczna obejmuje takie atrakcje jak pływanie łódką 

po podziemnym jeziorze czy przejażdżka na diabelskim 

młynie, który znajduje się w jednej z komnat kopalni. 

W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną 

do Polski.

powrót do miejsca zbiórki w godz. rannych.5 DZIEŃ 

Termin imprezy: do ustalenia.
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów.
Każdy uczestnik powinien posiadać ok. 45 EUR na 
wstępy do zwiedzanych obiektów , system TOUR-GUIDE
K olejność zwiedzania może ulec zmianie.
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie 
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

ORADEA-CJUL NAPOCA-ALBA JUL IA-S IB IU-BRAN-BRASOV-S IGH ISOARA-TURDA

>

 

Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

 niespodzianka dla każdego uczestnika.Upominek 



LWÓW-OLESKO-PODHORCE-KRZEMIEN IEC-ZBARAŻ
-KAMIEN IEC PODOLSKI-CHOCIM-STAN ISŁAWÓW

ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

  niespodzianka dla każdego uczestnika.Upominek-

Cena od 810,-zł/osoba

Zakwaterowanie: 3 NOCLEGI -1 nocleg  w Lwowie, 
1 nocleg ok.Krzemieńca, 1 nocleg w ok. Kamieńca 
Podolskiego-  hotel klasy turystycznej 
- pokoje  2,3,4-osobowe z łazienkami.

Wyżywienie: 2 posiłki dziennie wg programu. 

Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD 

Opiekę pilota- przewodnika. 

Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, CHP. 

 

PROGRAM

1 DZIEŃ zbiórka uczestników wycieczki szkolnej, 

wyjazd w godz.wieczornych, bezpośredni przejazd do 

LWOWA. 

 przyjazd do LWOWA w godz. rannych. 2 DZIEŃ

Zwiedzimy: Cmentarz Łyczakowski i Orląt, Wysoki 

Zamek, Rynek Starego Miasta, Katedra Łacińska, 

Kaplica Boimów, Kościół Dominikanów, Cerkiew 

Wołoska, Katedra Ormiańska , Wały Hetmańskie, 

Pomnik A. Mickiewicza, spacer do Opery, kościół 

św. Piotra i Pawła zakonu Jezuitów. 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

  śniadanie, przejazd do OLESKA- Zwiedzanie: 3 DZIEŃ

Zamek-twierdza obronna z XIII w., następnie 

PODHORCE zobaczymy pałac Koniecpolskich 

z 1637r. Tu były kręcone sceny do filmu „Potop”. 

Następnie drewniana cerkiew z XVIII w. Kolejnym 

punktem KRZEMIENIEC -WOŁYŃSKIE ATENY: 

zespół zabudowań Liceum Krzemienieckiego- gmachy 

pojezuickie, kościół licealny, korpusy szkolne, 

park licealny; dworek Słowackich – Muzeum 

Juliusza Słowackiego; kościół katolicki 

pw. św. Stanisława z pomnikiem J. Słowackiego 

wewnątrz, Góra Bony – ruiny zamku, panorama 

Krzemieńca. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie,  przejazd do  ZBARAŻA- słynny 4 DZIEŃ

zamek z 1620 r z powieści  H. Sienkiewicz „Ogniem 

i Mieczem”. Potem SKAŁA PODOLSKA - malownicze 

miejsce położone nad Zbruczem. Przejazd do 

KAMIEŃCA PODOLSKIEGO- “miasta na wyspie”

-zobaczymy m.in. potężną twierdza obronną, 

polska katedra z tureckim minaretem, cerkiew 

św. Mikołaja (najstarsza zachowana świątynia 

w mieście), rynek polski, ratusz, kościół i klasztor 

o. Franciszkanów, rynek ormiański, następnie  

“ORLE GNIAZDO” – Twierdza w Kamieńcu Podolskim. 

Przejazd do hotelu- obiadokolacja, nocleg.  

  śniadanie, CHOCIM N/DNIESTREM, 5 DZIEŃ

miejsce zwycięskich bitew Polaków z Turkami– i wreszcie 

STANISŁAWÓW.  Zwiedzanie Starówki, Kolegiaty 

p.w. Najświętrzej M.P. oraz  św. Andrzeja 

i Stanisława – nekropolii Potockich. Po zwiedzaniu 

wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez przejście 

graniczne w Korczowej. Powrót w późnych godz. nocnych.

-15-

Termin imprezy: do ustalenia
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych  
obiektów, lokalnych przewodników oraz systemu 
TOUR GUIDE  -  ok.50 EUR  
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie 
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

WYCIECZKA –UKRAINA -5 DNI - MAGICZNE  KRESY

SZLAKIEM

OGNIEM

I MIECZEM

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



RZYMSKIE

IMPRESJE
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ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

 

Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

 niespodzianka dla każdego uczestnika.Upominek 

Cena od 1150,-zł/osoba

Zakwaterowanie: 2 noclegi – hotel**/*** 
pokoje 2,3,4 - osobowe z łazienkami.

Wyżywienie: dwa posiłki dziennie: 2 śniadanie,  
2 obiadokolacje, 1 kolacja 

Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD  

Opiekę pilota- przewodnika.  

Ubezpieczenie NW, KL, bagaż, CHP. 

1 DZIEŃ wyjazd. Przejazd przez terytorium Czech 

i Austrii. Przejazd do Włoch.

 przyjazd do FLORENCJI w godzinach 2 DZIEŃ

rannych (9-cio godzinny pobyt we Florencji i Pizie).

Zwiedzanie FLORENCJI z przewodnikiem - Kościół 

Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok 

Baptysterium San Giovanni ze słynnymi Drzwiami 

Raju, katedra Santa Maria del Fiore.  Następnie  

Wieża Giotta,  Piazza della Signoria przy Palazzo 

Vecchio i fontannie Neptuna, Ponte Vecchio 

- Most Złotników ze sklepikami jubilerskimi. 

Panorama Florencji ze wzgórza Michelangelo. Przejazd 

pociągiem do PIZY. Spacer po Plac Cudów ze słynną 

Krzywą Wieżą, przejście obok Baptysterium, 

Katedry, Ponte di Mezzo przez rzekę Arno, 

XIV-wieczny kościółek Santa Maria della Spina. 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

  po śniadaniu przejazd do SAN GIMIGNANO 3 DZIEŃ

zwiedzanie: brukowana Piazza della Cisterna, Piazza 

del Duomo, kościół kolegiacki z cyklami fresków 

autorstwa Bartola di Fredi i Barny da Siena. Spacer 

via San Giovanni. Przejazd do SIENY zwiedzanie: 

kościół św. Dominika z relikwiami św. Katarzyny 

Sieneńskiej, Piazza del Campo – plac w kształcie 

muszli, katedra  z rzeźbami Nicoli i Giovanniego 

Pisano, Donatella, Michała Anioła i freskami 

Pinturicchia. Spacerpo via di Città, piękne patrycju-

szowskie domy i wspaniałe pałace. Przejazd do hotelu 

– obiadokolacja, nocleg.

 po śniadaniu przejazd do RZYMU 4 DZIEŃ 

I WATYKANU ( 9-cio godzinny pobyt w Rzymie) 

zwiedzanie: WATYKAN - Plac i Bazylika św. Piotra 

z Ołtarzem Papieskim i Pietą Michała Anioła, 

chwila zadumy przy Grobie Ojca Św. JANA 

PAWŁA II w Kaplicy Św. Sebastiana. Spacer  po 

Wiecznym Mieście połączony ze  zwiedzaniem najwa-

żniejszych zabytków Zamek Anioła, Piazza Navona 

i Fontanna 4 Rzek, Panteon,Fontanna di Trevi, 

Plac Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, 

Po zakończeniu zwiedzania ciepły posiłek Coloseum. 

- kolacja. Wyjazd w kierunku Polski.  

  przyjazd do Polski w godzinach popołudnio-5 DZIEŃ

wych - godz. uzależniona  od miejsca wyjazdu.

Termin imprezy: do ustalenia.
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów. 
Każdy uczestnik powinien posiadać ok.70 EUR na wstępy  
do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, 
przejazdy pociągiem i metrem, system TOUR GUIDE,
wjazdy do miast. 
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie  
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

FLORENCJA-P IZA-SAN G IM IGNANO-S IENA-RZYM-WATYKAN

WYCIECZKA-WŁOCHY - 5 DNI   

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



OŁOMUNIEC-JASKIN IE MORAWSKIEGO KRASU-WIEDEŃ-PRAGA

ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

  niespodzianka dla każdego uczestnika.Upominek-

Cena od 840,-zł/osoba

Zakwaterowanie: 2 noclegi – hotel klasy 
turystycznej -  pokoje 2,3,4 - osobowe z łazienkami.

Wyżywienie: dwa posiłki dziennie: 2 śniadania,  
2 obiadokolacje, 1 kolacja 

Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD  

Opiekę pilota- przewodnika.  

Ubezpieczenie NW ,KL, CHP.

 

PROGRAM

1 DZIEŃ wyjazd, przejazd do OŁOMUŃCA 

- zwiedzanie starówki: Brama Marii Teresy, kolumna 

św. Trójcy, Ratusz z zegarem astronomicznym, 

przejście do Dolnego Rynku z fontanną Neptuna 

i kolumną Mariacką, spacer do kościoła św. Michała 

i kaplicy św. Jana Sarkandra, konwikt Jezuicki, 

Pałac Arcybiskupi, Arsenał, katedra, następnie 

przejazd i zwiedzanie JASKIŃ MORAWSKIEGO 

KRASU, malownicza kraina, gdzie znajduje się Park 

Krajobrazowy, położony na obszarze 100 km2 z ponad 

tysiącem tajemniczych jaskiń, nieskończonych podzie-

mnych tuneli i głębokich przepaści. Przejazd kolejką nad 

PRZEPAŚĆ MACOCHY – najgłębsza przepaść w Europie 

Środkowej. Zwiedzanie JASKINI PUNKEVNI, spacer 

przez jaskinie i tunele, spływ łodziami podziemną rzeką 

Punkvą (uzależniony od poziomu wody). Przejazd do 

hotelu obiadokolacja, nocleg.

