
cena obejmuje: noclegi, wyżywienie 4 x dziennie, program wraz ze wszystkimi biletami 
wstępu, opiekę wykwalifikowanej kadry opiekuńczej, instruktorskiej, animatorów, 
opiekę medyczną (apteczka, pielęgniarka całodobowo, lekarz na wezwanie), ratownika, 
ubezpieczenie NNW, transport autokarem klasy LUX.
Uwaga:
Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os/pobyt 
  - (kwota doliczana  w momencie dokonania rezerwacji),

MIĘDZYZDROJE - najmodniejsze i najpiękniejsze kąpielisko polskiego Wybrzeża 
Bałtyku. ATRAKCJE: szerokie, bezkresne żółtopiaszczyste plaże ze zjeżdżalniami, 
dmuchańcami, placami zabaw, boiskami do siatkówki plażowej; lodziarnie, smażalnie 
ryb; imponujące molo długości 395 m, słynna ALEJA GWIAZD z odciskami dłoni 
sławnych artystów teatralnych i filmowych polskiej sceny oraz Ławeczką Pomnikiem 
GUSTAWA HOLOUBKA, Gabinet Figur Woskowych z plejadą znanych postaci ze świata 
polityki, sportu, kultury i show biznesu. Promenada z wakacyjnym jarmarkiem, 
Oceanarium, Planetarium, Park Linowy, przejażdżki ciuchcią RETRO, rejsy statkiem, 
Gabinet Luster, Wystawa LEGOLAND, bary, restauracje, kawiarnie, dyskoteki.

Program: 
waKacYjne Tournee po baLTYcKiej Krainie 
MozaiKa aTraKcji MiĘDzYzDrojÓw  
• SŁYnnY DepTaK - proMenaDa z kolorowym wakacyjnym jarmarkiem 
• TĘczowY FeSTiwaL cuKrowej waTY !!!
• ALEJA GWIAZD z odciskami dłoni słynnych gwiazd polskiej sceny. 
• MoLo – jedna z największych atrakcji plaży w Międzyzdrojach.
• parK zDrojowY - oaza relaksu
• rzeŹba nepTuna - sesje zdjęciowe
• GabineT FiGur woSKowYcH 
• paw ToLeK - wspaniała kompozycja kwiatowa przedstawiająca pawia
• w 60 MinuT DooKoŁa bałtyku - BAŁTYCKI PARK MINIATUR 
• TorY, KoLejKi i SeMaForY - ekspozycja miniaturowych pociągów osobowych i transportowych
naDbaŁTYcKi beSTSeLLer - ŚwinoujŚcie
Wycieczka autokarowa z przeprawą promową do jednego z najatrakcyjniejszych uzdrowisk  
i kąpielisk w Polsce.
• nabrzeŻe wŁaDYSŁawa iV - centralny punkt miasta  -  Port Białej Floty. PROMENADA
• poDzieMne MiaSTo na wYSpie woLin – zajęcia animacyjne w sieci korytarzy, labiryntów i bunkrów
• TwierDza ŚwinoujŚcie ForT GerHarDa – ŻYwe MuzeuM 
      Zajęcia na terenie fortu prowadzone przez „Pruskiego Adiutanta”
pucHar ueFa euro 2021 !!!
ŁĄczY naS piŁKa - Kolonijna Strefa Kibica. KIBICUJEMY ! DOPINGUJEMY !
poLSKa Dawaj 2021 - quizy dla piłkarzy i kibiców BĘDĄ NAGRODY !!!
euro 2021 w MiĘDzYzDrojacH - podział na drużyny, wybór barw „narodowych”, losowanie par
z piŁKĄ na TY - Trening futbolowy przed „mistrzostwami”, 
FLaGowanie - tworzenie flagi i godła każdej drużyny
MiSTrzeM bYĆ - Rozgrywki pomiędzy drużynami, kibicowanie swoim faworytom
niecH wYGra LepSzY - FINAŁ  MISTRZOSTW
uroczYSTa GaLa waKacYjneGo Turnieju 
FinaŁ euro 2021. Pożegnanie drużyn z kibicami. BĘDĄ SELFIE  I OKRZYKI !!!
boarD GaMeS rooM - KwaTera GŁÓwna pLanSzoManiaKÓw
Nowoczesne gry planszowe wymagające chytrych sztuczek i inteligentnych decyzji
HeroSi. waLcz o KonTroLĘ naD ŻYwioŁaMi !!!
K 2. zDobYcie SzczYTu To Dopiero poŁowa DroGi Do zwYciĘSTwa !!!
STar warS: X-winG. Siądź za sterami statku z uniwersum Gwiezdnych wojen!!!
wYŚciG TYTanÓw.  Dosiądź tytanicznego wierzchowca!!!
waKacYjnY enerGizer 
Blok zajęć pobudzających pozytywną energię i rozładowujących emocje.
nie Ma MiejSca na nuDĘ!!! Szaleństwo, wesoła zabawa i śmiech to stali towarzysze zajęć.
bieG po buTY - rywalizacja w drużynach
baLonowY MaraTon - Kto dobiegnie pierwszy nie gubiąc balona?
KeLnerSKi bieG wyścig z piłeczką pingpongową na talerzyku. 
jeST Moc - drużynowe przeciąganie liny - prawdziwy pokaz siły  
SLaLoM  GiGanT - nietypowy tor przeszkód - bieg do mety z przeszkodami  
biTwa baLonowa - Wielka wodno - balonowa bitwa 
FabrYKa enDorFinY - orienTeerinG MiejSKi 
Gra miejska przenosi uczestników do „MiejSKiej DŻunGLi”! To idealne połączenie aspektów 
poznawczych z aktywnym wypoczynkiem oraz świetny sposób na poznanie historii, najciekawszych 
miejsc oraz zabytków Międzyzdrojów. Grupy rywalizują ze sobą próbując najszybciej odnaleźć jak 
najwięcej punktów kontrolnych. 
FoTobuDKa  - MiX STYLÓw i ŻarTÓw 
• Super zabawY, wygłupy i przebieranki w okienku
• MiKS GaDŻeTÓw - przygotowujemy  rekwizyty do fotobudki
• przebieranKi Do oKienKa - Królową czy Super bohaterem być? 
• zrób głupią minę - sesja zdjęciowa indywidulana i w parach 
• ramka jak z komiksu - na chmurkach tworzymy śmieszne dialogi i robimy zdjęcia
• Konkurs na najśmieszniejsze zdjęcie z fotobudki.
co KTo Lubi? SporTowe FaKuLTeTY
Sport to nie tylko piłka nożna albo przysiady! Mamy dla Was wyjątkowy program, dzięki któremu 
pokochacie aktywny sposób spędzania czasu. Weźmiecie udział w konkurencjach, grach  
i zabawach, które nie tylko Was rozruszają, ale też sprawią, że będzie to wspaniała przygoda  
i świetna zabawa. 
wSTĄp Do KLubu SporTowca !!!
po proSTu SporT- obozowe turnieje, elementy lekkoatletyki, badminton, ping-pong
eKSTreMaLna zabawa - tor przeszkód, gra terenowa, gra leśna
SporTY znane i nieznane - piłka plażowa, water polo, piłkarzyki, konkursy
aKTYwnoŚĆ na weSoŁo - kultowe gry zespołowe, aqua aerobik, strongman
MoKre zabawY na baSenie i na pLaŻY

iGrzYSKa LeTniej przYGoDY !!!!!   
SpoSÓb na uDanĄ zabawĘ  !!!!!

