
wyżywienie: w restauracji hotelowej aLL incuLSiVe LiGHT 4 x dziennie w formie 
urozmaiconego bufetu. Śniadanie (8.00-10.00), obiad (12.00-14.00), popołudniowa  
przekąska (15.30-16.00) kolacja (18.00-20.00). Napoje do posiłków: soki, woda, kawa, 
herbata, w przeciągu całego dnia między posiłkami woda mineralna. posiłki tranzytowe 
według programu: w trakcie przejazdu obiadokolacja na węgrzech oraz w drodze 
powrotnej obiadokolacja w rumunii (płatne dodatkowo)
Transport: 
auToKar KLaSY LUX (klimatyzacja, DVD, barek, WC)
Trasa przejazdu: Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria 
lub
SaMoLoT na trasie: KATOWICE-VARNA-KATOWICE 
auToKar na trasie: VARNA-HOTEL-VARNA

zakwaterowanie: nowoczesne pokoje typu apartamentowego 
aparTaMenTY (2+3) - składające się z 2 pokoi. Wyposażone w łazienkę (umywalka, WC, 
prysznic), TV SAT, lodówkę, klimatyzację oraz balkon z plastikowym stołem i krzesełkami.
aparTaMenTY  (2+2+3) składające się z 3 pokoi. Wyposażone w 2 łazienki (umywalka, 
WC, prysznic), TV SAT, lodówkę, klimatyzację oraz taras z plastikowym stołem i krzesełkami. 
Wszystkie pokoje wygodne, funkcjonalnie i nowocześnie wyposażone. 

aparTHoTeL booMeranG reSiDence ***
Nowoczesny kompleks apartamentowy o bardzo ciekawej architekturze w kształcie 
bumerangu, położony w pobliżu centrum Słonecznego Brzegu oraz ok. 300m od 
pięknej, piaszczystej plaży. Kompleks oddany do użytkowania w 2015r. Składa się  
z 2 części apartamentowych ze sobą połączonych. Obiekt usytuowany na bardzo 
rozległym, zielonym terenie, ogrodzony oraz całodobowo strzeżony. Nieopodal 
kompleksu znajdują się liczne kawiarnie, bary, supermarkety oraz  kluby nocne i dyskoteki. 
Do DYSpozYcji GoŚci: restauracja, kawiarnia-pizzeria, słoneczny taras wypoczynkowy, 
bar na świeżym powietrzu, przestronna sala recepcyjna, windy, 2 odkryte baSenY  
z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Dodatkowo: wielofunkcyjne boisko sportowe do 
piłki siatkowej, nożnej i koszykowej, oświetlona scena do przeprowadzanie animacji 
ze sprzętem dyskotekowym, bezpłatne wiFi przy recepcji, tenis stołowy, duży zielony 
ogród. plac zabaw dla dzieci z trampoliną, altanki letnie do spotkań.
proFeSjonaLna aniMacja 3 razY Dziennie. 

cena obejmuje: 10 lub 11 x noclegów i wyżywienie ALL INCLUSIVE LIGHT, opiekę kadry 
pedagogicznej, opiekę medyczną bułgarską i ratowniczą polską, koszt programu, transport 
samolotem, transfer autokarem Varna-hotel-Varna, ubezpieczenie NW, KL i bagaż, Choroby 
Przewlekłe, usługi pilota-przewodnika, opieka rezydenta. 
cena nie obejmuje: 
• Dopłaty dla osób pow.18 lat – 190 zł
• Obowiązkowa opłata 20 EUR zawierająca: taksę klimatyczną, wydatki związane z programem  
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 30 zł /os./pobyt 
   - (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji),
• Obowiązkowa kaucja zwrotna 15 EUR

cena obejmuje:  9 lub 11 noclegów  i wyżywienie ALL INCLUSIVE LIGHT w Bułgarii, opiekę kadry 
pedagogicznej, opiekę medyczną bułgarską i ratowniczą polską, koszt programu, transport 
autokarem LUX, ubezpieczenie NW, KL, bagaż oraz Choroby Przewlekłe, usługi pilota-przewodnika, 
opieka rezydenta i pilota przejazdowego. 
 cena nie obejmuje:  
• Dopłaty dla osób pow.18 lat - 190 zł 
• Obowiązkowa opłata 35 EUR zawierająca: taksę klimatyczną, wydatki związane z programem   
  oraz posiłki tranzytowe (płatna w autokarze) 
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os/pobyt 
  - (kwota doliczana  w momencie dokonania rezerwacji),
• Obowiązkowa kaucja zwrotnej - 15 EUR

SŁONECZNY BRZEG - najpiękniejsze i największe kąpielisko na bułgarskim wybrzeżu, perła 
Bułgarskiej Riwiery nazywane LaS VeGaS europy wschodniej. Dyskoteki, kluby, restauracje, 
parki rozrywki i zespoły hotelowe z basenami oświetlają po zmroku całe wybrzeże. To region 
Bułgarii najlepiej rozwinięty pod względem zaplecza turystycznego i poziomu świadczonych 
usług. Fantastyczna piaszczysta plaża osłonięta wydmami, łagodne zejście do morza, którego 
średnia temperatura wynosi 24°C, hotele oferujące wiele udogodnień dla dzieci, 2 duże parki 
wodne oraz ograniczony ruch samochodowy w mieście sprawiają, że jest to okolica idealna 
na wypoczynek dla wszystkich. Dużo atrakcji dla młodych ludzi, aquaparki, liczne kluby, 
restauracje, miejsce tętniące życiem. Plaża rozciąga się na 8km i jest szeroka od 30 do 60m, 
a piasek ma tu drobną strukturę i złocisty kolor.