  śniadanie, przejazd do stolicy AUSTRII 2 DZIEŃ

CESARSKIEGO WIEDNIA, przejazd Ringiem 

wiedeńskim: budynek Parlamentu ze stojącą przed 

nim Fontanną Pallas Ateny, Ratusz, Uniwersytet, 

Burgtheater, wzniesiony naprzeciw miejsca zamachu 

na Franciszka Józefa Kościół Wotywny, zwiedzanie 

katedry św. oraz kompleksu cesarskiego Stefana, 

Hofburg, spacer do Opery, przejazd na wzgórze 

Kahlenberg, wizyta na tarasie widokowym i przy 

tablicy upamiętniającej Odsiecz Wiedeńską. 

Przejazd do hotelu w ok.Pragi, obiadokolacja, nocleg.

  śniadanie, następnie zwiedzanie PRAGI 3 DZIEŃ

ZŁOTEGO MIASTA STU WIEŻ:  Brama Macieja, 

Zamek Praski, nekropolia królów czeskich 

– katedra św. Wita, Stary Pałac Królewski z Salą 

Władysławowską, Klasztor św. Jerzego, przejście 

Złotą Uliczką, spacer Małą Straną do barokowego 

kościoła Św. Mikołaja i słynnego Mostu Karola, 

wizyta na Rynku Staromiejskim, Ratusz z zega-

rem Orloj, przejście na Plac Wacława, kolacja, 

wyjazd do Polski. 

 powrót we wczesnych godz. rannych.4 DZIEŃ

-17-

Termin imprezy: do ustalenia.
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów. 
Każdy uczestnik powinien posiadać ok.750 KCZ oraz   
ok.45 EUR na wstępy do zwiedzanych  obiektów, lokalnego 
przewodnika, system TOUR GUIDE, wjazdy do miast. 
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie  
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

WYCIECZKA-CZECHY- AUSTRIA – 4 DNI   
DWIE STOLICE Z MORAWSKIM KRASEM 

      

 

2 STOL
ICE

Z MORAWSKIM

KRASEM

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl
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ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

 

Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

 niespodzianka dla każdego uczestnika.Upominek 

Cena od 740,-zł/osoba

Zakwaterowanie: 2 noclegi hotel klasy turystycznej 
- pokoje 2,3,4 – osobowe z łazienkami.

Wyżywienie: 2 posiłki dziennie wg programu.  

Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD  

Opiekę pilota- przewodnika.  

Ubezpieczenie NW, KL, bagaż, CHP. 

1 DZIEŃ  wyjazd we wczesnych godzinach rannych. 

Przejazd przez terytorium Polski i Czech. Przyjazd do 

Pragi - spacer po PRADZE-  Trakt Królewski, Rynek 

Starego Miasta, Ratusz Staromiejski ze słynnym  

zegarem ORLOJ, Uniwersytet Karola, Wieża 

Prochowa, Kościół Marii Panny, Pomnik Jana 

Husa Plac Waclawa – centralny punkt miasta.  

Przejazd  do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 po śniadaniu dalsza część zwiedzania PRAGI 2 DZIEŃ 

- Kompleks HRADCZAN -Zamek Królewski 

Katedra Św.Wita,  Złota Uliczka, praska Loreta, 

Klasztor na Strachowie, Kościół Św.Mikołaja, 

Mała Strana - dzielnicy bogatych kupców niemieckich, 

Most Karola, Josefov - żydowska  dzielnica  Pragi ze 

świetnie zachowanymi synagogami  i  średniowiecznym 

cmentarzem. Powrót  do hotelu,  obiadokolacja, nocleg.

 po śniadaniu przejazd do DREZNA 3 DZIEŃ

- zwiedzanie: Pałac Zwinger - rezydencja pałacowa 

elektorów i królów Saksonii, Albertinum, Residen-

zschloss, Hofkirche - największy kościół Saksonii, 

Grosser Garten. Wyjazd do Polski w godzinach 

wieczornych. Nocna podróż przez terytorium Niemiec 

i Polski.

 powrót we wczesnych godzinach rannych. 4 DZIEŃ

Termin imprezy: do ustalenia.
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów. 
Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych  
obiektów, system TOUR GUIDE oraz lokalnego przewodnika
- ok.850 CZK oraz 30 EUR
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem. 
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

ZŁOTA PRAGA-DREZNO

WYCIECZKA – CZECHY-NIEMCY - 4 DNI 

PRAGA miasto uważane jest za najpiękniejszą stolicę 
w Europie. Leży na wzgórzach po obu stronach Wełtawy. 
Początki tego miasta sięgają średniowiecza, stąd jest ono 
atrakcyjne ze względu na bogactwo zabytków. Najczęściej 
odwiedzane miejsca to Stare Miasto, Ratusz Staromiejski, 
Złota Uliczka, Most Karola i barokowy Kościół św. Mikołaja. 
Jednak to nie wszystkie atrakcje Pragi znajdują się tu liczne 
galerie, teatry, kina i dyskoteki. 

DREZNO Ze względu na okazałą barokową architekturę, 
skarby sztuki i czarujące pod kątem krajobrazowym 
położenie stolica Saksonii nazywana jest także „Florencją 
Północy”. To uniwersyteckie miasto posiada jedną 
z największych bibliotek w Niemczech i zachwyca swoją 
żywą, współczesną sceną literacką.

Z WIZYTĄ

U SĄSIADÓW

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           
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BERLIN-TROP ICAL ISLANDS

ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

  niespodzianka dla każdego uczestnika.Upominek-

Cena od 655,-zł/osoba

Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu klasy 
turystycznej, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami 

Wyżywienie: 1 śniadanie , 2 kolacje.  

Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD, wc 

Usługi pilota-przewodnika. 

Ubezpieczenie:  NW i KL, CHP. 

 

PROGRAM

1 DZIEŃ  Wyjazd w godzinach popołudniowych 

w kierunku Berlina.  W trakcie przejazdu krótkie postoje.

  w godzinach rannych  przyjazd do BERLINA 2 DZIEŃ

– zwiedzanie: Pałac CHARLOTTENBURG - barokowa 

rezydencja królów pruskich, Kościół Pamięci, Brama 

Brandenburska , REICHSTAG, Spacer aleją 

UNTER DEN LINDEN,  Muzeum PERGAMONU  

– jednanego z najwspanialszych zbiorów historii 

starożytnej, przejście na ALEXANDERPLATZ, wyjazd 

na Wieżę Telewizyjną. Przejazd do hotelu 

w ok. Berlina – kolacja, nocleg.

  po śniadaniu przejazd do Krausnick – pobyt 3 DZIEŃ

na TROPIKALNEJ WYSPIE gdzie czeka uczestników 

wyprawa w tropik: biała plaża, błękitna laguna, las 

tropikalny z 500 gatunkami drzew, „Południowy 

Pacyfik” wraz z wyspą, wioska tropikalna, 

zabawa, sport, show. 

W godzinach wieczornych wyjazd w kierunku Polski. 

W trakcie przejazdu kolacja na terenie Polski.

  powrót  we wczesnych godzinach rannych.4 DZIEŃ
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Termin imprezy: do ustalenia.
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów.
Każdy uczestnik powinien posiadać ok. 55 EUR na wstępy  
do zwiedzanych obiektów, wstęp do  TROPICAL  ISLANDS 
Oraz system TOUR GUIDE 
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie  
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

WYCIECZKA- NIEMCY -4 DNI 

BERLIN - Stolica Niemiec położona 

nad rzeką Sprewą ,stanowi jedno 

z najważniejszych centrów 

dowodzenia zjednoczonej Europy. 

Posiada bogatą przeszłość niekiedy 

tragiczną, ale zawsze fascynującą. 

Symbolem Berlina jest Brama 

Brandenburska. W mieście wiele 

muzeów i zabytków architektury.

PRZYGODA

 W TROPIKALNYM

ŚWIECIE

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl
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ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

 

Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

 niespodzianka dla każdego uczestnika.Upominek 

Cena od 730,-zł/osoba

Zakwaterowanie: 2 noclegi - hotel 
- pokoje 2,3 ,4-osobowe z łazienkami 

 Wyżywienie: 2 posiłki dziennie wg programu.

 Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD,wc

 Opiekę pilota- przewodnika. 

U bezpieczenie NW i KL, CHP.

1 DZIEŃ  wyjazd. Przejazd do BRATYSŁAWY, spacer 

do górującego nad miastem Zamku, zwiedzanie 

Katedry Św. Marcina, spacer obok barokowego 

Pałacu Pallfych do wybudowanego w wiedeńskim 

stylu Słowackiego Teatru Narodowego, przejście 

do Placu Głównego z budynkiem Starego Ratusza 

i Placu Franciszkańskiego z kościołem Jezuitów, 

zwiedzanie Pałacu Prymasowskiego, w którym 

podpisano pokój preszburski po wygranej przez 

Napoleona bitwie pod Austerlitz, przejazd do hotelu 

w ok. Bratysławy obiadokolacja, nocleg.

  po śniadaniu wyjazd do WIEDNIA 2 DZIEŃ

- zwiedzanie Ringstrasse - wspaniały bulwar 

wiedeński - okno wystawowe ówczesnej monarchii 

naddunajskiej, Parlament, Ratusz- wzorowany na 

Ratuszu w Brukseli, Plac Marii Teresy, złoty pomnik  

Johana Straussa w ogrodzie miejskim, Hofburg 

-zimowa rezydencja cesarskiej rodziny Habsburgów, 

Ulica Graben z barokowym kościołem św. Piotra 

w którym w samotności modliła się cesarzowa Elżbieta 

Bawarska popularnie zwana Sissi, gotycka Katedra 

św. Szczepana, Opera – Kärntnerstrasse 

- wspaniały bulwar otoczony eleganckimi sklepami 

kawiarenkami. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

  po  śniadaniu  wyjazd do WIEDNIA- dalsze 3 DZIEŃ

zwiedzanie miasta m.in. Wzgórze Kahlenberg 

- miejsce z którego Jan III Sobieski dowodził 

zwycięską bitwą z Turkami o Wiedeń,  polskie sanktu-

arium w kościele Św.Józefa, przejazd przez 

Grinzing - dzielnicę winiarzy do Schoenbrunn 

-letnia rezydencja cesarska -spacer po romanty-

cznym parku z Gloriettą - punktem widokowym, 

ruiny rzymskie, fontanna Neptuna, czas wolny na 

pamiątkowe zdjęcia. W godz. wieczornych wyjazd 

z Wiednia w kierunku Polski.

  przyjazd do Polski we wczesnych godzinach 4 DZIEŃ

rannych.