STreFa SŁoŃca - kąpiele słoneczne i morskie pod opieką ratownika
DzieciĘce TaLenT SHow - odkrywamy talenty
zGaDuj-zGaDuLa gdzie utonie zŁoTa KuLa ? - podziwianie zachodu słońca- sesje zdjęciowe
DiSKopoLowanie w MIĘDZYZDROJACH: m.in. Bal Przebierańców, Pidżam Party, Tańce wśród 
Wikingów
BALONOWE ZOO - modelowanie baloników - balonowe zwierzątka
ŚwiĘTo pieczonej KieŁbaSKi - BIESIADA przy ognisku z quizami i konkursami
craYzY cLub - wieczorne spotkania: malowanie buzi, latające lampiony, wesoła maskotka
MaLowane KaMienie - barwne inspiracje na otoczakach i odłupkach znalezionych podczas 
pieszych wypraw 
wieczorne wędrówki nad morze - sesje fotograficzne o zachodzie Słońca
GrY i zabawY: survivalowy chrzest kolonijny, NEPTUNALIA, wybory Najmilszej i Najmilszego, Bal 
u Prozerpiny, ”randka w ciemno”, poczta francuska, pokaz letnich fryzur, poszukiwacze skarbów, 
Show „Aleja Gwiazd”, „Łamigłówki zabawy dla mądrej główki„ - zagadki, rebusy, krzyżówki
LabirYnTY na piaSKu - gra terenowa     
KonKurSY z naGroDaMi: plastyczny „PĘDZLEM MALOWANE”, śmieszne  rymowanki budowle 
i rzeźba w piasku, piosenka kolonijna, letnie makijaże, opiekunowie w karykaturze, turniej 
sobowtórów, Supermodelka.
DzieŃ KoLoniSTY - program dnia opracowany i prowadzony przez kolonistów. Udział w imprezach 
organizowanych w mieście  m.in. GALA GWIAZD, Miss Bałtyku, Regaty Idea Katamaran Amber Cup.

FiniSH parTY - wieLKa poŻeGnaLna iMpreza rozrYwKowa !!!

wyżywienie: Cztery posiłki dziennie /śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja/.
Śniadania i kolacje - BUFET, obiady z podwieczorkiem - serwowane.
Pierwsze świadczenie - ciepła kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie - śniadanie  
+ prowiant na drogę w dniu wyjazdu + woda mineralna.
DLa KaŻDeGo uczeSTniKa:
Wakacyjny worek-plecak i chusta identyfikacyjna.
DoDaTKowo zapewniaMY: 
SPRZĘT SPORTOWY 
WSZYSTKIE MATERIAŁY DO ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH
 NAGRODY I DYPLOMY za udział w konkursach i zawodach.

zakwaterowanie: pawilon z pokojami 2-, 3-,4-osobowymi oraz typu studio z łazienkami 
/umywalka, prysznic, WC/. Pokoje posiadają bezpośrednie wejście z tarasów, nie są 
oddzielone żadnymi korytarzami. Pokoje wyposażone standardowo - tapczaniki, szafki, 
szafy ubraniowe, stolik, krzesła, półeczki i TVSAT.

Transport: 
autokar klasy LUX (barek, DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa)
Miejsca wsiadania: Rzeszów, Tarnobrzeg, Dębica, Tarnów, Kraków, Katowice, Wrocław, Legnica. 
Jastrzębie Zdrój (+80 zł), Knurów, Rybnik, Żory (+ 70 zł), Kielce (+ 100 zł)

ośrodek wczasowy „STiLo” - Położony w zachodniej części Międzyzdrojów   
w bezpośrednim sąsiedztwie plaży na ponad 2 ha zielonego terenu – ogrodzonego  
i oświetlonego, zagospodarowanego architekturą ogrodową. W skład ośrodka wchodzą 
4 jednopiętrowe pawilony – nowoczesne budynki w stylu skandynawskim, każdy mieści 
ok.100 osób. Do DYSpozYcji uczeSTniKÓw: nowoczesna jadalnia, kawiarnia z salą 
dyskotekową, sale telewizyjne z TV, sala gier z tenisem stołowym, sprzęt sportowy, 
wypożyczalnia rowerów, boisko do siatkówki i piłki nożnej, baSen LeTni  
z podgrzewaną wodą, tarasem z leżakami i parasolami, plac zabaw dla dzieci, miejsce  
na ognisko i do grillowania, pizzeria, teren rekreacyjny.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 złrodzeństwo - 50 złprzyjaciele - 50-150 zł

proMocje:szczegóły str. 1

7-15 latmiĘDzYzDroje - TĘCzowe animaCje
Pogromcy piratów i łowcy przygód na wyspie skarbów

Super 
 kolonia !



cena obejmuje: noclegi, wyżywienie 4 x dziennie, program wraz ze wszystkimi biletami wstępu, 
opiekę wykwalifikowanej kadry opiekuńczej, instruktorskiej, animatorów, opiekę medyczną 
(apteczka, pielęgniarka całodobowo, lekarz na wezwanie), ratownika, ubezpieczenie NNW, 
transport  autokarem klasy LUX.
Uwaga:
Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os/pobyt 
  - (kwota doliczana  w momencie dokonania rezerwacji),

zakwaterowanie: Pokoje 3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym /umywalka, 
prysznic  i WC / i balkonem. Pokoje jasne, duże, przestronne, przytulnie urządzone.
wyżywienie: Cztery posiłki dziennie /śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja/.
ŚNIADANIA, OBIADY I KOLACJE w formie BUFETU, podwieczorek - serwowany. 
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja.
Ostatnie świadczenie - śniadanie + suchy prowiant na drogę + woda mineralna.
zapewniaMY :
SprzĘT SporTowY 
wSzYSTKie MaTeriaŁY Do zajĘĆ proGraMowYcH
naGroDY i DYpLoMY za udział w konkursach i zawodach.
DLa KaŻDeGo uczeSTniKa :
wakacyjny worek-plecak i chusta identyfikacyjna.

oŚroDeK wYpoczYnKowY „baŁTYK” - Nowoczesny trzykondygnacyjny 
budynek o ciekawym rozwiązaniu architektonicznym, położony na ok.1 ha ładnie 
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, plenerowa siłownia oraz tereny wypoczynkowo-spacerowe  
w otoczeniu pięknej zieleni. Do DYSpozYcji GoŚci: elegancka jadalnia, mini barek, 
sala TV, nowoczesna sala dyskotekowa z profesjonalnym sprzętem i oryginalnym 
wystrojem, 3 duże sale wielofunkcyjne i 4 mniejsze sale - sala gier, sala TVSaT, sale 
do prowadzenia różnych zajęć, słoneczny taras z leżakami, wiFi na terenie ośrodka, 
baSen KrYTY.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 złrodzeństwo - 50 złprzyjaciele - 50-150 zł

proMocje:szczegóły str. 1

MIELNO – UNIEŚCIE - Kąpielisko i letnisko położone na mierzei pomiędzy Bałtykiem  
a Jeziorem Jamno. Jedna z najczęściej odwiedzanych nadmorskich miejscowości 
w tej części Wybrzeża Bałtyku. 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,  
stacjonarny „Lunapark”, lodziarnie, cukiernie, ogródki jordanowskie, kluby dysko-
tekowe, puby, tawerny, infrastruktura rozrywkowa na plaży - to atuty tego miejsca, 
aby właśnie tu spędzić wakacje.