Bułgaria - Czarnomorskie wakaCje
neseber-słoneczny Brzeg-Pomorie-sv.wlas

10-18 lat



program fakultatywny:                                 
• warna + DeLFinariuM - ok. 35 EUR
• jeep Safari - ok. 25 EUR
• aQuaparK - ok. 20 EUR   
• rejS STaTKieM piracKieM z piKnic FiSH - ok. 20 EUR                                         

ParTY Time

Program: 
1 dzień - wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię
W trakcie przejazdu ciepły posiłek na Węgrzech (płatny dodatkowo)
2 dzień – Przyjazd do Słonecznego Brzegu w godz. południowych. zakwaterowanie, obiadokolacja   
Spotkanie organizacyjne - nocleg
2 – 11/13  dzień - pobyt  w   Hotelu booMeranG
baŁKaŃSKa przYGoDa
• buŁGarSKi DubroVniK w ŚwieTLe GwiazD - neSSeber bY niGHT -  wieczorna wycieczka  
autokarowa-zwiedzanie wieczorem neSSeberu - urokliwego miasta zaliczanego do pomników 
kultury, wpisanego na listę uneSco. nesseber jest miejscem niezwykłym, gdzie czuć ducha 
przeszłości. Słynie z przepięknej architektury, krętych uliczek, domów wykonanych z drewna  
i kamienia Stare Miasto jest określane jako „muzeum pod gołym niebem” lub bułgarski „Dubrovnik”. 
W programie zwiedzanie Starego Miasta bizantyjskich kościołów, średniowiecznych fortec, cerkwi 
Św. Stefana. Szczególnie nastrojowo nesseber wygląda nocą.
• w cieniu orienTu - poMorie i Spa poD cHMurKĄ naD jezioreM aTanaSowSKiM - wycieczka  
autokarowa w trakcie której, zwiedzimy poMorie - popularna miejscowość wypoczynkowa 
położona u wybrzeży Morza czarnego, na wąskim skalistym półwyspie. Zobaczymy najsłynniejsze 
zabytki cerkiew Św. bogurodzicy, średniowieczny Monastyr Św. Georgi z bogatą kolekcją ikon, 
islamskie  meczety i prawosławne cerkwie oraz słynny tracki Kurhan. Następnie udamy się nad 
jezioro atanasowskie, które jest ciekawostką regionu-malownicze lagunowe jezioro ze słoną 
wodą. Część jeziora wykorzystana jest do bezpłatnych zabiegów leczniczych i kosmetycznych, 
bardzo popularnych wśród  zagranicznych turystów. Tutaj czeka na nas: 
przYjeMnoŚĆ  DLa ciaŁa  - Spa na ŚwieŻYM powieTrzu
Zamiast tradycyjnego spa, białych kafelków i sterylnych pomieszczeń proponujemy plener, 
błękit nieba, nieograniczoną przestrzeń, szum wiatru, zapach trawy - pełen relaks  w osobliwych 
wannach z naturalną solanką świetnie działającą na ciało i zmysły. 
 przepis na dobre samopoczucie - zabieg trójfazowy:
 1.Kąpiel Afrodyty w naturalnej solance – lewitowanie  na basenach
 2.Błotne tatuaże z  pełnym relaksem w słońcu.
 3.Masaż w morskich falach  -  po maseczce i solance zostaje tylko uczucie rozkoszy !!!
• naSza MiejScÓwKa-SŁonecznY brzeG Tour-zwiedzanie urokliwej miejscowości nadmorskiej 
  cieszącej się wielką popularnością wśród turystów. wyprawa na promenadę i molo gdzie  
  przywita nas tam prawdziwy młodzieżowy klimat i zachwyci ilość  różnorodnych atrakcji.
• buŁGarSKa FLorYDa - SVeTY wLaS -Marina DineVi – wyprawa do niezwykle urokliwego  
  kurortu czarnomorskiego - zwiedzanie cerkwi prawosławnej oraz Mariny Dinevi - największęgo   
  portu jachtowego na wybrzeżu Morza czarnego w bułgarii, gdzie cumują wspaniałe jachty 
- można się poczuć jak na amerykańskiej Florydzie.
parTY TiMe - DYSKoTeKowY SzaŁ          
• 1 wSTĘp  Do Super DYSKoTeKi Lazur w SŁonecznYM brezGu dla osób pow.16 lat
• booMeranG - Dance - Dyskoteki na terenie hotelu 
• noc DiDŻejÓw - dyskoteki szalone pod Gwiazdami
LiGa MiSTrzÓw - ŚLaDeM LeweGo - FooTbaLL  acaDeMY
Trenujemy...Gramy...Kibicujemy...!!!
• zajĘcia TecHnicze - prowadzenie piłki, przyjęcie jej, podkręcanie piłki, wybór optymalnego  
   miejsca i momentu uderzenia z różnych pozycji. Przyda się też dobry drybling i pełne sprytu  
   ominięcie przeciwnika
• STraTeGia Meczowa - murowanie bramki, ostry atak, ofensywa czy defensywa – a więc jak  
   zapewnić sukces drużyny.
• oDprawY TrnenerSKie - omawianie taktyki, najlepszych bramek, przygotowanie strategii meczowej.
• prezenTacja MuLiTiMeDiaLna zeSpoŁÓw i piŁKarzY - podpatrywanie najlepszych, czyli  
   technika i szybkość Cristiano Ronaldo, wola walki Wayne Rooney’a i piłkarski geniusz Lionela Messiego.
• LiGa MiSTrzÓw - oficjalne losowanie grup, rozgrywki między drużynami, tabela wyników  
   i wyłonienie zwycięzcy turnusu oraz oczywiście puchar mistrza!
• zaSaDY Fair pLaY - każdy piłkarz musi je znać! Czasem profesjonalne zachowanie na boisku  
   jest ważniejsze od najdoskonalszych umiejętności piłkarskich.
• MiSTrzeM bYĆ - Rozgrywki pomiędzy drużynami, kibicowanie swoim faworytom
• piŁKarSKie zMaGania - Mały Mundial - obozowy turniej piłki nożnej, liczne gry i konkursy  
   wśród nich: konkurs na najlepszego strzelca obozu, zawody w trikach i zwodach, codzienne  
   zajęcia sportowe - profesjonalne rozgrzewki, siatko-noga itp.
• wYGra LepSzY - FinaŁ  uroczYSTa GaLa waKacYjneGo Turnieju - mistrzowie na podium  
   w blasku fleszy i deszczu konfetti - medale, nagrody, dyplomy, DISCO FOOTBALLMANIAKA.
SuMMer  aQuaLanD - woDne wariacje na baSenacH
• waTer poLo - w gorące dni dla wszystkich spragnionych ochłody: piłka wodna.  
• AQUAGLIDE - dla miłośników mokrego :) szalone skoki indywidualne lub w parach
• aQuaFiT - nie trzeba się zmęczyć, aby być fit :)
• jaK rYba w woDzie - zajęcia  na basenie z ratownikiem
• aQua SHow - tworzenie układu choreograficznego w wodzie
• aQua GYM - gimnastyka w wodzie, skoki, skłony, biegi i marsze....
• aQua MiSS - Wybory MISS pięknej sylwetki
• aQuaoLiMpiaDa - zawody pływackie o tytuł mistrza
Dance... Dance... rozTaŃczona poDrÓŻ DooKoŁa ŚwiaTa 