Termin imprezy: do ustalenia.
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów.
K ażdy uczestnik powinien posiadać ok.55 EUR na wstępy 
do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, 
system Tour-Guide  
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie 
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

BRATYSŁAWA I CESARSKI W IEDEŃ

WIEDEŃ I BRATYSŁAWĘ łączy modra wstęga Dunaju. 

Zapraszamy do zwiedzenia i porównania tych dwóch stolic. 

Obraz statecznego Wiednia, pełnego historycznych zabytków 

widoczny jest w każdym punkcie tego miasta. Tych, którzy 

jednak pragną poznać coś nowego zapraszamy do 

Bratysławy.

WYCIECZKA - SŁOWACJA - AUSTRIA - 4 DNI - DWIE STOLICE 

DWIE
STOLICE

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



BUDAPESZT-ZAKOLE DUNAJU-ESZTERGOM-WYSZEHRAD

ŚWIADCZENIA

GRATISY

INFORMACJE DODATKOWE:

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 3 opiekunów.

  niespodzianka dla każdego uczestnika.Upominek-

Cena od 740,-zł/osoba

Zakwaterowanie: 2 noclegi -hotel klasy turystycznej 
- pokoje 2,3,4 – osobowe z łazienką.

Wyżywienie: 2 posiłki dziennie wg programu  
(2 śniadania + 2 obiadokolacje)

Transport: autokar klasy LUX klimatyzacja, barek, DVD,wc 

Opiekę pilota- przewodnika.  

Ubezpieczenie:  NNW i KL, CHP. 

 

PROGRAM

1 DZIEŃ wyjazd we wczesnych godzinach rannych. 

Przejazd przez Słowację do Budapesztu. 

Przyjazd do Budapesztu –zwiedzanie miasta m.in.: 

Wzgórze Zamkowe: Zamek Królewski Plac Św.

Trójcy, kościół Św.Macieja, Baszta Rybacka.  

Obiadokolacja, nocleg.

po śniadaniu wyjazd w ZAKOLE DUNAJU:  2 DZIEŃ 

SZENTENDRE  zwanym   „ Montmartre  Dunaju „  

- spacer po barkowej starówce, Muzeum 

Marcepana (możliwość zakupu słodyczy). 

WYSZEHRAD -pałac królewski, Wieża Salomona 

i cytadela. Przejazd do ESZTERGOMU - będącego 

pierwszą  stolicą kraju, spacer po uroczym miasteczku, 

zwiedzanie Bazyliki. Po południu powrót do Budapesztu 

- obiadokolacja. Wyjazd -  „Budapeszt  Bay Night” 

panorama ze Wzgórza Gellerta, rejs statkiem po 

Dunaju. Powrót do hotelu – nocleg.

 po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania 3 DZIEŃ

Budapesztu : Plac Bohaterów, Śródmieście Pesztu 

-bulwary, uliczki z zabudową secesyjną 

i neoklasycystyczną, Bazylika Św. Stefana, 

Parlament, Wyspa Małgorzaty - możliwość 

korzystania z basenów, handlowa ulica Vaci, 

Zamek Vajdahunyad. Czas wolny. 

Wyjazd z Budapesztu w godzinach wieczornych. 

 powrót  do Polski w godzinach rannych.4 DZIEŃ
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Termin imprezy: do ustalenia.
Grupa min. 45 osób + 3 opiekunów. 
Każdy uczestnik powinien posiadać na wstępy do  
zwiedzanych obiektów, Rejs statkiem po Dunaju, lokalnego
przewodnika, system TOUR GUIDE -ok.5500 Forintów/os 
i ok.20 EUR/os
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie  
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

WYCIECZKA - WĘGRY -4 DNI 

BUDAPESZT stolica Węgier, jedno z najpiękniejszych miast 
Europy. Powstało z połączenia trzech miast: OBUDY, BUDY 
i PESZTU, które istniały samodzielnie od 1873 roku. 
Budapeszt położony po obu stronach Dunaju, ze swoimi 
przepięknymi pałacami, operami, mostami i teatrami 
zasługuje na miano „PARYŻA WSCHODNIEJ EUROPY”.  

U BRATANKÓW

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY  KAMA - położony w 
Darłówku Wschodnim w bezpośrednim pasie nadmorskim, na 
dużym, bezpiecznym, ogrodzonym, zielonym terenie.
Do dyspozycji gości: recepcja, jadalnia,  teren 
z boiskiem wielofunkcyjnym, plac zabaw dla dzieci, 
krąg na ognisko, sala ze sprzętem TV, sale do zajęć 
dydaktycznych, WiFi, duża sala dyskotekowa. Ośrodek 
położony w bliskim sąsiedztwie Parku Wodnego „JAN” 
z wodnymi atrakcjami i 25-metrowym basenem.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Miejscowość wypoczynkowa i znane kąpielisko na 

środkowym Bałtyku, nieopodal  Koszalina. Duża 

szeroka i piaszczysta plaża. 

ATRAKCJE DLA GOŚCI: rozsuwany most na 

Wieprzy,  przedzie lającej  Dar łówko na 

Wschodnie i Zachodnie, rejsy statkiem, rejsy 

tramwajem wodnym, długie betonowe molo, 

latarnia morska, PARK WODNY JAN Park Linowy  

NAD BAŁTYKIEM, szlaki kajakowe, szlaki piesze 

i rowerowe, wędkarstwo morskie. 

DARŁÓWKO

Cena: 855,-zł/osoba

Zakwaterowanie:  Pokoje 3-,4-osobowe z łazienkami 
/ umywalka, prysznic i WC/,balkonami i telewizorem.

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Pobyt od ciepłej 
kolacji do śniadania + suchy prowiant na drogę. 
Śniadania i kolacje – BUFET , obiady – serwowane.

 Usługi przewodnika – Kołobrzeg limit 3 godz.

 Usługi pilota  na całej trasie

 Transport: klimatyzacja, barek, DVD, autokar klasy LUX wc 

T ermin pobytu: poniedziałek - sobota

 Ubezpieczenie: NNW.

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do 
KOŁOBRZEGU: PORT PASAŻERSKI I RYBACKI
z różnorodną flotą: statki pirackie, jachty, kutry,  
PROMENADA, Park Uzdrowiskowy z Amfiteatrem, 
Kołobrzeskie Molo. Wizyta w PARKU ROZRYWKI 
Western City w ZIELENIEWIE  -  program 
rozrywkowo – edukacyjny.

R ejs statkiem po wodach Bałtyku.

 Kąpiel w Parku Wodnym „JAN”

S pacery po urokliwej miejscowości: zwodzony most 
na Wieprzy, port rybacki, latarnia morska.

 Wędrówki  piesze brzegiem morza.

D yskoteki

 Ognisko z kiełbaskami

Z ajęcia sportowe – zapewniamy piłki i rakietki

-22-

ZIELONE  SZKOŁY - MORZE  - POBRZEŻE KOSZALIŃSKIE

KOŁOBRZEG - WESTERN C ITY - REJS STATKIEM - AQUAPARK

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa  45 osób +  4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki zawarte w programie ok.75,-zł  
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

PARK ROZRYWKI

AQUAPARK

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY DIUNA– elegancki obiekt 
położony w cichej, spokojnej okolicy, na zielonym terenie 
o pow.ok.1,5 ha, w odległości ok.300 m od plaży. 
Do dyspozycji gości:  sala restauracyjna, dwie sale 
sportowe, sala TV, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw 
zadaszona wiata grillowa, Wi Fi na terenie całego 
ośrodka, sprzęt sportowy.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Najmodniejszy kurort  pięknie położony na wysokim, 

klifowym brzegu, u nasady Półwyspu Helskiego, otoczony 

Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym. Dla gości  Jastrzębia 

Góra oferuje  niespotykaną  w żadnej części wybrzeża plażę, 

na wschodniej stronie węższą kamienistą, na zachodniej 

rozległą piaszczystą. ATRAKCJE miejscowości   to m.in. 

Promenada Światowida, Gwiazda Północy, Park 

Krajobrazowy, wąwóz Lisi Jar, place zabaw, 

zjeżdżalnie, Park Linowy MAŁPI GAJ, Muzeum Figur 

Woskowych, WESOŁE MIASTECZKO, ok. 32 km tras 

dla miłośników Nordic Walking, latarnia Morska 

Rozewie  z  Muzeum Latarnictwa Wodnego .

JASTRZĘBIA GÓRA

Cena: 860,-zł/osoba

Zakwaterowanie:  Pokoje 3-,4-osobowe z łazienkami 
/ umywalka, prysznic i WC/,balkonami i telewizorem.

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Pobyt od ciepłej 
kolacji do śniadania + suchy prowiant na drogę. 
Śniadania i kolacje – BUFET , obiady – serwowane.

 Usługi przewodnika – w Trójmieście i na Helu

U sługi pilota  na całej trasie

 Transport: klimatyzacja, barek, DVD, autokar klasy LUX wc 

 Termin pobytu: poniedziałek - sobota

U bezpieczenie: NNW.