Program: 
najLepSzY czaS na poDrÓŻe
KoŁobrzeG cHaLLenGe - całodzienna wycieczka autokarowa z przewodnikiem 
wYprawa SzLaKieM  KoŁobrzeSKicH aTraKcji  
weSTern ciTY - zabawY inTeraKTYwne  w parKu rozrYwKi w zieLeniewie prowadzone 
przez wykwalifikowanych animatorów i instruktorów. NOWOŚĆ!!! SIEDEM KRAIN TEMATYCZNYCH
• wioSKa inDiaŃSKa - zwiedzanie wioski, śpiewy, strzelanie z łuku, przejażdżka na kucyku,  
   budowa tipi
• weSTern ciTY - przejażdżka bryczką, rodeo, gorączka złota, napad na bank, kowbojska karuzela,
• LunaparK - kule wodne, autodrom, ściana wspinaczkowa, beczka śmiechu, rower na linie 
• MoToparK - beczkowóz, off road, crazy carty, quady
• MiaSTeczKo rucHu DroGoweGo  z elektrycznymi hulajnogami
• Minizoo - spotkanie z wesołym zwierzyńcem - króliki, świnki, kózki.
• STaDnina Koni - przejażdżki na koniu
• w trakcie pobytu SeSje zDjĘciowe w strojach indian i Kowbojów.
poDwÓjna DawKa aDrenaLinY DLa cHŁopaKa i DziewczYnY 
zajęcia w parKu LinowYM TuKan 
XXXii iGrzYSKa oLiMpijSKie ToKio 2021
ogłaszamy iGrzYSKa oLiMpijSKie MieLno 2021 !!!
ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich MieLno 2021 
1.pochód wszystkich drużyn
2.odśpiewanie hymnu olimpijskiego.
3.wciągnięcie flagi olimpijskiej na maszt.
4.rozgrywki i zawody - eliminacje do finałów.
5.Finałowe zmagania.
ceremonia zamknięcia igrzysk - czas na podsumowania.
1.Drużyny na podium - wręczanie medali, pucharów, dyplomów i nagród.
2.opuszczenie flagi olimpijskiej. zamknięcie oLiMpiaDY.
naSze MiejSce - piesze wyprawy w poszukiwaniu ciekawostek Mielna.
Spacer nadmorską PROMENADĄ - wakacyjne jarmarki  ,relaks przy fontannie
PRZYSTAŃ RYBACKA - Tu można kupić ryby prosto z morza
POMNIK MORSA -  symbol organizowanych w Mielnie od 2004 roku Międzynarodowych Zlotów 
Morsów,
POMNIK JELENIA - pamiątka udanego polowania stoi w Mielnie ok.100 lat
JEZIORO JAMNO - REJS STATKIEM „MILA” 
naDMorSKa aQuaLanDia -zajęcia na krytym basenie i plaży 
GrY i zabawY z LaMuSa  
Będziemy się bawić jak nasi rodzice w latach swojego dzieciństwa
ciuciu- babka, skoki w gumę,  kapsle, pchełki, statki, papierowe piekło-niebo, kółko-krzyżyk i inne 
SŁoDKo, SŁoDKo …. barDzo SŁoDKo  waKacYjna aKaDeMia cuKiernicza  
Dziś zamienimy się w MiSTrzÓw cuKiernicTwa !!!
Stworzymy tęczowe  desery, owocowe koreczki i sałatki, urodzinowe torciki bez pieczenia
i czekoladowe wariacje.
FinaŁ - najLepSzY punKT proGraMu zjaDaMY przYGoTowane DeSerY  !!!
FoTobuDKa - MiX STYLÓw i ŻarTÓw 
• SUPER ZABAWY, wygłupy i przebieranki w okienku. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać  
   ze śmiesznych gadżetów - wąsy, czapki, maski, nosy, okulary…. Dużo komicznej zabawy. 
• Konkurs na najśmieszniejsze zdjęcie z fotobudki.
MaGicznY ŚwiaT banieK MYDLanYcH
Królestwo kolorowych bąbelków wyczarowane za pomocą różnych technik tworzenia
I tańczące w słonecznych promieniach
LaSer TaG  w zoLTar  apoKaLipSie 
LASER TAG TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZA ODMIANA SYMULACJI  POLA WALKI. Zajęcia prowadzone 
przez instruktorów na specjalnie przygotowanym polu.
TrenujeMY  jaK  MarineS !!!
TeaM DeTHMaTcH  poLowanie na TerrorYSTÓw
STarcie i
Zespół komandosów opracowuje atak  na terrorystów planujących zamach.
capTure THe FLaG 
STarcie ii
Przed Wami wielkie wyzwanie !
Strzały przeciwnika są celne i bezlitosne !

waKacYjne HiTY !!! 
SpoSÓb na uDanĄ zabawĘ  !!!!!

STreFa SŁoŃca - kąpiele słoneczne i morskie pod opieką ratownika
zGaDuj-zGaDuLa gdzie utonie ZŁOTA KULA ? - wieczorny spacer na plażę, sesje zdjęciowe
DiSKopoLowanie w MieLnie: Bal Przebierańców, Pidżam Party, Tańce wśród piratów
BALONOWE ZOO - modelowanie baloników - balonowe zwierzątka
iMpreza przY oGniSKu - opiekanie kiełbasek, pianek i jabłuszek
craYzY cLub - malowanie buzi, malowanie włosów, kolorowe warkoczyki, latające lampiony, 
wesoła maskotka, DISCO na trawie.
MaLowane KaMienie - barwne inspiracje na otoczakach i odłupkach 
SToŁowe poTYczKi - rozgrywki w ping-ponga, piłkarzyki, cymbergaja.
waKacYjna oLiMpiaDa SporTowa - zawody i turnieje: plażowa piłka siatkowa, piłka nożna, piłka 
siatkowa, koszykowa, tenis stołowy.
KoLonijnY czTerobÓj: tenis stołowy, przeciąganie liny, sztafeta w workach, bieg z przeszkodami. 
Nagroda Główna Puchar  JUVENTURU.
FeSTiVaL FooTbaLL - rozgrywki  pomiędzy reprezentacjami
GrY i zabawY: NEPTUNALIA, wybory Najmilszej i Najmilszego, Bal u  Prozerpiny, ”randka w ciemno”, 
poczta francuska, pokaz letnich fryzur, poszukiwacze skarbów, Show „Aleja Gwiazd”, „Łamigłówki 
zabawy dla mądrej główki”, zagadki, rebusy, krzyżówki.
KonKurSY z nagrodami: plastyczny „PĘDZLEM MALOWANE”, śmieszne rymowanki, budowle  
i rzeźba w piasku, letnie tatuaże, opiekunowie w karykaturze, turniej sobowtórów, Supermodelka.