  Kreatywna zabawa z tańcem i muzyką w tle. Dużo śmiechu i ruchu z dozą aktorstwa.
  Kolorowy korowód jeDzie pociĄG z DaLeKa do tanecznych stacji w różnych krajach 

• roSYjSKa KaLinKa - ludowy taniec od wschodnich sąsiadów
• czeSKa poLKa - Ta Dorotka ta malusia tańcowała dokolusia
• auSTriacKa Gracja - czyli WALC WIEDEŃSKI, dobieramy się w pary 
• FrancuSKie KabareTKi - czyli słynny KANKAN, dziewczęta szeleszczą spódnicami
• HiSzpaŃSKi KLaSYK - czyli  MAKARENA połączenie flamenco z popem
• brazYLijSKie KrĘcenie bioDraMi - czyli SAMBA 
• SzaLeŃSTwo z uSa - czyli street dance  HIP-HOP 
• Taniec oD SaMeGo GreKa - czyli ZOORBA, kto wytrzyma szybkie tempo…
• powrÓT Do poLSKi - POLONEZA czas zacząć !!!
na koniec naGroDa DLa najbarDziej rozTaŃczoneGo cHŁopaKa i DziewczYnY. 
• powTÓrna prezenTacja zwYciĘzcÓw.
TajeMnica inDianY joneS’a uKrYTa w DzienniKu-  eScape rooM
Znany podróżnik Indiana Janes od kilku miesięcy poszukuje Świętego Grala. W swoim pokoju 
hotelowym zostawił zeszyt zaszyfrowanymi notatkami. Pomóż odkrywcy rozwiązać zagadkę 
masz czas zaledwie 60 minut!!!!
• znajDŹ zeSzYT - poszukiwania dziennika samego Indiana Jones’a
• zaSzYFrowana wiaDoMoŚĆ - złam kody..
• MaŁpia zaGaDKa - małpa prawdę Ci powie
• zaczrowanY Taniec - wyzwanie dla odważnych
• ŚwiĘTY GraaL - poznaj jego tajemnicę..
posiadacz Świętego Grala pozostanie wiecznie młody i  szczęśliwy…
aKcja - inTeGrcja - SuMMer crazY Fun
• pLaŻowY LanS - kolejna okazja na relaks, łapanie promieni słonecznych,
• SunnY TaTToo - Słoneczny tatuaż to boska opalenizna wymagająca tylko nieco wysiłku :)
• MeGawYzwanie - podejmiecie się rywalizacji z kadrą? Zadania mega odjechane, 
• FLuo parTY - impreza wieczorową porą :) basen, fantastyczny didżej i blask gwiazd, 
• SiaTKÓwKa pLaŻowa - słońce, piasek, akcja, koordynacja i szybka reakcja :) 
• BALONIADA - zamienimy piłkę do siatki na baloniki z wodą :). Mokry przegrywa :)
• baŁKaŃSKie KLiMaTY - Udział w imprezach organizowanych w kurorcie,
• KonKurSY z naGroDaMi: Supermodelka, Szalona Fryzura, Galeria Figur Piaskowych,  
   BUŁGARSKIE PIACHOLEPY,
• paraDa prezbieraŃcÓw - konkurs na najciekawsze przebranie,
• buŁGarSKie „preT a porTer”- pokaz mody plażowej,
• zabawY i GierKi: Miss i Mister Wakacji, KTO TY JESTEŚ - randka w ciemno, NAPISZ DO MNIE -  
  poczta francuska, miliard w rozumie, NEPTUNALIA - pasowanie na nadwornego obozowicza,  
   morskie śluby, Turniej Sobowtórów,
• zaczarowanY LaMpion - projektowanie i konstrukcja lampionu świetlnego,
• MiSTrz uŚMiecHu - wybór najbardziej pogodnego uczestnika obozu,
• Twoja – Moja - zajęcia z tenisa stołowego, 
• z paLeTKĄ w rĘKu - rozgrywki badmintona,
• booGie niGHT - impreza w czasie której przeniesiemy się w klimat muzyczny ostatnich dekad 
   XX wieku, obowiązują kolorowe peruki i błyszczące stroje,
• Kicz parTY - czyli impreza w strojach w które nikt by się nie ubrał, to styl Janusza i Grażyny  
   - czyli sandały ze skarpetkami, reklamówiki i mocny makijaż. Muzyka tylko Dico Polo 
oLiMpiaDa SporTowa juVenTur SunnY beacH 2021 - wybór najlepszego Sportowca  Turnusu. 
11/13 dzień - po śniadaniu, odbiór suchego prowiantu na drogę, wyjazd ze Słonecznego Brzegu  
w kierunku granicy bułgarsko - rumuńskiej. W trakcie przejazdu ciepły posiłek w Rumunii.  
(płatny dodatkowo)
12/14 dzień - przejazd przez Słowację, Czechy. Powrót do miejsc wyjazdu w godz. popołudniowych