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do 
Władysławowa i na HEL – kąpieliska Chałupy – 
Jastarnia – Jurata – Hel. Wizyta w FOKARIUM.

W ycieczka autokarowa  z przewodnikiem  
TRÓJMIASTO : GDAŃSK – SOPOT - GDYNIA

 Spacer po Jastrzębiej Górze: Promenada 
Światowida, Lisi Jar, Gwiazda Północy. 

W ędrówki  piesze brzegiem morza.

 Dyskoteki 

K olacja przy grillu z występem kaszubskiego 
gawędziarza

 Zajęcia sportowe – zapewniamy piłki i rakietki
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ZIELONE  SZKOŁY - MORZE  - POBRZEŻE KASZUBSKIE

WŁADYSŁAWOWO-HEL-TRÓJMIASTO

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa  45 osób +  4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki zawarte w programie ok. 30,-zł  
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

2 WYCIECZKI

W CENIE

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



OŚRODEK WYPOCZYNKOWY DIUNA 
Położony w paśmie nadmorskiego lasu na  2-ch hektarach 
ogrodzonej i strzeżonej powierzchni rekreacyjnej wśród zieleni  
leśno-parkowej. Odległość do plaży ok.250 m. W skład 
kompleksu  wchodzą:   pawilony hotelowe i  budynek 
recepcyjny. DO DYSPOZYCJI WYPOCZYWAJĄCYCH: 
jadalnia, sala TV, boisko do piłki siatkowej, siatkówki 
plażowej i koszykówki, stoły do gry w ping-ponga,  
krąg ogniskowy, WiFi, plac zabaw dla dzieci, a także  
sale do zajęć.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Malowniczo położona na skraju Słowińskiego Parku 

Narodowego między jeziorami Łebsko i Sarbsko -  

kąpielisko i centrum turystyczno-wypoczynkowe , 

nazywane “Letnią Stolicą Polski”. Atrakcją  regionu jest  

zjawisko wędrujących wydm i wspaniała  szeroka  

plaża, jedna z najładniejszych  na naszym wybrzeżu - 

możliwość  licznych spacerów i wędrówek , m. in. do  

na jwyż s ze j  wydmy  / 42m/  z a  ws i ą  Rąbk i . 

W Łebie warto odwiedzić: PORT RYBACKI, 

PASAŻERSKI I JACHTOWY, ALEJĘ PREZY-

DENTÓW, MUZEUM MOTYLI, LABIRYNTPARK, 

PARK DINOZAURÓW,PARK LINOWY TARZANIA, 

POWER PARK.

ŁEBA

Zakwaterowanie:  pokoje 3,4,5-osobowe lub studio 
z łazienkami i balkonem. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie, kolacja  
– BUFET, obiad serwowany/. Pobyt rozpoczyna się 
ciepłą kolacją i kończy śniadaniem 
+ suchy prowiant na drogę.

Transport: autokar klasy LUX wc   klimatyzacja, barek, DVD, 

Usługi pilota na całej trasie 

Termin pobytu: od poniedziałku do soboty  

Ubezpieczenie: NNW 

WYCIECZKA z przewodnikiem do 
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO,  
światowego rezerwatu biosfery z ruchomymi wydmami:
ETAP I
Przejazd  ŁEBSKIM TRAMWAJEM do przystanku 
WYRZUTNIA 
ETAP II
Żywa lekcja historii przy Wyrzutni Rakiet.
Spacer po wydmach gigantach połączony 
z zabawą plenerową AŻURY NA PIASKU.
Sesja fotograficzna.
ETAP III
Powrót ŁEBSKIM TRAMWAJEM  do centrum.
WYCIECZKA AUTOKAROWA do największego na 
północy Polski parku rozrywki SEA PARK z bogatą 
ofertą atrakcji rozrywkowych i edukacyjnych. 
M.in. pokaz tresury fok, Park Miniatur latarni 
morskich,
WYCIECZKA AUTOKAROWA z przewodnikiem 
WŁADYSŁAWOWO – JURATA – HEL 
REJS STATKIEM po wodach Bałtyku z portu w ŁEBIE
BIESIADA przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, 
DYSKOTEKI, zajęcia sportowe, wędrówki piesze.
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ZIELONE  SZKOŁY - MORZE  - WYBRZEŻE SŁOWIŃSKIE

RUCHOME WYDMY-HEL-REJS STATKIEM

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa  45 osób +  4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki zawarte w programie ok.35,-zł  
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

3 WYCIECZKI

W CENIE

Cena: 855,-zł/osoba

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BAŁTYK Położony na 
ok.1 ha zagospodarowanego zielonego terenu, całkowicie 
ogrodzonego i oświetlonego w odległości ok.50 m od wejścia 
na plażę. Stałe urządzenia : plac zabaw dla dzieci, kamienny 
krąg na ognisko, grill, plac taneczny, stoły do ping-ponga, 
boisko do siatkówki plażowej, FITNESS w plenerze. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, mini barek, sala TV, WiFi, 
sala dyskotekowa, 3 duże sale wielofunkcyjne 
i 4 mniejsze sale -sala gier, sala TVSAT, słoneczny taras 
z leżakami, BASEN KRYTY, sprzęt sportowy.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Popularne kąpielisko i letnisko położone ok.10 km od 

Koszalina  na  mierzei pomiędzy  Bałtykiem a Jeziorem 

Jamno. Wielokilometrowy pas szerokich, piaszczystych 

i czystych plaż ,niczym nie zanieczyszczona woda morska 

i całe mnóstwo atrakcji w mieście: bulwar spacerowy 

wzdłuż plaży, przystań pasażerska nad jeziorem, 

lodziarnie, cukiernie, ogródki jordanowskie przyciągają 

gości przez cały rok. MIELNO to miejsce corocznych spotkań  

klubów MORSÓW z Polski i zagranicy .                              

MIELNO

Cena: 875,-zł/osoba

Zakwaterowanie:  pokoje 4-osobowe z łazienkami 
/ umywalka, prysznic i WC/ i balkonami.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie BUFETU.  
Pobyt od kolacji do śniadania 
+ suchy prowiant na drogę.

Usługi pilota na całej trasie  

Transport: autokar klasy LUX wc  klimatyzacja, barek, DVD, 

Termin pobytu:  poniedziałek - sobota 

Ubezpieczenie: NNW. 

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do 
KOŁOBRZEGU: PORT PASAŻERSKI i RYBACKI,  
PROMENADA, Park Uzdrowiskowy, Ratusz, Bazylika 
Mariacka, Baszta Prochowa, amfiteatr, molo, 
REJS STATKIEM po BAŁTYKU.

Wycieczka autokarowa do DOBRZYCY  
- OGRODY HORTULUS 

Rajdy piesze brzegiem morza – naturalne inhalacje. 

Kalejdoskop atrakcji MIELNA –  
wędrowanie i zwiedzanie

DYSKOTEKI 

Biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek 

KĄPIELE w BASENIE x 2 

Zajęcia sportowe – zapewniamy piłki i rakietki 
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ZIELONE  SZKOŁY - MORZE  - POBRZEŻE KOSZALIŃSKIE

KOLOBRZEG-BAJKOWE OGRODY-REJS STATKIEM

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa  45 osób +  4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki zawarte w programie ok. 45,-zł  
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

BASEN 

KRYTY !!!

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



OŚRODEK WCZASOWY  STILO 
Położony w bezpośrednim sąsiedztwie plaży na ok.2 ha 
zielonego terenu – ogrodzonego i monitorowanego. Składa się 
z 4-ch pawilonów – nowoczesnych budynków w stylu 
skandynawskim, każdy mieści ok.100 osób.  
Do dyspozycji uczestników: jadalnia, sala dysko-
tekowa, sale telewizyjne z TV, WiFi, sala gier z tenisem 
stołowym, sprzęt sportowy, wypożyczalnia rowerów, 
boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, miejsce na 
ognisko i do grillowania, LETNI BASEN.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Najpiękniejsze kąpielisko polskiego Wybrzeża Bałtyku. 

Szerokie bezkresne plaże ,imponujące molo 

długości 395 m, słynna ALEJA GWIAZD, Gabinet 

Figur Woskowych, Promenada, Oceanarium, 

Planetarium, przystań pasażerska – to tylko 

niektóre atrakcje kurortu. Na plaży znajdują się   

wypożyczalnie sprzętu morskiego (rowery, deski 

windsurfingowe, skutery wodne, itp.), zjeżdżalnie 

wodne, a przy Promenadzie  bogata oferta 

gastronomiczna smażalnie ryb, lodziarnie , cukiernie 

oraz mnóstwo stoisk z pamiątkami, zabawkami 

i rękodziełem.

MIĘDZYZDROJE

Cena: 950,-zł/osoba

Zakwaterowanie: pokoje 3-, 4-,5-osobowe 
z łazienkami 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie:  śniadania i kolacje  
– BUFET, obiad serwowany. Pobyt od kolacji do 
śniadania plus suchy prowiant na drogę.

Usługi przewodnika – limit pracy 6 godz. 

Transport: autokar klasy LUX wc  klimatyzacja, barek, DVD, 

Usługi pilota na całej trasie                                         

Termin pobytu: od poniedziałku do soboty 

Ubezpieczenie NNW 

KRAJOBRAZY WYSPY WOLIN - całodzienna 
wycieczka autokarowa z przewodnikiem po wyspie 
Wolin – Rezerwat Żubrów ,Jezioro Turkusowe , 
Świnoujście – przeprawa promowa.

Poznajemy MIĘDZYZDROJE - spacer z przewodni- 
kiem: Aleja Gwiazd, Promenada, Molo, Muzeum Figur 
Woskowych, punkt widokowy Kawcza Góra

REJS STATKIEM – wycieczka po wodach Bałtyku. 