FiniSH parTY - wieLKa poŻeGnaLna iMpreza rozrYwKowa !!!

7-15 latmieLno - TroPiCieLe PrzYgÓD
Top Trendy - Lasermania - Dziki zachód w kołobrzegu

Transport: autokar klasy LUX (barek ,DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa)
Miejsca wsiadania: Rzeszów, Tarnobrzeg, Kielce, Piotrków Tryb., Bełchatów Łódź, 
Katowice (+70zł), Jastrzębie Zdrój (+80zł), Knurów (+75zł)

Super 
 kolonia !



cena obejmuje: noclegi, wyżywienie 4 x dziennie, program wraz ze wszystkimi biletami wstępu, 
opiekę wykwalifikowanej kadry opiekuńczej, instruktorskiej, animatorów, opiekę medyczną 
(apteczka, pielęgniarka całodobowo, lekarz na wezwanie), ratownika, ubezpieczenie NNW, trans-
port  autokarem klasy LUX . 
Uwaga:
Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os/pobyt 
- (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)

oŚroDeK wYpoczYnKowY KaMa - Nowoczesny trzykondygnacyjny budynek  

o ciekawym rozwiązaniu architektonicznym położony na rozległym zielonym terenie (ok.1 ha) 

estetycznie zagospodarowanym, w odległości ok.250 m od plaży, przy głównym trakcie 

spacerowym Darłówka Wschodniego - ulicy Bałtyckiej. Teren ośrodka całkowicie ogrodzony, 

oświetlony i dozorowany. Do DYSpozYcji GoŚci: elegancka jadalnia, sala TV, nowoczesna 

sala dyskotekowa z profesjonalnym sprzętem, duża sala wielofunkcyjna - świetlica, sala do 

spotkań, do zajęć dydaktycznych, z parkietem do zajęć sportowo-rozrywkowych, projekcji 

filmowych, słoneczny taras z leżakami, teren rekreacyjny, boisko sportowe, miejsce do 
grillowania, parking.

zakwaterowanie: Pokoje 4-osobowe z łazienkami /umywalka, prysznic i WC/ 
i balkonem. Pokoje jasne, duże, przestronne, przytulnie urządzone - nowe meble, 
tapczany jednoosobowe, stolik, krzesła, szafy ubraniowe, szafki nocne lub półki.
wyżywienie: TRZY  POSIŁKI DZIENNIE  W FORMIE UROZMAICONEGO BUFETU z obsługą 
kelnerską: śniadanie, obiad kolacja + PODWIECZOREK wydawany przy obiedzie.
Pierwsze świadczenie - ciepła kolacja.
Ostatnie świadczenie - śniadanie + suchy prowiant na drogę.
DLa KaŻDeGo uczeSTniKa:
Wakacyjny worek-plecak i chusta identyfikacyjna.
DoDaTKowo zapewniaMY: 
SPRZĘT SPORTOWY 
WSZYSTKIE MATERIAŁY DO ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH
NAGRODY I DYPLOMY za udział w konkursach i zawodach.

Transport: autokar klasy LUX (barek, DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa)
Miejsca wsiadania: Rzeszów, Tarnobrzeg, Kielce, Piotrków Tryb., Łódź, 
Katowice (+70zł), Jastrzębie Zdrój (+80zł), Knurów (+75zł)

7-15 latDarłÓwko - kaLejDoskoP zaBawY
Figle migle w parkach - rozrywki, linowym i aquaparku

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 złrodzeństwo - 50 złprzyjaciele - 50-150 zł