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

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy



cena obejmuje: 8 x nocleg  i wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, opiekę medyczną 
miejscową i ratowniczą polską, program, transport autokarem LUX, ubezpieczenie NW, KL, 
bagaż i Choroby Przewlekłe, suchy prowiant, usługi przewodnika, opieka rezydenta i pilota 
przejazdowego.
cena nie obejmuje: 
• obowiązkowej taksy klimatycznej - 10 EUR- płatnej na miejscu 
• obowiązkowej dopłaty za wstęp do RIVIERA THERMAL i PARK KRKA, lokalnych  
  przewodników - 35 EUR (płatne w autokarze)
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os./pobyt 
  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji),
• obowiązkowej kaucji zwrotnej 10 EUR/osoba 

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

NEUM - nadmorski kurort południowego wybrzeża Adriatyku, położony na wąskim przesmyku terytorium Bośni i Hercegowiny, przecinającym Chorwacką Dalmację na 2 części. Leży prawie dokładnie pośrodku pomiędzy Makarską i Dubrownikiem. Piękna śródziemnomorska przyroda kusi ferią barw i zapachów, a atrakcyjność miejsca gwarantuje mozaika kultur Zachodu  i Wschodu, które krzyżowały się od wieków na tym terenie. Miejscowość ma doskonałe położenie jako baza wypadowa do zwiedzania bliższych i dalszych atrakcji. Można w ciągu jednego dnia wybrać się stąd do Sarajewa, Mostaru lub Medugorije w Bośni i Hercegowinie, Kotoru i Budvy  w Czarnogórze, Dubrovnika, Korculi lub Makarskiej w Chorwacji. 

wyżywienie: w restauracji hotelowej - 3 x dziennie w formie BUFETU (od kolacji  
w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną). 
Napoje do posiłków. Posiłki tranzytowe według programu
Transport: autokary klasy LUX (klimatyzacja, WC, bar, DVD).
Trasa przejazdu: Czechy - Austria - Słowenia - Chorwacja 

HoTeL zeniT *** - Duży, atrakcyjny kompleks hotelowy położony bezpośrednio 
przy własnej plaży, obok nadmorskiego deptaka, który latem jest sercem uroczego  
kurortu Neum. Własna plaża hotelu gwarantuje komfort i wygodę wypoczynku. 
Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja hotelowa, restauracja, własna cukiernia, 
letni ogród wraz z restauracją, aperitive bar, caffe bar na plaży hotelowej i 3 kluby 
ze zróżnicowaną muzyką przy hotelowych plażach - od muzyki lokalnej dla wszystkich 
po house i techno dla młodych osób. idealne warunki dla grup sportowych  
i rekreacyjnych – boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, korty tenisowe (dodatkowo 
płatne), tenis stołowy, KrYTY baSen. Sale wykładowe i konferencyjne z nagłośnieniem 
i projektorami LcD.
zakwaterowanie: pokoje 2,3-osobowe z łazienkami (umywalka, WC, prysznic), TV SAT, telefon,  
wentylator, wygodne, funkcjonalnie wyposażone. 
 

program fakultatywny:                                 
• DeLTa rzeKi nereTVa - SpŁYw+ rejS - ok. 30 EUR
• MoSTar-MeDjuGorje - woDoSpaDY KraVica - ok. 25 EUR

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: 
1 dzień - wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię. 
2 dzień - w godzinach rannych przyjazd do SLoVenii - przejazd do jednego z największych  
i najnowocześniejszych w Europie aQuaparKu riViera THerMaL w Slovenii - całodzienny pobyt  
i niezapomniana zabawa - basen z generatorem fal, basen olimpijski, wiry wodne, wodospady, 
fontanny, wyspa piratów, kołysząca rzeka o długości 450 metrów i super zjeżdżalnie wodne o 
wysokości 10 metrów przechylone pod kątem 40 stopni lub 87-metrowa zjeżdżalnia z efektami 
świetlnym (bilet dodatkowo płatny).
Przejazd do Hotelu w ok. Zagrzebia obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - po śniadaniu wyjazd w kierunku  Hercegowiny. Przyjazd do Neum w godz. wieczornych
zakwaterowanie- obiadokolacja nocleg
3 - 10 dzień - Pobyt  w  Hotelu „ZENIT”:
DaLMaTYŃSKie wariacje
• ŚLaDaMi Marco poLo - KorcuLa iSLanD

Całodniowa wycieczka, rejs na wYSpĘ KorcuLa, połączona z kąpielami morskimi, odpoczynkiem  
Na plaży oraz zwiedzaniem średniowiecznego miasta Korcula. zwiedzanie miasta urodzenia  
Marco polo, spacer po wąskich, kamiennych uliczkach pełnych tajemniczości i romantyzmu,   
podziwianie zabytków Starówki. 