Piesze wędrówki brzegiem morza –  
obserwacja zachodu słońca

Biesiada przy ognisku z kiełbaskami  

DYSKOTEKI 

Zajęcia sportowe 
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ZIELONE  SZKOŁY - MORZE  - POBRZEŻE SZCZECIŃSKIE

WYSPA WOLIN-ALEJA GWIAZD-REJS STATKIEM

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa min. 45 osób + 4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki zawarte w programie  ok.35,-zł 
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem. 
FAKULTATYWNIE:  
- Wycieczka do HEIDE PARKU  - dopłata 290,-zł /uczestnik 
- Wycieczka do BERLINA I TROPICAL ISLANDS  – dopłata 190,-zł/uczestnik. 
  Na wycieczkę obowiązkowy dowód osobisty lub paszport.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

REJS STATKIEM
W CENIE

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



OŚRODEK WYPOCZYNKOWY DIUNA 
Położony w paśmie nadmorskiego lasu na  2-ch hektarach 
ogrodzonej i strzeżonej powierzchni rekreacyjnej wśród zieleni  
leśno-parkowej. Odległość do plaży ok.350 m. W skład 
kompleksu  wchodzą:   pawilony hotelowe i  budynek 
recepcyjny. DO DYSPOZYCJI WYPOCZYWAJĄCYCH: 
jadalnia, kawiarnia, sala TV, WiFi, sala dyskotekowa, 
boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki plażowej,  
krąg ogniskowy, plac zabaw, prawdziwie leśny teren 
rekreacyjny.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Miejscowość wypoczynkowa i kąpielisko morskie na 

Zachodnim Wybrzeżu w Gminie Rewal. Szerokie 

piaszczyste plaże, woda o najwyższej dla polskiego 

Bałtyku klasie czystości. Liczne trasy spacerowe 

i rowerowe, stacja nadmorskiej kolei wąsko-

torowej. Miejscowość pięknie zalesiona nawet 100-letnimi 

drzewami iglastymi. Rozbudowana baza i infrastruktura 

turystyczna. Osobliwość regionu to m.in. Jezioro Liwia- Łuża 

– Rezerwat Ornitologiczny, połączone z Bałtykiem Kanałem  

Liwka.                         

POGORZELICA

Cena: 875,-zł/osoba

Zakwaterowanie:   pokoje 3,4,5-osobowe 
z łazienkami i TVSAT.

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie, kolacja 
– BUFET, obiad serwowany + podwieczorek/. 
Pobyt rozpoczyna się ciepłą kolacją i kończy 
śniadaniem + suchy prowiant na drogę.

 Opieka medyczna: pielęgniarka całodobowo, 
lekarz na wezwanie .

T ransport: klimatyzacja, barek, DVD, autokar klasy LUX wc 

U sługi pilota na całej trasie

T ermin pobytu: od poniedziałku do soboty 

U bezpieczenie: NNW 

WYCIECZKA z przewodnikiem do KOŁOBRZEGU 
– Port pasażerski i Rybacki, Promenada, Park 
Uzdrowiskowy, Ratusz Bazylika Mariacka, 
rejs statkiem.

 WYCIECZKA  z przewodnikiem KRAJOBRAZY 
WYSPY WOLIN – Międzyzdroje, Rezerwat Żubrów, 
Jezioro Turkusowe

E dukacyjna Podróż w Czasie  - wycieczka koleją 
wąskotorową do Niechorza –  prelekcja 
POŁAWIACZE BURSZTYNU 
– Muzeum Rybołówstwa. Na zakończenie słodka 
niespodzianka i CERTYFIKAT dla każdego.

 Kąpiel w AQUAPARKU SANDRA

B IESIADA przy ognisku z pieczeniem kiełbasek

 Dyskoteki

Z ajęcia sportowe – zapewniamy piłki i rakietki 

 Wędrówki piesze
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ZIELONE  SZKOŁY - MORZE  - WYBRZEŻE REWALSKIE

KOŁOBRZEG-WYSPA WOLIN-N IECHORZE

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa  45 osób +  4 opiekunów.
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy 
indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki 
zawarte w programie ok. 75 zł
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

WSZYSTKIE

WYCIECZKI

I BILETY
 W CENIE

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



OŚRODEK WYPOCZYNKOWY NIEZAPOMINAJKA
Położony na rozległym zielonym terenie ok.2,5 ha, całkowicie 
ogrodzonym, oświetlonym i nadzorowanym w odległości ok. 
300 m od morza. Do dyspozycji gości: recepcja, jadalnia, 
kawiarnia sala  telewizyjna,WiFi, SALA KINOWA z 
telebimem, sala rekreacyjna, sala dyskotekowa, teren 
rekreacyjny, boiska do siatkówki, kometki, siatkówki 
plażowej i piłki nożnej plażowej z trybunami, stoły do 
tenisa stołowego, plac zabaw, miejsce na ognisko i do 
grillowania.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Najpopularniejsze kąpielisko środkowego wybrzeża 

Bałtyku. Szerokie piaszczyste plaże z bogatą 

infrastrukturą oraz położenie pomiędzy morzem 

a pasmem lasów to doskonałe warunki do wypoczynku. 

Ustka oferuje swoim gościom: piękną szeroką 

piaszczystą plażę, tętniącą życiem promenadę 

z mnóstwem kramików z pamiątkami, port pasażerski, 

port rybacki, rejsy wycieczkowe po wodach Bałtyku, 

Muzeum Minerałów, Muzeum Chleba, Muzeum 

Bursztynu, Park Linowy,  

USTKA

Cena: 855,-zł/osoba

Zakwaterowanie: pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, 
balkonem i TV.

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie, kolacja 
– BUFET, obiad serwowany/. Pobyt rozpoczyna się 
ciepłą kolacją i kończy śniadaniem + suchy prowiant 
na drogę.

 Transport: klimatyzacja, barek, DVD, autokar klasy LUX wc 

 Usługi pilota na całej trasie

T ermin pobytu: od poniedziałku do soboty 

 Ubezpieczenie: NNW 

WYCIECZKA AUTOKAROWA z przewodnikiem do 

SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO,  

światowego rezerwatu  biosfery z ruchomymi 

wydmami :

ETAP I

Przejazd  ŁEBSKIM TRAMWAJEM do przystanku 

WYRZUTNIA 

ETAP II

Żywa lekcja historii przy Wyrzutni Rakiet .

Spacer po wydmach gigantach połączony z zabawą 

plenerową AŻURY NA PIASKU.

Sesja fotograficzna.

ETAP III

Powrót ŁEBSKIM TRAMWAJEM  do autokaru.

USTECKIE ABC – spacery promenadą, 

Muzeum Bursztynu, Muzeum Chleba

REJS STATKIEM po wodach Bałtyku z portu w USTCE

Wodne szaleństwo w aquaparku  LUBICZ

BIESIADA przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, 

DYSKOTEKI, zajęcia sportowe, wędrówki piesze.
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ZIELONE  SZKOŁY - NAD MORZEM

RUCHOME WYDMY - REJS STATKIEM

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa min. 45 osób + 4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki zawarte w programie  ok.80,-zł
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

NOWOŚĆ !!!

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



OŚRODEK WYPOCZYNKOWY DIUNA 
Ośrodek położony na bezpiecznym, ogrodzonym terenie ok 
200 m od morza i Jeziora Kopań. Składa się z dwóch 
budynków  z pokojami dla 3-,4-,5-osób z łazienką i TVSAT. 
balkon lub dostęp do słonecznego tarasu z widokiem na 
jezioro. 
Do dyspozycji gości: recepcja, jadalnia, sala 
dydaktyczna, WiFI, sala dyskotekowa, nowoczesne 
boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki 
plażowej, plac zabaw z trampoliną, letnia świetlica, 
krąg ogniskowy. Obiekt przeszedł generalny remont 
wraz z rearanżacją terenu w latach 2019-20 r.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Niewielka miejscowość rybacka jakich już niewiele można 

spotkać na Wybrzeżu Bałtyku położona między Darłowem, 

a Jarosławcem. Zachęca do spokojnego wypoczynku na 

pięknych piaszczystych plażach, a miłośnicy wędkarstwa 

i windsurfingu mogą spróbować swoich sił na jeziorze 

Kopań. Sieć szlaków rowerowych pozwala na aktywne 

spędzanie wolnego czasu i odkrywanie pobliskich 

miejscowości z oryginalną, XIX-wieczną, wiejską zabudową.                   

WICIE

Cena: 840,-zł/osoba

Zakwaterowanie: pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami 
i TVSAT.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie, kolacja 
– BUFET, obiad serwowany + podwieczorek/. 
Pobyt rozpoczyna się ciepłą kolacją i kończy 
śniadaniem + suchy prowiant na drogę.

Opieka medyczna: pielęgniarka całodobowo, 
lekarz na wezwanie .

klimatyzacja, barek, DVD, Transport: autokar klasy LUX wc 

Usługi pilota przewodnika na całej trasie

Termin pobytu: od poniedziałku do soboty 

Ubezpieczenie: NNW 

WYCIECZKA do Darłowa - zwiedzanie starówki, 
Zamku Książąt Pomorskich, przejazd do DARŁÓWKA 
– most na Wieprzy, promenada, kąpiel w PARKU 
WODNYM JAN. 

WYCIECZKA AUTOKAROWA z przewodnikiem do 
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO,  
światowego rezerwatu  biosfery z ruchomymi 
wydmami :
ETAP I
Przejazd  ŁEBSKIM TRAMWAJEM do przystanku 
WYRZUTNIA 
ETAP II
Żywa lekcja historii przy Wyrzutni Rakiet .
Spacer po wydmach gigantach połączony z zabawą 
plenerową AŻURY NA PIASKU.
Sesja fotograficzna.
ETAP III
Powrót ŁEBSKIM TRAMWAJEM  do autokaru.
BIESIADA przy ognisku z pieczeniem kiełbasek 

DYSKOTEKI 

Zajęcia sportowe – zapewniamy piłki i rakietki 

Wędrówki piesze
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ZIELONE  SZKOŁY - MORZE  - WYBRZEŻE KOSZALIŃSKIE

DARŁOWO-ŁEBA-RUCHOME WYDMY

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa  45 osób +  4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu ok. 80 zł
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie 
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

WYCIECZKA NA 

RUCHOME WYDMY

WRAZ Z BILETA
MI

W CENIE 
!!!