proMocje:szczegóły str. 1

Program: 
wYprawa po przYGoDĘ
SzLaKieM aTraKcji baŁTYcKiej KrainY caŁoDzienna wYcieczKa auToKarowa 
wYprawa Do LeTniej SToLicY poLSKi i Do SŁowiŃSKieGo parKu naroDoweGo
TajeMnice  rucHoMYcH piaSKÓw
rejs tramwajem wodnym po jeziorze Łebsko od rĄbKi  do wyrzutni rakiet  na ruchomych 
wydmach. Spacer po wydmach gigantach połączony z zabawą plenerową aŻurY na piaSKu.
powrotny rejs po jeziorze Łebsko tramwajem do rąbki. przerwa na piknik na leśnej polanie.
Przejazd do centrum ŁEBY - krótki spacer łebskim deptakiem z Pomnikiem Turysty w Fontannie 
i figurką Srebrnego Dorsza.
wizYTa w iLLuzeuM. Tu nauka spotyka magię, a zabawa spotyka się z nauką !!!
To wystawa  tajemnic iluzji optycznych, paradoksów, dziwnych obrazów i zabawnych trików. 
SaM DoTYKaSz, KrĘciSz, uKŁaDaSz i przeSTawiaSz czyli to, co wszyscy lubią najbardziej !!!
parK LinowY naD baŁTYKieM - poTrÓjna DawKa aDrenaLinY dla chłopaka i dziewczyny ! 
60 atrakcji linowych o różnym stopniu trudności. 
aQuaparK - woDnY ŚwiaT - woDne iGraSzKi - KĄpieL w aQuaparKu jan
naSze MiejSce 
porT MorSKi DarŁowo - piesza wyprawa. 
rozSuwanY MoST na wieprzY 
Spacer DepTaKieM na falochronach
porTowa panoraMa - wycieczka do latarni morskiej. Dla chętnych wejście na koronę latarni.
rejS TraMwajeM woDnYM KSiĘŻna zoFia do Darłowa NA LODY. Spacer po Darłowie, 
zwiedzanie urokliwego miasteczka z Zamkiem Książąt Pomorskich i smakowanie lodów 
/podobno najlepsze na całym Wybrzeżu Bałtyku !/
waKacYjnY enerGizer 
blok zajęć  pobudzających pozytywną  energię i rozładowujących emocje.
bieG po buTY - rywalizacja 2 drużyn 
baLonowY MaraTon -  Kto dobiegnie pierwszy nie gubiąc balona?
KeLnerSKi bieG - wyścig z piłeczką pingpongową na talerzyku
jeST Moc - drużynowe  przeciąganie liny 
SLaLoM  GiGanT - nietypowy tor przeszkód - bieg z przeszkodami
biTwa baLonowa Wielka wodno - balonowa bitwa 
LaSer TaG   w zoLTar  apoKaLipSie  
LaSer TaG To najnowoczeŚniejSza oDMiana SYMuLacji  poLa waLKi. Zajęcia 
prowadzone przez instruktorów na specjalnie przygotowanym polu.
TrenujeMY jaK  MarineS !!!
Drużyny okupują się w swoich „bazach” i zaczyna się bitwa !!!
nie TYLKo ceLne STrzaŁY...
poczuj SiĘ jaK boHaTer Gier KoMpuTerowYcH dołącz do gry !!!
arcHerY TaG  - aDrenaLina i enerGia ( 1 godz. 20,-zł )
Super nowoczesna, ekstra bezpieczna, dynamiczna  i energetyczna gra terenowa.
To jaK painTbaLL !!! strzelamy ze specjalnych łuków sportowych ze strzałami z gąbkowym 
grotem. Gra oferuje aktywne uczestnictwo każdego gracza, nie trzeba mieć umiejętności 
strzeleckich. zajęcia prowadzone będą  przez wykwalifikowanych instruktorów na 
atestowanym sprzęcie.
SŁoDKo, SŁoDKo…. barDzo SŁoDKo waKacYjna aKaDeMia cuKiernicza
Zamienimy się w MiSTrzÓw cuKiernicTwa, 
owocowe SzaLeŃSTwo - tworzymy zwierzaczki, kwiatuszki fantazja i smak. 
DeSerowa MGieŁKa - robimy deser z waty cukrowej i żelków
SMaKi na paTYKu - kompozycje z pianek typu marshmallow
TĘczowY DeSer  z bitą śmietaną i galaretką w tle
STo LaT !!! - urodzinowe torciki bez pieczenia
MaGia owocÓw eGzoTYcznYcH - szaszłyki i sałatki
czeKoLaDowe wariacje - black & withe
FinaŁ aKaDeMii - NAJLEPSZY PUNKT PROGRAMU ZJADAMY PRZYGOTOWANE DESERY !!!
FabrYKa enDorFinY - orienTeerinG MiejSKi 
Gra miejska przenosi uczestników do „MiejSKiej DŻunGLi”! To aktywny wypoczynek oraz 
świetny sposób na poznanie historii i najciekawszych miejsc w Darłówku. 
MaLi  arTYSci – aKaDeMia SzTuK piĘKnYcH
MaLarSTwo: Malowanie akwarelą, farbami kryjącymi - akrylowe, plakatowe, gąbką, grzebieniem
rYSuneK: węglem, kredą, batik stearynowy - rysowanie święcą
wYcinanKi, wYKLejanKi
COLLAGE: nakładane obrazki
prace na MaTeriaLe naTuraLnYM: kompozycje z materiału przyrodniczego
prace przeSTrzenne z nieuŻYTKÓw: wykorzystamy rolki po papierze toaletowym, gazety, 
skrawki itp.
poSYpYwane obrazKi: papier, klej i kasza lub piasek
MaŁe ForMY rzeŹbiarSKie: Płaskorzeźba - z plasteliny, gliny, gipsu. Rzeźba - plastelina, 
modelina, masa solna itp. 
warSzTaTY KoMiKSowe z HuMoreM
Konstruowanie śmiesznych historyjek obrazkowych. Uczestnicy zajęć będą mieli do dyspozycji 
papier i głowy pełne komiksowej wiedzy podpowiadające jak samemu stworzyć komiks. 
opracowanie  zabawnych scenariuszy  
Kreowanie postaci bohaterów
planowanie kadru i całej planszy 
Tworzenie efektownych dymków z dialogami
wernisaż wykonanych prac na głównym holu.
KarMazYnowY SzKwaŁ – zabawa interaktywna
zostań wiLKieM MorSKiM pośród wielkich Mórz i oceanów !!! 
Jednak, aby to mogło się stać musisz wziąć udział w niesamowitej przygodzie !!!
cHrzeST MorSKi  - przejdź próbę wytrzymałości i zdobądź przychylność Karmazynowego Pirata
wYSpa SKarbÓw - kto pierwszy znajdzie skarb wygrywa.
STaTeK MarzeŃ - grupowe wykonanie makiety statku pirackiego.
MorSKie opowieŚci- posłuchaj pirackich opowieści, pełnych przygód i niebezpieczeństw
jaKi i piraci z nibYLanDii - wieczorne kino dla Piratów.
KarMazYnowY baL - impreza w stylu morskim, przebrani za piratów, wilków morskich - 
malowane twarze, stylizowane fryzury i zabawa na całego  !!!
pucHar ueFa euro 2021 !!! 
ŁĄczY naS piŁKa - Kolonijna Strefa Kibica. KIBICUJEMY ! DOPINGUJEMY !
poLSKa Dawaj 2021 - quizy dla piłkarzy i kibiców BĘDĄ NAGRODY !!!
euro 2021 w MiĘDzYzDrojacH - podział na drużyny, wybór barw „narodowych”, losowanie par
z piŁKĄ na TY - Trening futbolowy przed „mistrzostwami”, 
FLaGowanie - tworzenie flagi i godła każdej drużyny
MiSTrzeM bYĆ - Rozgrywki pomiędzy drużynami, kibicowanie swoim faworytom
niecH wYGra LepSzY – FinaŁ  MiSTrzoSTw
uroczYSTa GaLa waKacYjneGo Turnieju 
FinaŁ euro 2021. Pożegnanie drużyn z kibicami. BĘDĄ SELFIE  I OKRZYKI !!!

iGrzYSKa LeTniej przYGoDY 
SpoSÓb na SzaLonĄ zabawĘ  !!!!!

STreFa SŁoŃca - kąpiele słoneczne i morskie pod opieką ratownika
zGaDuj-zGaDuLa gdzie utonie ZŁOTA KULA ? - wieczorny spacer na plażę- sesje zdjęciowe
DiSKopoLowanie w DarŁÓwKu: m.in. Bal Przebierańców, Pidżam Party, Tańce wśród piratów
BALONOWE ZOO - modelowanie baloników - balonowe zwierzątka
ŚwiĘTo pieczonej KieŁbaSKi - BIESIADA przy ognisku z quizami i konkursami
craYzY cLub - wieczorne spotkania: malowanie buzi, latające lampiony, wesoła maskotka, 
DISCO na trawie.
w STarYM Kinie - projekcja filmów z dzieciństwa i młodości rodziców: SZATAN Z SIÓDMEJ 
KLASY, AKADEMIA PANA KLEKSA.
GaMeSrooM - wielki zbiór gier planszowych i towarzyskich
eKo - MoDa - tworzenie wystrzałowych kreacji z prezentacją podczas nietuzinkowego pokazu mody;
warKoczYKÓw czar - zawsze na czasie i na topie - kolorowe warkoczyki zrobią furorę tego lata.
KoLonijnY czTerobÓj: skoki na jednej nodze, przeciąganie liny, sztafeta w workach, bieg  
z przeszkodami. 
GrY i zabawY: NEPTUNALIA, wybory Najmilszej i Najmilszego, Bal u  Prozerpiny, ”randka 
w ciemno”, poczta francuska, pokaz letnich fryzur, poszukiwacze skarbów, Show ALEJA GWIAZD
KonKurSY z naGroDaMi: plastyczny „PĘDZLEM MALOWANE”, śmieszne rymowanki, 
PIACHOLEPY 2021.

FiniSH parTY - wieLKa poŻeGnaLna iMpreza rozrYwKowa !!!