• w cieniu GrY o Tron - perŁa aDriaTYKu - DubroVniK 
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem lokalnym - zwiedzimy największego konkurenta Wenecji w basenie 
morza Adriatyckiego. Jedno z najpotężniejszych miast Bałkan jest dziś wspaniałym skansenem architektury 
XVII i XVIII – wiecznej, który został wpisany na listę zabytków chronionych UNESCO, Zwiedzanie m.in. Mala 
braca - klasztoru franciszkanów, studnia onforio, katedra, mury obronne, pałace, fontanny. Miasto  
słynie ze wspaniałej starówki oraz licznych zabytków, wśród których powstawały sceny do serialu Gra  
o tron czy jednej z części Gwiezdnych wojen. 

• STon -  europejSKi wieLKi cHiŃSKi Mur + prapraTno beacH, Wycieczka rozpoczyna się w godzinach 
porannych, na początek udamy się do STon - miasteczka położonego  na początku półwyspu peljesac, 
strategicznym miejscu gdzie półwysep łączy się z lądem stałym. W czasach Republiki Dubrownickiej  
(XII-XIXw.) Ston otoczony był murami dł. 5.5 km. Do dziś zostało jedynie 800 metrów murów ale i tak mur 
łączący poszczególne twierdze nazywany jest europejskim chińskim murem. prapraTno jest jedną  
z niewielu piaszczystych plaż w chorwacji, otoczona sosnowym lasem i gajami oliwnymi schodzi łagodnie 
do płytkiego czystego i ciepłego morza. 

• MorSKa wYprawa - rejS STaTKieM wzDŁuŻ wYbrzeŻa
   Rejs statkiem spacerowym wzdłuż Wybrzeża Neum. 
• naSza MiejScÓwKa - neuM - wyprawa piesza - zwiedzanie urokliwej miejscowości nadmorskiej,  
   cieszącą się wielką popularnością wśród turystów.
SuMMer aQuaScHooL-woDne wariacje         
• waTer poLo - w gorące dni dla wszystkich spragnionych ochłody: piłka wodna. Pamiętajcie, gramy fair!
• AQUAGLIDE - dla miłośników mokrego :) szalone skoki indywidualne lub w parach.
• aQuaFiT - nie trzeba się zmęczyć, aby być fit :)
• jaK rYba w woDzie - zajęcia  na basenie z ratownikiem
• aQua SHow - tworzenie układu choreograficznego w wodzie
• aQua GYM - gimnastyka w wodzie, skoki, skłony, biegi i marsze....
• aQua MiSS - Wybory MISS pięknej sylwetki
• aQuaoLiMpiaDa - zawody pływackie o tytuł mistrza
euroMania  2021 !!! TrenujeMY...GraMY...KibicujeMY...!!!

W roku XVI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej wszyscy jesteśmy piłkarzami i kibicami
• ŁĄczY naS piŁKa - Obozowa Strefa Kibica. W trakcie każdej transmisji EURO 2021 spotykamy się  
   wspólnie przed telewizorem i trzymamy kciuki ! KIBICUJEMY ! DOPINGUJEMY !
• poLSKa Dawaj 2021 - quizy dla piłkarzy i kibiców - bohaterowie boisk piłkarskich Polska Kadra  
   Narodowa, Królowie Strzelców. BĘDĄ NAGRODY !!!
• euro 2021 - KTo...z KiM...jaK...- podział na drużyny piłkarskie, wybór barw „narodowych”,  
   losowanie par, formowanie drużyny cheerleaderek.
• z piŁKĄ na TY - Trening futbolowy przed „mistrzostwami”, żonglowanie piłką, strzelanie rzutów  
   karnych, podstawowe zasady fair play.
• FLaGowanie - Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik - tworzenie flagi i godła każdej  
   drużyny, malowanie koszulek w barwach „narodowych”, malowanie twarzy, przygotowanie dopingu  
   przez grupę cheerleaderek.
• MiSTrzeM bYĆ- Rozgrywki pomiędzy drużynami, kibicowanie swoim faworytom
• wYGra LepSzY - FinaŁ uroczYSTa GaLa waKacYjneGo Turnieju - mistrzowie na podium  
   w blasku fleszy i deszczu konfetti - medale, nagrody, dyplomy, DISCO FOOTBALLMANIAKA
• FinaŁ euro 2021. Pożegnanie drużyn z kibicami. BĘDĄ SELFIE I OKRZYKI 
coSpLaY - w Świecie FanTaSTYKi i MaSKaraDY