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl
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Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BRYZA 
Położony na ok.2,6 ha zagospodarowanego zielonego 
terenu, całkowicie ogrodzonego i oświetlonego w odległości 
ok.100 m od wejścia na plażę. Stałe urządzenia : plac zabaw 
dla dzieci, kamienny krąg na ognisko, grill, stoły do ping-
ponga, boiska  do siatkówki ,koszykówki ,piłki nożnej , tenisa 
ziemnego , „ ścieżka zdrowia”. Do dyspozycji gości: 
jadalnia, mini barek, sala TV,WiFi, sala dyskotekowa, 
2 duże sale do zajęć i namiot rekreacyjny 
o pow. ok. 300 m , sprzęt sportowy.2

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

To typowa nadmorska miejscowość letniskowa położona na 

Wy b r z e ż u  Ko s z a l i ń s k i m .  Ł a z y  s ą  j e d n y m  z 

najatrakcyjniejszych terenów na polskim wybrzeżu pod 

względem walorów turystycznych i  środowiska 

przyrodniczego. Najbardziej urokliwym miejscem jest 

sosnowy las okalający wydmy porośnięte wysokimi trawami. 

Ma on duże znaczenie lecznicze. Szczególnie wskazane dla 

osób mających kłopoty z górnymi drogami oddechowymi. 

Piękna, szeroka, piaszczysta i dzika plaża, należy z niej 

korzystać, ale też można ją podziwiać z wieży 

obserwacyjnej. W Łazach znajduje się wyjątkowo łagodne 

dno morskie umożliwiające bezpieczną kąpiel.   

ŁAZY k/KOSZALINA

Cena: 660,-zł/osoba

Zakwaterowanie:  pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami 
/ umywalka, prysznic i WC/ i balkonami 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie BUFETU. Pobyt  
od kolacji do śniadania + suchy prowiant na drogę.

Przewodnik na wycieczkę do Kołobrzegu limit  
pracy 4 godz.

Opieka medyczna: lekarz na wezwanie , apteczka  
z podstawowymi lekami.

Transport: autokar klasy LUX wc  klimatyzacja, barek, DVD, 

Usługi pilota na całej trasie 

Termin pobytu: poniedziałek - sobota 

Ubezpieczenie: NNW.

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem 
do KOŁOBRZEGU: PORT PASAŻERSKI i RYBACKI,  
PROMENADA ,Park Uzdrowiskowy, Ratusz, Bazylika 
Mariacka, Muzeum Oręża Polskiego, Baszta Prochowa, 
amfiteatr, molo, 

Wycieczka autokarowa do Darłówka – zwodzony 
most na Wieprzy, kąpiel w PARKU WODNYM 

REJS STATKIEM po BAŁTYKU.

Rajdy piesze brzegiem morza – naturalne inhalacje. 

DYSKOTEKI 

BIESIADA przy ognisku z pieczeniem kiełbasek 

Zajęcia sportowe 

ZIELONE  SZKOŁY - WYBRZEŻE BAŁTYKU

KOŁOBRZEG - DARŁÓWKO - REJS STATKIEM

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa min. 45 osób + 4 opiekunów
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki  
zawarte w programie ok.50,-zł  
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy  
indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

NOWOŚĆ !!!



PENSJONAT MEWA** Usytuowany przy słynnym 
krynickim Deptaku w sąsiedztwie Głównej Pijalni Wód 
i Parku Zdrojowego. Do dyspozycji gości: recepcja, 
jadalnia z doskonałą domową kuchnią, sala 
wielofunkcyjna  (wieczorki, dyskoteki, rozgrywki 
w tenisa, bilard), sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, stół 
do tenisa stołowego, WiFi na terenie całego ośrodka. 

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Gościnne miasto-uzdrowisko  w Beskidzie Sądeckim 

urzekające swoim klimatem i wspaniałym krajobrazem 

położone w dolinie potoku Kryniczanka, otoczone 

wzgórzami Góry Parkowej, Krzyżowej oraz Jasiennika. 

ATRAKCJE: pijalnie wód mineralnych, DEPTAK z muszlą 

koncertową i  multimedialnymi fontannami, Park Zdrojowy, 

liczne kawiarnie, kafejki, karczmy i oberże, TAXI-bryczki, 

widokowe trasy spacerowe m. in. na Górę Parkową, kolej 

gondolowa na Jaworzynę Krynicką, kolej szynowo-linowa na 

Górę Parkową, Park Linowy, Hala Lodowa, letni tor 

saneczkowy.                   

KRYNICA ZDRÓJ

Zakwaterowanie:  Pokoje  3-,4-osobowe z łazienkami 
/ umywalka, prysznic i WC/ i telewizorem.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Pobyt od obiadu  
do śniadania + suchy prowiant na drogę.

Usługi przewodnika – limit pracy 6 godz. 

Transport: autokar klasy LUX  klimatyzacja, 
                  barek, DVD, wc 

Usługi pilota na całej trasie 

Termin pobytu: od poniedziałku do piątku. 

 Ubezpieczenie: NNW  

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem Doliną 
Popradu : Muszyna- Żegiestów-Piwniczna-Stary Sącz 
- Pasieka w Kamiannej : degustacja i zakup miodów.

Wyprawa do Parku Linowego  
w Czarnym Potoku – trasy zadaniowe.

Spacery po Krynicy: galerie przy Deptaku, pijalnie  
wód mineralnych ,multimedialne fontanny          

Wycieczka  kolejką na Górę Parkową - zjazdy na  
Rajskiej Ślizgawce   - piesze zejście  trasą spacerową 
– Polana Michasiowa, Łabędzi Staw.

Wycieczka  na Jaworzynę Krynicką – wjazd i zjazd  
kolejką gondolową 

Wędrówki  piesze, RAJD GWIAŹDZISTY   
na Górę Parkową

Dyskoteki 

Zajęcia sportowe 

-31-

ZIELONE  SZKOŁY - GÓRY  - BESKID SĄDECKI

DOL INA POPRADU-GÓRA PARKOWA-JAWORZYNA KRYN ICKA

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa min. 45 osób + 4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki  
zawarte w programie ok. 80,-zł 
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy  
indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

 

Cena:  685,-zł/osoba

WINDĄ

DO NIEB
A !!!

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



DLA

AKTYWNYCH !!
!

KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY „SKALNY – DOM 
NA SKALE” Elegancki obiekt położony w centrum 
uzdrowiska na ładnie zagospodarowanym zielonym 
terenie. Do dyspozycji uczestników: restauracja 
SKALNE TARASY, świetlica z TV i video, WiFi, 
boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, 
DYMNA CHATA - zadaszona wiata grillowa, 
BOWLING CLUB w hotelu SKALNY ZAJĘCIA 
PROWADZĄ DOŚWIADCZENI INSTRUKTORZY I 
ANIMATORZY z wykorzystaniem atestowanego 
sprzętu.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Miejscowość wypoczynkowa położona w sercu 

BIESZCZAD na zachodnim brzegu Zalewu Solińskiego 

tzw.„Bieszczadzkiego Morza”. Doskonały mikroklimat, 

duże zalesienie terenu. 

POLAŃCZYK

Cena: 760,-zł/osoba
 terminy do 30 kwietniaPromocja:

                  taniej 50 zł !!!

Zakwaterowanie: Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami 
i balkonami.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Pobyt rozpoczyna się  
ciepłą kolacją i kończy śniadaniem plus suchy  
prowiant na drogę.

Program i zajęcia prowadzone przez  
wykwalifikowanych instruktorów

Termin pobytu: od poniedziałku do piątku  

Usługi pilota na całej trasie 

Transport: autokar klasy LUX wc  klimatyzacja, barek, DVD, 

Ubezpieczenie NNW  

ETAP I BIESZCZADY CHALLENGE
ORIENTERING – wyprawy na górskie szlaki  
z kompasem i GPS MAPY – ćwiczenia z posługiwania 
się mapą w terenie PRZEPRAWA przez górskie potoki 
– budowanie kamiennych zapór i przejść
WYPRAWA do wsi  łemkowskiej w poszukiwaniu 
bieszczadzkich tajemnic w ruinach wiosek

ETAP II
SPŁYW PONTONAMI malowniczą doliną 
bieszczadzkiej rzeki z  instruktorami Bieszczady 
Adventure Team lub TECHNIKI LINOWE -  
zajęcia wspinaczkowe na ściance, zjazdy na linie, 
budowanie wieży ze skrzynek.

  NA BIESZCZADZKICH POŁONINACHETAP III
WYPRAWA W GÓRY z przewodnikiem – Mała Rawka 
( 1 228 m n.p.m.) serce Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. ZAGRODA ŻUBRA W MUCZNEM 
– spotkanie ze  wspaniałymi zwierzętami w leśnej 
zagrodzie ŚCIEŻKA HISTORYCZNA – wizyta 
w dawnej wsi Smolnik z ocalałą cerkwią z XVIII w.
SPOTKANIE W DYMNEJ CHACIE przy wielkim ognisku 
– pieczenie kiełbasek i wieczór bieszczadzkich legend.