DARŁÓWKO  - wyjątkowa miejscowość wypoczynkowa i niezwykłe  kąpielisko morskie 
na środkowym Bałtyku położone ok.40 km od Koszalina  pomiędzy jeziorem Bukowo 
i Jeziorem Kopań u ujścia rzeki Wieprzy do Bałtyku. aTraKcje: dwie duże szerokie  
i piaszczyste plaże, rozsuwany most dla pieszych na wieprzy, przedzielającej Darłówko 
na wschodnie i zachodnie, rejsy statkiem, kutrem i tramwajem wodnym, morskie 
wędkowanie, długie betonowe molo spacerowe, latarnia morska oraz park wodny 
„jan” /basen sportowy 25 m x 12,5 m, dwa baseny rekreacyjne, kryte w tym jeden 
połączony z basenem odkrytym, basen dla dzieci, dzika rzeka, dwie zjeżdżalnie 104 m 
i 70 m - Turbo, dwie ślizgawki wewnętrzne, punkty gastronomiczne, sauna, jacuzzi/, 
liczne bary, smażalnie ryb, cukiernie, tawerny, restauracje, place zabaw dla 
dzieci, wakacyjne jarmarki.



cena obejmuje: noclegi ,wyżywienie 4 x dziennie, program wraz ze wszystkimi biletami wstępu, 
opiekę wykwalifikowanej kadry opiekuńczej, instruktorskiej, animatorów, opiekę medyczną 
(apteczka, pielęgniarka całodobowo, lekarz na wezwanie), ratownika, ubezpieczenie NNW, 
transport  autokarem klasy LUX.
Uwaga:
Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt - 
(kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)

Transport: autokar klasy LUX (barek, DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa). 
Miejsca wsiadania: Rzeszów, Tarnobrzeg, Katowice (+60zł), Kielce (+100zł)

GÓrSKi oŚroDeK wYpoczYnKowY - Trzykondygnacyjny, elegancki obiekt  
w alpejskim stylu usytuowany w centrum Szczyrku, na rozległym dobrze zagospodarowanym  
terenie - parku leśnym, całkowicie ogrodzonym i oświetlonym. Ośrodek jednorazowo 
może przyjąć 50-55 osób, co zapewnia grupie komfort wypoczynku - cały ośrodek  
i wszystkie urządzenia są do jej wyłącznej dyspozycji. Goście mogą korzystać: z restauracji, 
kawiarenki, przestronnego lobby przy recepcji, sali dyskotekowej, sauny, windy, 
stołów do tenisa stołowego, piłkarzyków, darty, internetu, zadaszonej wiaty grillowej. 
Dodatkowo uczestnicy wypoczynku będą korzystać z obiektów sportowych centralnego 
ośrodka Sportu - basen, hala sportowa, boiska.
zakwaterowanie: Pokoje 2, 3-,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym /umywalka, prysznic 
i WC/. Pokoje wyposażone w tapczaniki lub łóżka, szafy, szafki nocne, stolik, fotele lub krzesła, 
TV SAT, lodówka, telefon.
wyżywienie: 4 posiłki dziennie w jadalni ośrodka: śniadania i kolacje - w formie BUFETU 
z obsługą kelnerską, obiad z podwieczorkiem serwowany. Pierwsze świadczenie - obiado-
kolacja, ostatnie świadczenie - obiad + suchy prowiant na drogę
DLa KaŻDeGo uczeSTniKa:
Wakacyjny worek-plecak i chusta identyfikacyjna.
DoDaTKowo zapewniaMY: 
SPRZĘT SPORTOWY 
WSZYSTKIE MATERIAŁY DO ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH
NAGRODY I DYPLOMY za udział w konkursach i zawodach.

SZCZYRK - Jedna z najpopularniejszych górskich miejscowości turystycznych w Polsce. 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. Piękne okolice Szczyrku doskonale nadają się do uprawiania turystyki. Świetnie wytyczone, urozmaicone szlaki gwarantują wspaniałe widoki i umożliwiają odwiedzenie wielu ciekawych miejsc. W regionie funkcjonują parki wodne, parki rozrywki oraz sezonowe atrakcje dla dzieci pozwalające na edukację i doskonałą zabawę.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 złrodzeństwo - 50 złprzyjaciele - 50-150 zł