COSPLAY to zabawa we wcielanie się w postacie z książek, filmów, a szczególnie manga i anime. 
  Liczą się tu detale w stroju, makijażu, mowie, sposobie poruszania się i odegranie charakteru 
danej postaci. Będziemy pracowali zarówno nad kostiumami, jak i nad elementami aktorstwa  

i ekspresji niezbędnymi każdemu cosplayerowi.
• KoLorowY ŚwiaT boHaTerÓw - wybieramy postać i dobieramy strój pamiętając o szczegółach  
  charakterystycznych dla danej postaci
• poMYSŁ i inSpiracja efektowny - to znaczy jaki? jak zwrócić na siebie uwagę? cosplay na szybko  
   – jak zrobić strój z niczego
• cHaraKTerYzacja - tworzymy makijaż lub malujemy twarze zarówno super bohaterowie jak 
   i księżniczki muszą stworzyć wizerunek przypominający wybraną postać
• aKTorSKie zMaGania - ćwiczymy ruch sceniczny, ton głosu, odtwarzamy charakter postaci,  
   mimika i gestykulacja – w świecie pantomimy
• DiabeŁ TKwi w SzczeGÓŁacH peruka - jak, co i kiedy nie zapomnij o szczegółach – buty i dodatki. 
• nowa Twarz - jak zrobić maskę 
• GaLa coSpLeYerowa - pokaz na czerwonym dywanie,
• wieLKi baL z wręczeniem nagród za najciekawszą charakteryzacje
• aKTorSKi popiS - tworzymy abstrakcyjną historię z udziałem różnych postaci. W jednym  
  przedstawieniu może pojawić się Czerwony Kapturek, Supermen i Jocker…
aKcja-inTeGracja - SuMMer crazY Fun
• poD SŁoŃceM DaLMacji - spotkanie z prawdziwą kulturą bałkańską, udział w imprezach   
  organizowanych w kurorcie, nauka bośniackich zwrotów
• pLaŻowY LanS - kolejna okazja na relaks, łapanie promieni słonecznych 
• SunnY TaTToo - w gorące dni i po gorących wrażeniach będziemy odpoczywać na plaży, kąpiąc   
  się i plażując. Słoneczny tatuaż to boska opalenizna wymagająca tylko nieco wysiłku :)
• MeGawYzwanie - podejmiecie się rywalizacji z kadrą? Zadania mega odjechane!
• FLuo parTY - impreza wieczorową porą :) basen, fantastyczny didżej i blask gwiazd 
• noc DiDŻejÓw - dyskoteki szalone w hotelowych klubach
• ŁapMY SŁoŃce - kąpiele i plażowanie pod opieką ratownika
• KonKurSY  z naGroDaMi: Supermodelka, Szalona Fryzura, MOJA KARYKATURA, 
• baniaLuKi w banja Luce - konkurs wiedzy o kraju i miejscowości 
• MorSKie  „preT a porTer”- pokaz mody plażowej
• zabawY i GierKi: Miss i Mister Wakacji, randka w ciemno, poczta francuska, miliard w rozumie,  
  Neptunalia pasowanie na nadwornego obozowicza, Morskie Śluby, Turniej Sobowtórów, Parada  
  Kłamców, Kalambury.
• eurowizja 2021 - KARAOKE
• wYprawY pieSze - przywitanie morza, po Zachód  Słońca - najpiękniejsze foto, morze w nocy
• wieczÓr z FiLMeM baŁKaŃSKiM
• TecHno parTY - dyskoteka przy plaży.
10 dzień - śniadanie - odbiór suchego prowiantu na drogę, wyjazd z Neum, wyjazd w kierunku Polski,  
w trakcie przejazdu zwiedzanie parku narodowego KrKa - jednej znajwiększych atrakcji krajobrazowych 
w chorwacji, gdzie rzeka Krka przebija się domorza tworząc liczne jeziora, wodospady - 17 kaskad 
szerokich prawie na 100 m oraz strumienie. (Bilet wstępu dodatkowo płatny). Po zwiedzaniu wyjazd  
w kierunku Polski. W trakcie przejazdu posiłek piknikowy.
11 dzień - Powrót w  godz.rannych / południowych. 

10-18 latsLoVenia-CHorwaCja-HerCegowina
aquapark riviera Thermal-zagrzeb-ston-Papratno-korcula-krka
DaLmaTYŃska PrzYgoDa



RIWIERA CZARNOGÓRSKA - rozciąga się wzdłuż wybrzeża Adriatyku, ozdobiona bujną śródziemnomorską roślinnością i małymi, skalistymi wyspami z ruinami twierdz lub zamków. Czarnogóra to wakacje na piaszczystej plaży pośród pachnących drzew oliwkowych, modrzewi  i cyprysów. Każde miasto leżące na Riwierze Koterskiej fascynuje. 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, miasta uważanego za centrum turystyczne Czarnogóry. Natomiast od Baru dzieli ją zaledwie 14 km. Ze względu na swoje położenie (mała niecka pomiędzy górami a morzem), uważany jest za miejscowość uzdrowiskową, do której przyjeżdża wiele osób z chorobami układu oddechowego. Miasteczko posiada bogatą infrastrukturę turystyczną – przy głównym deptaku znajdują się sklepy, kawiarnie oraz restauracje. Čanj posiada przepiękną plażę o długości 1500m, przez miejscowych nazywaną złotą lub perłową ze względu na kolor piasku.

wyżywienie: w restauracji hotelowej - 3 x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja – w formie 
BUFETU, do obiadu i kolacji  woda). Pierwsze świadczenie –kolacja, ostatnie świadczenie 
– śniadanie plus suchy prowiant na drogę.

Trasa przejazdu: Słowacja, Węgry, Serbia.

KoMpLeKS HoTeLowY MonTeneGro *** - Położony w miejscowości Canj  
tylko 80m od pięknej piaszczysto-żwirkowej plaży oraz 100m od centrum miejscowości. 
Składa się z budynku głównego oraz 3 budynków bocznych. Gospodarze i właściciele 
hotelu poprzez swoją słynną gościnność, gwarantują że goście czują się jak w domu,  
a bliskość jednej z najładniejszych plaż na wybrzeżu Czarnogóry jest gwarancją 
dobrego wypoczynku. Do DYSpozYcji GoŚci: całodobowa recepcja, dwie restauracje, 
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. 
zakwaterowanie: Pokoje 2,3 -osobowe z łazienką (WC, prysznic, suszarka do włosów), TV SAT, 
klimatyzacja, lodówka, radio, telefon, balkon lub taras widokiem na góry lub morze, bezpłatne 
WiFi. Pokoje wygodne, komfortowo wyposażone. 