  MISJA SOLINAETAP IV
ZAPORA SOLIŃSKA – spacer koroną zapory 
i panorama jeziora z Bieszczadami w tle ŻEGLARSKI 
PIKNIK NAD JEZIOREM – żeglarskie gry i zabawy, 
przeciąganie tratwy, AQUAZORBING SZLAKIEM SANU 
I SOLINKI – rejs jachtami DZ po jeziorze. 
Podstawy sterowania, nazwy żagli, wiatrów 
i olinowania .Historia Bieszczadzkiego Morza.
A WIECZORAMI….DYSKOTEKA W PIANIE  
lub FLUOPARTY
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EKSTREMALNA TRAPERSKA PRZYGODA

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa min. 45 osób + 4 opiekunów.
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem.
F AKULTATYWNIE : PAINBALL -  2-3 godz./40,-zł/osoba; KRĘGLE I PIZZA  
- zespoły 6-osobowe-  30,-zł/osoba
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

ZIELONA SZKOŁA Z ADRENALINĄ - BIESZCZADY

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



Niewielka miejscowość w Kujawsko-Pomorskim malowniczo 
położona na brzegu Jeziora Biskupińskiego posiada olbrzymią 
wartość historyczną i kulturową. Mieści się tutaj najbardziej 
znany rezerwat archeologiczny w Europie Środkowej, 
nazwany „Polskimi Pompejami”. Tworzą go m.in. 
rekonstrukcje trzech osad: neolitycznej, tzw. długie domy 
sprzed 6000 lat (epoka kamienia), łużyckiej sprzed 2700 lat 
(epoka brązu) i wioski wczesnopiastowskiej z przełomu 
X i XI w. (epoka żelaza). Na terenie rezerwatu trwają prace 
związane z archeologią doświadczalną. Powstały tu poletka 
doświadczalne z uprawami dawnych roślin, hodowane są 
koniki polskie, owce wrzosówki, kozy i bydło pierwotne 
czerwone. Corocznym wielkim świętem historii jest Festyn 
Archeologiczny, ukazujący codzienne życie dawnych 
mieszkańców Biskupina. Można wówczas samemu ulepić 
garnki z gliny, spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, 
poznać podstawy tkactwa, czy przekonać się jak smakują 
podpłomyki. Pobyt w Biskupinie pozwoli na odwiedzenie 
miejsc, gdzie rodziło się Państwo Polskie: Gniezno, 
Kruszwica, Żnin.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

BISKUPIN

Zakwaterowanie: pokoje 3,4,5-osobowe lub studio 

z łazienkami

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  /śniadanie, kolacja – 

BUFET, obiad serwowany/. Pobyt rozpoczyna się ciepłą 

kolacją i kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę.

 Program: Plener garncarski, interaktywne muzeum 

rybactwa, turniej strzelania z łuku.

TRZY WYCIECZKI W CENIE !!!

Transport: autokar klasy LUX wc klimatyzacja, barek, DVD, 

 Usługi pilota na całej trasie

 Termin pobytu: od poniedziałku do piątku 

 Ubezpieczenie: NNW 

W PIERWSZEJ STOLICY POLSKI – wycieczka do 

GNIEZNA  ( Katedra , Drzwi Gnieźnieńskie, 

Podziemia, Muzeum Początków Państwa Polskiego 

i LEDNICY ( Muzeum Pierwszych Piastów )

WYCIECZKA  DO ŻNINA I WENECJI – Muzeum 

Kolei Wąskotorowej 

ŚLADEM PIERWSZYCH OSADNIKÓW 

– zajęcia dydaktyczne w Muzeum Archeologicznym  

w Biskupinie 

INTERAKTYWNE MUZEUM RYBACTWA:  

zabawa w rybaka – wirtualny rejs, gigantyczny 

labirynt rybacki, żywe ryby, interaktywna wędka

PLENER GARNCARSKI - prelekcja, pokaz oraz 

samodzielne lepienie w glinie, uczestnik zabiera ze 

sobą prace, którą wykonał 

PLENER MALARSKI - pokaz oraz samodzielne 

malowanie na szkle, uczestnik zabiera ze sobą prace, 

którą wykonał 

OBRONA OSADY PAŁUCKIEJ - turniej strzelania 

z łuku do celu 

JAK ŻYLI NASI PRADZIADOWIE - pranie na 

tarach, żelazko na duszę 

BIESIADA przy ognisku z pieczeniem kiełbasek ,

DYSKOTEKI, zajęcia sportowe, wędrówki piesze.
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ZIELONE  SZKOŁY - REGION KUJAWSKO-POMORSKI

NA P IASTOWSKIM SZLAKU - B ISKUP IN - GN IEZNO

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa min. 45 osób + 4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki zawarte w programie  ok.35,-zł
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

ZAJAZD BISKUPIN – położony w sąsiedztwie największej 
atrakcji BISKUPINA – osady archeologicznej. Funkcjonalnie 
i  ze smakiem zagospodarowany rozległy teren wokół obiektu 
pozwala na zorganizowanie kreatywnych zabaw i zajęć. 
DO DYSPOZYCJI WYPOCZYWAJĄCYCH: jadalnia, sala 
TV,WiFi, trzy boiska do gier, plac zabaw, duży teren 
rekreacyjny, piramida linowa, grill, miejsce na 
ognisko, zadaszona wiata na dyskoteki, grillowania 
i imprezy, miejsce łucznicze, szachy zewnętrzne, 
piłkarzyki, stół do ping-ponga, letni basen dla 
dorosłych i dzieci, animatorzy i instruktorzy do zajęć 
wg życzeń i ustaleń.

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl

NOWOŚĆ !!!
Cena: 849,-zł/osoba



OŚRODEK NA

WYŁĄCZNOŚĆ

GRUPY

GÓRSKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
Elegancki  obiekt w alpejskim stylu  usytuowany 
w centrum Szczyrku, na bardzo rozległym dobrze 
zagospodarowanym  terenie – parku leśnym, całkowicie 
ogrodzony i oświetlony.  
Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia 
z drink-barem, sala kominkowa, sauna,  winda, 
stół  do tenisa  stołowego, WiFi, piłkarzyki, sala 
dyskotekowa, gry planszowe, duży park leśny 
z zadaszoną wiatą grillową i miejscem  na ognisko.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Jedna z najpopularniejszych górskich miejscowości 

turystycznych w Polsce. Centrum Sportów Zimowych. 

Położona w dolinie Żylicy, na wysokości 450 - 600 m 

n.p.m. Wokół wznoszą się malownicze szczyty górskie - 

Skrzyczne (1257 m n.p.m.), Klimczok (1117 m 

n.p.m.), Magura (1095 m n.p.m.), Kotarz (965 m 

n.p.m.), Malinów (1117 m n.p.m.) i wiele innych. 

SZCZYRK

Cena: 665,-zł/osoba

Zakwaterowanie:  Pokoje  3-,4-osobowe 
z łazienkami /umywalka, prysznic i WC/ i telewizorem.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Pobyt od ciepłej  
kolacji do śniadania + suchy prowiant na drogę.

Usługi przewodnika –limit pracy 6 godz. 

Usługi pilota na całej trasie 

Transport: autokar klasy LUX wc   klimatyzacja, barek, DVD, 

Termin pobytu: poniedziałek - piątek 

Ubezpieczenie: NNW i KL

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem USTROŃ  
wizyta w LEŚNYM PARKU NIESPODZIANEK
WISŁA miasto ADAMA MAŁYSZA – skocznia 
im.Adama Małysza w Wiśle Malince, Galeria Trofeów 
Adama Małysza, Dom Zdrojowy z figurą Adama 
Małysza z białej czekolady.

Wycieczka z przewodnikiem gondolą na Skrzyczne  

SZCZYRSKIE ABC: piesze wycieczki krajoznawcze  
po Szczyrku: Sanktuarium Maryjne "Na Górce" wraz 
z cudownym źródełkiem, pomniki przyrody: 
Malinowskie Skały, Grota Klimczoka, ruiny 
"Diabelskiego Młyna"

Wędrówki  i rajdy piesze. 

DYSKOTEKI 

Biesiada przy  ognisku z pieczeniem kiełbaski  
i spotkanie z Góralem

Zabawy w plenerze i zajęcia sportowe 
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LEŚNY PARK N IESPODZIANEK-GALERIA MAŁYSZA

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa min. 45 osób + 4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki zawarte w programie ok.45,-zł  
Kąpiel w AQUAPARKU TROPICANA  w Hotelu Gołębiewski  30-50,-zł
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem. 
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

ZIELONE SZKOŁY- GÓRY - BESKID ŚLĄSKI

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY CARMEN Elegancki obiekt 
położony na wzgórzu Biały Jar na ogrodzonym ,oświetlonym 
terenie w odległości ok.300 m do najbliższego stoku 
na r c i a r s k i e go  i  p odobn i e  do  c en t r um  m i a s t a . 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: restauracja z dobrą domową 
kuchnią, sala gier: bilard, tenis stołowy ,sala 
wielofunkcyjna, WiFi,  wyposażona w sprzęt  do 
różnych zajęć i  imprez, zadaszona wiata  grillowa  
i kamienny krąg na ogniska, teren rekreacyjny.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Najpopularniejszy ośrodek turystyczny położony w 

Zachodnich Sudetach w sercu Karkonoszy u stóp Śnieżki 

( 1 602 m n.p.m.).Centrum narciarstwa w tej  części 

Sudetów. Kilkanaście ośrodków narciarskich  m.in. 

Kompleks Narciarski Kopa, Stacja Narciarska Biały Jar 

,skocznie narciarskie Karpatka i Orlinek. Atrakcje 

m i e j s c o w o ś c i :  Ś w i ą t y n i a  W A N G ,  T o r 

Saneczkowy „Kolorowa”, Lodowisko Karpacz, 

Muzeum Zabawek, Muzeum Sportu i Turystyki, 

AQUAPARKI. Karpacz jest doskonałym miejscem 

wypadowym na wycieczki w Sudety oraz 

wyjazdy do Pragi, Skalnego Miasta, Liberca 

i Drezna.

KARPACZ 

Cena: 855,-zł/osoba

Zakwaterowanie:  Pokoje 3-,4-osobowe z łazienkami 
/ umywalka, prysznic i WC/ i telewizorem.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Pobyt od ciepłej  
kolacji do śniadania + suchy prowiant na drogę.
Śniadanie – bufet , obiad i kolacja – serwowane.