proMocje:szczegóły str. 1

szCzYrk - kraina PrzYgÓD i rozrYwki
aBC survivalu 7-16 lat

Program: 
GLobTroTerzY na STarT !!!
SzczYrK - uSTroŃ - wycieczka autokarowa z przewodnikiem  
uSTroŃ - Atrakcje miasteczka i kilka godzin świetnej zabawy w LeŚnYM parKu 
nieSpoDzianeK - spotkanie ze zwierzętami: muflony, daniele, dziki, żubry, jelenie.  
NAJWIĘKSZA ATRAKCJA PARKU TO KARMIENIE ZWIERZĄT Z RĘKI !!! 
STacja pTaKÓw DrapieŻnYcH - pokazy lotów dzikich ptaków: myszołowy, sokoły, sowy.
cenTruM eDuKacji przYroDniczo LeŚnej
aLeja bajKowa - bohaterowie bajek w 11 ruchomych ekspozycjach
SzaLeŃSTwo na pLacu zabaw - skoki na trampolinach, zjazdy na tyrolce, huśtawki.
wiSŁa - MiaSTo MiSTrza; z wizYTĄ u prezYDenTa i TropiKi w GÓracH
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem turystyczną trasą wiSŁY - aLeja GwiazD SporTu, 
Galeria trofeów adama Małysza, Dom zdrojowy z figurą adamaz białej czekolady Skocznia 
Adama Małysza w wiŚLe – MaLince; jaK MieSzKajĄ prezYDenci - Zamek Prezydenta na 
Zadnim Groniu - wiSŁa czarne z zaporą ziemną - wiSŁa cenTruM - GÓRALSKIE JARMARKI: 
oscypki, korale, ciupagi, dzwonki. parK woDnY Tropicana - Wodne szaleństwo  w aquakompleksie.
DreaM parK ŚwiaT rozrYwKi i zabawY
wycieczka autokarowa do krainy przygody i rozrywki - całodzienna zabawa.
parK DinozaurÓw. Olbrzymie dinozaury w zasięgu wzroku i ręki.
preHiSTorYczne oceanariuM 3D - podróż w przeszłość w czasy kiedy światem rządziły 
gigantyczne dinozaury i potężne gady morskie. 
DLa oDwaŻnYcH - Spotkanie oko w oko z wężami dusicielami Boa i Pytonami oraz z agamą 
brodatą, ropochami azjatyckimi, krabami tęczowymi i największym gekonem na świecie - TOKE. 
aQuapaDLerS - HiT atrakcji wodnych !!!
LabirYnT LuSTer poddających w wątpliwość zdolności zmysłów. 
Mini zoo i - zwierzątka hodowlane - kozy, barany, alpaki, osiołka, strusie Emu, wiewiórki Hudson, 
Mini zoo ii–  groźne krokodyle, egzotyczne węże, jaszczurki i pająki, 
parK owaDÓw KinG Size- owaDY GiGanTY.. 
parK MiniaTur - poDrÓŻ DooKoŁa ŚwiaTa. W jeden dzień odwiedzimy  sześć kontynentów 
wieŻa MocY dla odważnych.
Kino 2D - historia dinozaurów. Przeniesiemy się do świata wesołych dinusiów.
Kino 6D - To kino dla osób o mocnych nerwach!
STrzeLnica - konkurs w strzelaniu z karabinków pneumatycznych i łuku do celu!
MaŁpi Gaj - suchy basen, tęczowe zjeżdżalnie, labirynty, dmuchane mosty, linowe ścianki 
parK LinowY - dla starszych i młodszych
KraizY pLac - Mnóstwo kolorowych zjeżdżalni, dziwnych przejść, huśtawek, ślizgów. 
DoM Do GÓrY noGaMi - niesamowite wrażenia. 
GÓrSKie wYprawY  Krajoznawcze z przewodnikiem:
1.wycieczka piesza na MaŁe SKrzYczne - żółtym szlakiem przez najbardziej widokowe miejsca. 
2.wycieczka piesza do Przełęczy Karkoszczonka i do punktu widokowego ŚWINIORKI
3.winDĄ Do nieba. Wycieczka nowoczesną gondolą na Skrzyczne.
GÓraLSKie Harce !!!
Tropienie  zbÓja - zadaniowa gra terenowa - śladem rannego zbójnika. 
SKarb HarnaSia - poszukiwanie zaginionego skarbu zbójnickiego. 
Sen o zbÓjniKacH - prezentacja  filmu  autorskiego miejscowych zbójników
oKo w oKo z GÓraLeM – SpoTKanie z FoLKLoreM na weSoŁo  
Do oDwaŻnYcH ŚwiaT naLeŻY !!! 
wyprawa autokarem na poLiGon przYGoDY nad jezioreM ŻYwiecKiM 
zajęcia prowadzone przez TeaM aDVenTure - instruktorów z licencją i pasją.
waLKa piraTÓw - płynąc na motorówkach ,będziemy strzelać do celów na wodzie
wYŚciGi ponTonÓw - 4-osobowe drużyny mają do pokonania dystans na czas 
SzKoLenie Łucznicze - pokaż celne oko !
Ściana wSpinaczKowa - specjalna uprząż i asekuracja zapewni każdemu zdobycie szczytu
wieLKie booM i wow !!! - zakończenie zmagań przy ognisku z kiełbaskami
iGrzYSKa SporTowe  SzczYrK 2021
wy też możecie  zdobyć zŁoTY MeDaL !!!!  Sport ,zdrowa rywalizacja w duchu fair play i dobra 
zabawa - to motto igrzysk olimpijskich SzczYrK 2021. ogłaszamy iGrzYSKa oLiMpijSKie !!!
Jak każe REGULAMIN IGRZYSK przeprowadzimy rozgrywki i zawody w konkurencjach sportowych: 
bieg sztafetowy 4 x 60 m; rzut piłką tenisową; skok w dal z miejsca; rzut lotką do tarczy, piłka 
siatkowa, badminton, tenis stołowy; przeciąganie liny.
Wszystkim uczestnikom Olimpiady zapewniamy: PUCHARY I NAGRODY RZECZOWE DLA DRUŻYN, 
MEDALE DLA ZWYCIĘZCÓW ORAZ DYPLOMY DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW.
igrzyska objęte zostały honorowym patronatem  Dyrekcji juVenTuru.
FoTobuDKa - MiX STYLÓw i ŻarTÓw 
Super zabawY, wygłupy i przebieranki w okienku. 
MiKS GaDŻeTÓw – przygotowujemy  rekwizyty do fotobudki .
przebieranKi Do oKienKa - Królową czy Superbohaterem być? 
zrÓb nieSzabLonowĄ MinKĘ - sesja zdjęciowa indywidulana i w parach 
raMKa jaK z KoMiKSu - na chmurkach tworzymy śmieszne dialogi i robimy zdjęcia
arcYŚMieSzna FoTa - konkurs z nagrodami.
wieczorowa aKaDeMia TaLenTÓw pLaSTYcznYcH
MaLarSTwo - różne farby i techniki
rYSuneK - węglem, kredą i świecą
wYcinanKi, wYKLejanKi
COLLAGE - nakładane obrazki
prace na MaTeriaLe naTuraLnYM
prace przeSTrzenne z nieuŻYTKÓw.
poSYpYwane obrazKi 
MaŁe ForMY rzeŹbiarSKie
GorĄczKa LeTniej przYGoDY paTenT na SzaLonĄ zabawĘ  !!!!!
DiSKopoLowanie w SzczYrKu: Bal Przebierańców, Pidżam Party, W murowanej piwnicy
Śpiewaj i TaŃcz - prezentacja artystycznych talentów
BALONOWE ZOO - modelowanie baloników - balonowe zwierzątka
GaMeSrooM - wielki zbiór gier planszowych i towarzyskich
iMpreza przY oGniSKu - opiekanie kiełbasek, pianek i jabłuszek
craYzY cLub - wieczorne spotkania: malowanie buzi, malowanie włosów, kolorowe warkoczyki  
MaLowane KaMienie - barwne inspiracje na otoczakach i odłupkach z nad potoku
SToŁowe poTYczKi - rozgrywki w ping-ponga, piłkarzyki.
Topowe GrY i zabawY KoLonijne.
KonKurSY z nagrodami.

FiniSH parTY - wieLKa poŻeGnaLna iMpreza rozrYwKowa !!!



cena obejmuje: Noclegi, wyżywienie, program wraz z biletami wstępu, opiekę wychowawców, 
instruktorów i animatorów, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW.
Uwaga: Obowiązkowa Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 4zł/os 
(opłata doliczana w momencie rezerwacji).

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: 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 zabawo boiskami. obiekt ogrodzony i oświetlony.
zakwaterowanie: Pokoje 2-, 3-,4-osobowe z łazienkami /umywalka, prysznic i WC/, 
wyposażone w  łóżka pojedyncze, szafy ubraniowe, szafki nocne, stolik, krzesła, telewizor LCD, TV SAT.
wyżywienie: Cztery posiłki dziennie /śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja/ 
Śniadania i kolacje  - BUFET, obiady  z podwieczorkiem – serwowane. 
Pierwsze świadczenie – ciepła kolacja,  ostatnie świadczenie – śniadanie + suchy prowiant na drogę.
DLa KaŻDeGo uczeSTniKa:
Wakacyjny worek-plecak i chusta identyfikacyjna, czapka typu baseball i długopis.
DoDaTKowo zapewniaMY: 
SPRZĘT SPORTOWY, MATERIAŁY PAPIERNICZO-BIUROWE 
NAGRODY I DYPLOMY za udział w konkursach i zawodach.

ZAKOPANE - 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./. 
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. jedną 
z największych atrakcji zakopanego i regionu podhala jest autentyczny i żywy folklor 
góralski, kultywowany na co dzień w wielu rodzinach żyjących w Tatrach i na podhalu. 
Folklor góralski to: stroje góralskie, gwara góralska, taniec góralski, muzyka góralska 
czy kuchnia góralska, z której najbardziej charakterystyczne są oscypki i kwaśnica.