Transport: autokary klasy LUX (klimatyzacja, WC, bar, DVD).

program fakultatywny:                                 
• SMaKi orienTu - aLbania – Tirana i SzKoDra – ok.35 EUR
• woDna aDrenaLina - aQuaparK buDVa – ok.20 EUR

cena obejmuje: 8 noclegów i wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, opiekę medyczną 
miejscową i ratowniczą polską, program, transport autokarem LUX, ubezpieczenie NW, KL, 
bagaż i Choroby Przewlekłe, suchy prowiant, usługi przewodnika, opieka rezydenta i pilota 
przejazdowego.
cena nie obejmuje: 
• obowiązkowa opłata klimatyczna i administracyjna 30 EUR/os. /turnus (płatne w autokarze) 
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os./pobyt   
  (kwota doliczana  w momencie dokonania rezerwacji),
• obowiązkowej kaucji zwrotnej 10 EUR/osoba

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

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: 
1 dzień - wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy,  przejazd przez, Słowację, Węgry, Serbię.
2 dzień - przejazd przez Serbię. W trakcie przejazdu postój nad Kanionem rzeki Tara - najgłębszy 
kanion w Europie - jego głębokość dochodzi miejscami do 1250m oraz Kanionem Moraca.  
Przyjazd do hotelu Na Rivierze Czarnogórskiej - obiadokolacja, nocleg.
2 - 10 dzień - pobyt  w Hotelu MONTENEGRO***
SKarbY baŁKanÓw:
• boKa KoTorSKa-aDriaTYcKie FiorDY i czarnoGÓrSKie Hawaje - wyprawa autokarowa nad  

zaToKĘ KoTorSKĄ, która niczym fiord wcina się w głąb lądu. Na początku BUDWA nazywana Miastem 
Milionerów lub czarnogórskimi Hawajami - otoczona XV-wiecznymi murami, zobaczymy miniaturowe 
stare miasto, gdzie znajduje się m.in. Kościoł Św. jana-dawna katedra i średniowieczna kaplica  
św. Sawy. Budva to miasto milionerów. Można tu poczuć się jak w Monako czy Nicei. I wreszcie KoTor  
– miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, położone nad Zatoką Kotorską 
porównywaną często do krajobrazu norweskich fiordów, spacer po starym mieście otoczonym murami 
obronnymi: brama Morska, wieża zegarowa, katedra romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza i nMp. 
W drodze powrotnej punkt widokowy na SVeTi STeFan (malownicza miejscowość na półwyspie, jedno  
z najbardziej fotogenicznych miejsc na czarnogórskim wybrzeżu zwanym „adriatyckim  Monako”)

• czarnoGÓrSKi raj i STara oLiwKa - wyprawa autokarowa, w trakcie której zobaczymy BAR 
największy port Czarnogóry, oraz STarY bar – perła architektury, „młodszy brat” włoskiego bari - jest  
jednym wielkim muzeum średniowiecznego grodu. Ruiny Starego Baru  to dziś dziesiątki budowli, 
mniejszych i większych, lepiej zachowanych jak i tych bardzo zaniedbanych. bramy, kościoły, wieża 
zegarowa, pałac biskupów, dawne łaźnie tureckie, budynki administracji, prochownia, ruiny 
akweduktu cerkiew św. Katarzyny z XiV w. czy amfiteatr. następnie STara MaSLina – jeden  
z najstarszych gajów oliwnych na świecie., który liczy około 2000 lat i jest najstarszym drzewem  
w Europie i co ciekawe, wciąż wydaje owoce. Stara Maslina uznana została za pomnik przyrody.

• MorSKa wYprawa - rejS STaTKieM wzDŁuŻ wYbrzeŻa aDriaTYKu -Rejs wzdłuż przepięknego 
wybrzeża Czarnogóry.

• naSza MiejScÓwKa - canj - wyprawa piesza zwiedzanie urokliwej miejscowości nadmorskiej cieszącej 
się wielką popularnością wśród turystów. 