Usługi przewodnika – x2 

Transport: autokar klasy LUX wc  klimatyzacja, barek, DVD, 

Usługi pilota na całej trasie 

Termin pobytu: od poniedziałku do soboty. 

 Ubezpieczenie: NNW  

Wycieczka autokarowa do Szklarskiej Poręby  
– wodospad Szklarki, wizyta w Chacie Walońskiej 
– lekcja historii.

Wycieczka z przewodnikiem na najwyższy 
szczyt Sudetów - Śnieżkę

Ciekawostki Karpacza – piesza wyprawa do  
Kościółka Wang, wodospad i zapora na Łomnicy.

Wędrówki  i rajdy piesze połączone  
z zabawami na orientację

DYSKOTEKI 

Biesiada przy  ognisku z pieczeniem kiełbaski 

Zabawy w plenerze i zajęcia sportowe 

SZKLARSKA PORĘBA-KOSC IÓŁEK WANG

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa min. 45 osób + 4 opiekunów.
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki zawarte w programie ok.40,-zł  
Szczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem.   
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

BIAŁE I ZIELONE SZKOŁY- GÓRY - SUDETY 

KOCHAJC
IE

GÓRY !!!

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



Park TR
OPICANA

w cenie 
!!!

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY U FOJTA. Prowadzony 
rodzinnie elegancki pensjonat wypoczynkowy, usytuowany 
w malowniczej dzielnicy WISŁY — JAWORNIKU w bliskiej 
odległości szlaków turystycznych i Stacji Narciarskiej 
SOSZÓW. Teren ośrodka funkcjonalnie urządzony 
i wyposażony. Gościom stworzono idealne warunki do 
wypoczynku i rekreacji. DO DYSPOZYCJI : restauracja 
z kominkiem, sala szkoleniowo-konferencyjna, 
chata grillowa, boisko do siatkówki, stół do tenisa 
stołowego, piłkarzyki, trampolina dla dzieci, plac 
zabaw w ogrodzie, teren rekreacyjny z basenem 
letnim z podgrzewaną wodą  i  masażami wodnymi , 
ogólnodostępne WiFi, możliwość korzystania 
z czajników elektrycznych.

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

Perła Beskidów i miasto Adama Małysza. Położona jest 

u źródeł Wisły na wysokości 400-600 m n.p.m. Wisła to 

przede wszystkim piękne krajobrazy, natura, duża sieć 

szlaków turystycznych i spacerowych oraz ośrodków 

narciarskich. Miasto dysponuje ogromną bazą 

noclegową - prawie 400 obiektów o różnym 

standardzie. W zimie Wisła zamienia się w prawdziwy 

raj dla amatorów białego szaleństwa, działa 

tu 15 wyciągów narciarskich. Miłośnicy aktywnego 

spędzania wolnego czasu mogą ponadto skorzystać 

z basenów krytych i otwartych, z których największym 

jest PARK WODNY TROPICANA w Hotelu Gołębiewski. 

To właśnie tu odbywa się Tydzień Kultury Beskidzkiej – 

największy festiwal folklorystyczny w Europie. 

WISŁA 

Zakwaterowanie:  Pokoje  3-,4-osobowe z łazienkami 
i telewizorem.

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie .Pobyt od ciepłej kolacji 
do śniadania + suchy prowiant na drogę.

 Bilet wstępu do Parku Wodnego TROPICANA

 Przewodnik  x 2

 Transport: klimatyzacja, barek, DVD, autokar klasy LUX wc 

 Termin pobytu: poniedziałek - piątek

U bezpieczenie: NNW 

WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM TURYSTYCZNĄ 
TRASĄ   WISŁY  - ALEJA GWIAZD SPORTU - Aleję 
tworzą pamiątkowe tablice wykonane z brązu, 
wmurowane na głównym deptaku, Galeria trofeów 
Adama Małysza  Dom Zdrojowy z figurą Adama 
z białej czekolady, skocznia Adama Małysza w WIŚLE 
– MALINCE; WISŁA CENTRUM  - GÓRALSKIE 
JARMARKI: oscypki ,korale, ciupagi , dzwonki. 
WYCIECZKA AUTOKAROWA DO USTRONIA
Atrakcje miasteczka: Rynek z Ratuszem i amfiteatrem,
budynek Biblioteki z MURALEM wzbudzającym 
powszechny zachwyt, Park Zdrojowy. LEŚNY PARK 
NIESPODZIANEK – Kilka godzin świetnej zabawy na 
świeżym powietrzu. Atrakcją parku są zwierzęta: 
daniele muflony, dziki, żubry i jelenie. MOŻNA JE 
KARMIĆ Z RĘKI ! STACJA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH 
SOKOLARNIA i SOWIARNIA – pokazy lotów dzikich 
ptaków CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO LEŚNEJ  
ciekawe trofea i eksponaty muzealne związane z polską 
przyrodą, opatrzone odpowiednim komentarzem.
PARK WODNY TROPICANA - wodne szaleństwo  
w aquakompleksie  - baseny , zjeżdżalnie .
Wędrówki  i rajdy piesze m.in. do źródeł WISŁY
DYSKOTEKI
Biesiada  w grillowej chacie z pieczeniem kiełbaski
Zabawy w plenerze i zajęcia sportowe
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GALERIA MAŁYSZA-LEŚNY PARK N IESPODZIANEK-

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

BIAŁE I ZIELONE SZKOŁY- GÓRY - BESKID ŚLĄSKI

INFORMACJE DODATKOWE:

Grupa 40-45 osób + 4 opiekunów.
C ena nie obejmuje biletów wstępu wg programu tj. ok.25,-zł/osoba
S zczegółowy program wyjazdu uzgadniamy indywidualnie z nauczycielem.
Cena nie obejmuje składki na TFP i TFG

Cena: 770,-zł/osoba

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl



TERMY

PODHAL
AŃSKIE

Największy ośrodek miejski w otoczeniu Tatr i główna 
baza sportów górskich w Polsce. Leży na wysokości 830 
m w Kotlinie Zakopiańskiej osłoniętej od północy 
Gubałówką, od południa wałem regli, nad którymi dźwiga 
się Giewont /1894 m n.p.m./.Jedna z największych w 
Europie stacji rekreacyjnych. Wspaniałe miejsce 
wypoczynku, ze swoistym mikroklimatem. Doskonała 
baza wycieczek górskich i spacerów. ATRAKCJE DLA 
GOŚCI to m.in. słynne KRUPÓWKI, Muzeum TPN, 
liczne galerie sztuki i chaty regionalne, kolej na 
GUBAŁÓWKĘ, kolej linowa na Kasprowy Wierch, 
nowoczesny AQUAPARK, Kąpielisko Termalne 
SZYMOSZKOWA, Park Linowy TROLLANDIA.

INFORMACJE DODATKOWE:

PROGRAM

ŚWIADCZENIA

GRATISY

ZAKOPANE

Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5-osobowych 
z łazienkami i TVSAT.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Pobyt od ciepłej  
kolacji  do śniadania + suchy prowiant na drogę.
Śniadanie i kolacja – BUFET ; obiad – serwowany. 

Przewodnik tatrzański – limit 2 x 4 godz. 

Ognisko, kiełbaski, góral 

Usługi pilota na całej trasie. 

autokar klasy LUX wc  Transport: klimatyzacja, barek, DVD, 

Termin pobytu: poniedziałek - piątek 

Ubezpieczenie:  NNW. 

Wycieczka z przewodnikiem wg dowolnie wybranej 
trasy np. DOLINA KOŚCIELISKA  z Wąwozem 
Kraków lub  pieszo na Gubałówkę, przejście na 
Butorowy Wierch  i zjazd kolejką na Polanę 
Szymoszkową.       

Spacer po Zakopanem - słynne Krupówki, Mała  
i Duża Krokiew, góralski jarmark, wjazd i zjazd 
kolejką na   Gubałówkę

Wycieczki i wędrówki piesze 

DYSKOTEKI 

BIESIADA GRILLOWA  z pieczeniem kiełbasek  
i spotkanie z góralem

TERMY CHOCHOŁOWSKIE – wycieczka do  
Chochołowa na kąpieliska geotermalne 

Zajęcia sportowe  w plenerze.  
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ZIELONE  SZKOŁY - GÓRY  - TATRY

DOL INA KOŚCIEL ISKA-GUBAŁÓWKA-TERMY CHOCHOŁOWSKIE

 

  Pobyt oraz wynagrodzenie 4 opiekunów.

  Upominek-niespodzianka.

Grupa  45 osób + 4 opiekunów
Cena nie obejmuje biletów wstępu na wycieczki 
zawarte w programie ok. 80,- zł. 
Szczegółowy program  
wyjazdu uzgadniamy 
indywidualnie 
z nauczycielem.
Cena nie obejmuje 
składki na TFP i TFG

Willa „CZTERY PORY ROKU” Nowoczesny  obiekt 
w zakopiańskim stylu, położony na dużym zielonym 
terenie w zacisznym miejscu z widokiem na Tatry 
Zachodnie z masywem Giewontu i Czerwonych Wierchów 
na czele. Do dyspozycji gości: elegancka  jadalnia 
ze wspaniałą domową kuchnią, sala gier: 
WiFi, 2 bilardy, tenis stołowy piłkarzyki;  stylowa 
góralska sala wyposażona w sprzęt  do różnych 
zajęć i  imprez :  nauka tańca, dyskoteki, 
ćwiczenia; sala kominkowa, sauna,  zadaszona 
GÓRALSKA WIATA na grille i ogniska, teren 
rekreacyjny z placem zabaw i boiskami. Obiekt 
ogrodzony  i oświetlony.

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy BTM „JUVENTUR” ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 54 20, 15 823 16 66, kom. 504 700 092   e-mail: biuro@juventur.travel.pl                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA: Warunki uczestnictwa dostępne na stronie: www.juventur.travel.pl

Cena: 730,-zł/osoba
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