Program: 
Tournee po Krainie ŚpiĄceGo rYcerza  
zaKopane - SToLica poLSKicH TaTr- wycieczka  z przewodnikiem - zwiedzanie 
• centrum edukacji przyrodniczej Tatrzańskiego parku narodowego – lekcja  z historii
• STarY KoŚciÓŁeK – najcenniejszy zabytek miasta, wykonany przez góralskich cieśli w 1847 roku, 
• cMenTarz na pĘKSowYM brzYzKu – tu śpią Wielcy Polacy, a każdy nagrobek to dzieło sztuki 
• KrupÓwKi - zakopiańskie to jak słynne paryskie Pola Elizejskie - DEPTAK z galeriami   
• GÓraLSKi jarMarK - shopping 
• DroGa Do SKoczni - wjazd  windą do najwyższego progu Wielkiej Skoczni.
wŁÓczĘGi GÓrSKie - z przewodnikiem tatrzańskim.
GubaŁÓwKa - jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Zakopanem. Obok Giewontu 
i Kasprowego Wierchu jest to najpopularniejszy szczyt górujący nad Zakopanem o wysokości 
1 162 m n.pm. z widokiem na panoramę miasta, całych Polskich Tatr i części Słowackich oraz 
Pasma Białogórskiego, przejście Szlakiem Papieskim na BUTOROWY WIERCH  (1 160 m n.p.m.), 
powrót do Polany Szymoszkowej i zjazd gondolą.
TaTrzaŃSKie DoLinY - wycieczka z przewodnikiem górskim do Doliny Kościeliskiej – 
najpiękniejszej doliny tatrzańskiej i Wąwozu Kraków z efektownymi formacjami skalnymi 
i klimatem tajemniczości, które sprawiają, że uważany jest za najpiękniejszy wąwóz Tatr 
Zachodnich.
zbÓjnicKie Harce  !!! 
• Tropienie  zbÓja - gra terenowa – śladem rannego zbójnika
• SKarb HarnaSia – poszukiwanie zaginionego  skarbu zbójnickiego
• Sen o zbÓjniKacH –prezentacja  filmu  autorskiego miejscowych zbójników
• oKo w oKo z GÓraLeM – SPOTKANIE Z FOLKLOREM NA WESOŁO
eGzoTYczna LaGuna  w centrum  Tatr
KĄpieLiSKo SzYMoSzKowa. KĄpieL i woDne iGraSzKi poD opieKĄ raTowniKa.
Kąpielisko Geotermalne na Polanie Szymoszkowej przyciąga nie tylko wodami termalnymi 
o licznych właściwościach zdrowotnych. Wyjątkowe walory to także górski klimat i wspaniała 
panorama na Tatry i Zakopane, którą można podziwiać  podczas plażowania i kąpieli. Składa 
się z dwóch basenów otwartych, wypełnionych wodą geotermalną o temperaturze 30 stopni C. 
Posiada przepiękny widok na Giewont i panoramę Tatr.
Dla gości udostępnione są następujące atrakcje oraz usługi:
zjeżdżalnia - o czterech torach
zjeżdżalnie dla dzieci - licznie rozmieszczone przy brzegach basenu
Fontanna wodna
boisko do siatkówki plażowej
Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe
TroLLanDia  parK rozrYwKi GubaŁÓwKa
zajĘcia w parKu LinowYM  prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na 
atestowanym sprzęcie. Przed wejściem na atrakcje parku, każdy  uczy się pod okiem 
instruktorów prawidłowego korzystania ze sprzętu asekuracyjnego na trasie szkoleniowej. 
Instruktorzy posiadają szkolenia
w zakresie technik alpinistycznych dla obsługi parków linowych oraz BHP na wysokości.
• MiSja SpecjaLna - teoretyczne przygotowanie do zajęć, pogadanki n/t zasad bezpieczeństwa 
i uczestniczenia w programie prowadzone przez instruktora
• nauKa technik wspinaczkowych i asekuracji
• wyprawa do parKu LinoweGo - przejście trasy zadaniowej z asekuracją  instruktorów
• Linowe Trasy Sprawnościowe - zróżnicowany poziom trudności dostosowany do wieku 
i możliwości uczestników.
Hej GÓraL ci ja GÓraL 
• biesiada w Góralskiej chacie  z programem artystycznym.
• Spotkanie przy wieLKiM oGniSKu z pieczeniem kiełbaski i moskoli
• Góralski chrzest Kolonijny, każdy otrzyma cerTYFiKaT
• Dyskoteki: w Murowanej piwnicY, MaSKaraDa, przy pisku Dysku,
• FiLMoMani - wieczorne projekcje ulubionych filmów
FoTobuDKa - MiX STYLÓw i ŻarTÓw 
Super zabawY, wygłupy i przebieranki w okienku. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać 
ze śmiesznych gadżetów - wąsy, czapki, maski, nosy, okulary…. Dużo komicznej zabawy. 
MiKS GaDŻeTÓw - przygotowujemy rekwizyty do fotobudki. Najśmieszniejsze pomysły trafią 
na wystawę i zostaną nagrodzone..
przebieranKi Do oKienKa - Celebrytką czy Superbohaterem być? 
zrÓb FajnĄ MinĘ - sesja zdjęciowa indywidulana i w parach 
raMKa jaK z KoMiKSu - na chmurkach tworzymy śmieszne dialogi i robimy zdjęcia
KonKurS na najśmieszniejsze zdjęcie z fotobudki.

waKacYjne HiTY !!!    
SpoSÓb na uDanĄ zabawĘ  !!!!!

• DiSKopoLowanie w zaKopaneM: Bal Przebierańców, Pidżam Party, Tańce wśród Górali
• GÓrSKa aKaDeMia TaLenTÓw - pokaż co najlepiej potrafisz
• rĘKoDzieŁo arTYSTYczne - warsztaty plastyczne
• BALONOWE ZOO - modelowanie baloników - balonowe zwierzątka
• GaMeSrooM - wielki zbiór gier planszowych i towarzyskich
• iMpreza przY oGniSKu - opiekanie kiełbasek, pianek i jabłuszek
• crazY cLub - wieczorne spotkania: malowanie buzi, malowanie włosów, kolorowe warkoczyki 
• MaLowane KaMienie - barwne inspiracje na otoczakach i odłupkach
• SporTowe zMaGania - treningi, turnieje i rozgrywki
• SToŁowe poTYczKi - rozgrywki w ping-ponga.
• LeĆMY w KuLKi - turniej bilardowy
• waKacYjna oLiMpiaDa SporTowa - zawody i turnieje:  piłka siatkowa, nożna, tenis stołowy.
• GrY i zabawY: survivalowy chrzest kolonijny, wybory Najmilszej i Najmilszego, randka w 
ciemno, poczta francuska, pokaz letnich fryzur, poszukiwacze skarbów, SHOW ALEJA GWIAZD, 
śluby kolonijne, ŁAMIGŁÓWKI DLA MĄDREJ GŁÓWKI - zagadki, rebusy, krzyżówki.
• KonKurSY z nagrodami: plastyczny „PĘDZLEM MALOWANE”, śmieszne rymowanki, letnie 
tatuaże, opiekunowie w karykaturze, turniej sobowtórów, Supermodelka.

FiniSH parTY – wieLKa poŻeGnaLna iMpreza rozrYwKowa !!! 
FaKuLTaTYwnie: 
•TERMY CHOCHOŁOWSKIE największy kompleks termalny na Podhalu. Wyjazd na kąpiele do największego 
kompleksu termalnego na Podhalu. Wycieczka odbędzie się przy min.30 osobach chętnych. Koszt 80 zł. 

7-15 lat

Transport: 
autokar klasy LUX (barek, DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa)
Miejsca wsiadania: Rzeszów, Tarnobrzeg, Kraków.
Kielce(+80 zł), Katowice (+70 zł), Jastrzębie Zdrój (+80 zł), Knurów (+75 zł)

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 złrodzeństwo - 50 złprzyjaciele - 50-150 zł

proMocje:szczegóły str. 1

zakoPane - PrzYgoDa w Cieniu giewonTu
wodny świat term podhalańskich