coVer SHow - zostań gwiazdą muzycznego  showbiznesu… 
• A CAPELLA - przesłuchania  a capella ulubionego utworu
• FinaLiŚci - wybór najlepszych 5 finalistów
• wizeruneK GwiazDY - tworzenie nowego wizerunku przyszłej gwiazdy strój i makijaż to podstawa
• KonKurS - Wybór MUZYCZNEJ GWIAZDY SHOWBIZNESU
• GaLa - Finałowa Gala – coVer SHow – w blasku fleszy  na czerwonym dywanie
• SeSja- Sesja zdjęciowa Zwycięzca i uczestnicy na ściance gwiazd z przymrużeniem oka.
HoLiDaY  aQuaScHooL - woDne wariacje 
• waTer poLo - w gorące dni dla wszystkich spragnionych ochłody: piłka wodna.
• AQUAGLIDE - dla miłośników mokrego :) szalone skoki indywidualne lub w parach
• aQuaFiT - nie trzeba się zmęczyć, aby być fit :)
• jaK rYba w woDzie - zajęcia na basenie z ratownikiem
• aQua SHow - tworzenie układu choreograficznego w wodzie
• aQua GYM - gimnastyka w wodzie, skoki, skłony, biegi i marsze....
• aQua MiSS - Wybory MISS pięknej sylwetki
• aQuaoLiMpiaDa - zawody pływackie o tytuł mistrza 
SporTS aDVenTure
TreninG czYni MiSTrza- STreFa  piŁKi noŻnej 
• Nauka gry w zespole i doskonalenie poszczególnych elementów gry
• Gra na pozycji bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika
• Nauka poprawnego prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, obrony, uników, zwodów, trików  
   piłkarskich, żonglerki
• Poznanie przepisów gry oraz podstaw sędziowania meczów
• Poznanie strategii rozgrywania meczów i ustawienia zawodników
• Przygotowania własnej taktyki pod konkretnego przeciwnika
• Gry kontrolne i sparringi
bĄDŹ  jaK barToSz KureK- STreFa piŁKi SiaTKowej 
• Treningi - ćwiczenia przyjęcia i odbicia piłki
• Zasady efektywnego atakowania i obrony
• Doskonalenie koordynacji
• Treningi błyskawicznych reakcji
• Ćwiczenia umiejętności współpracy 
Twoja - Moja - zajęcia z tenisa stołowego ustawienie rakietki, doskonalenie techniki serwu i jego  
odbierania, ścinanie i odbieranie ścin oraz końcowe zawody sportowe indywidualne i debla
KoMeTKa - tu liczyć się będzie czas reakcji, technika ale przede wszystkim kondycja fizyczna.
SiaTKÓwKa pLaŻowa - słońce, piasek, akcja, koordynacja i szybka reakcja
Moje SporTowe FaScYnacje - wieczorne zwierzenia przy świecach
BALONIADA - zamienimy piłkę do siatki na baloniki z wodą :). Mokry przegrywa :).
oLiMpiaDa SporTowa juVenTur MonTeneGro 2021 -  wybór  najlepszego Sportowca turnusu. 
TrÓjzĄb piraTÓw z KaraibÓw - eScaperooM  poSzuKiwacze zaGinioneGo arTeFaKTu 
Trójząb to legendarna broń morska samego Posejdona dająca władze nad morzami i wieczność. Ukryta 
w głębi wód stanowi nie lada gratkę dla Piratów z Kariaibów…. Przyłącz się do pościgu za skrzynią 
wieczności….
• co? GDzie? SKĄD? - Tajemnicza wskazówka, której nie widać zaklęta jest w świcie współczesnym, 
• noTeS carinY SMiTH - astrolożka wskaże Ci drogę do skarbu tyko znajdź jej notatki.....
• MorSKa opowieŚĆ - czyli klątwa Salazara niebezpieczny pirat chce zawładnąć całym światem morskim  
   i żyć wiecznie, czy mu się uda? Tylko śmiałkowie mogą przechytrzyć samego Kapitana Armadno 
   do Salazara. Czas ucieka nie czekaj...
• SKrzYnia poSejDona - sekret Trójzębu to co znajdziesz w środku zmieni twoje patrzenie na świat 
   i życie w końcu to tajemnica wieczności.
aKcja - inTeGracja - FabrYKa rozrYwKi
• pLaŻowY LanS - kolejna okazja na relaks, łapanie promieni słonecznych i beztroskich, szalonych  
 chwil w zdjęciowym kadrze :)

• SunnY TaTToo - w gorące dni i po gorących wrażeniach będziemy odpoczywać na plaży, kąpiąc    
  się i plażując. Słoneczny tatuaż to boska opalenizna wymagająca tylko nieco wysiłku :)
• MeGawYzwanie - podejmiecie się rywalizacji z kadrą? Zadania mega odjechane!
• FLuo parTY - impreza wieczorową porą :) basen, fantastyczny didżej i blask gwiazd :)
• MiKroFon DLa KaŻDeGo - eurowizja 2021 - Karaoke 
• raTunKu !!! - podstawy ratownictwa wodnego 
• MoMenT prawDY - co wiesz o swoim współlokatorze?
• noc DiDŻejÓw - dyskoteki szalone pod Gwiazdami 
• KonKurSY  z naGroDaMi: Supermodelka, Szalona Fryzura, Galeria Figur Piaskowych
• zabawY i GierKi: Miss i Mister Wakacji, KTO TY JESTEŚ - randka w ciemno, NAPISZ DO MNIE   
  - poczta francuska, miliard w rozumie, NEPTUNALIA- pasowanie na nadwornego obozowicza, morskie  
   śluby, Turniej Sobowtórów
• uczTa poSejDona - chrzest obozowy 
• SYzYFowe prace - obozowy konkurs czystości 
• zaczarowanY LaMpion - projektowanie i konstrukcja lampionu świetlnego, wieczorne puszczenie  
   lampionów na morskie głębiny.
• MiSTrz uŚMiecHu - wybór najbardziej pogodnego uczestnika obozu..
• THe enD- wieLKi FinaŁ - każde, nawet te najbardziej fantastyczne dni kiedyś się kończą , ale każde
   zakończenie może być radosne! To czas rozstrzygnięcia konkursów, rozdania dyplomów, nagród i zdjęć.
10 dzień - po śniadaniu, odbiór suchego prowiantu, przejazd do Sarajewa – krótkie zwiedzanie bałkańskiej 
jerozolimy. Spacer po zabytkowym centrum miasta, gdzie mieszają się wpływy różnych kultur i religii, 
prawosławne cerkwie, katolickie kościoły, żydowskie synagogi oraz islamskie meczety. Po zakończeniu 
zwiedzania wyjazd w kierunku Polski. W trakcie przejazdu przerwa na posiłek piknikowy.
11 dzień –  Powrót  do miejsca wyjazdu w  godzinach ranno/południowych.

10-18 lat

CzarnogÓra-PrzYgoDa w Cieniu orienTu
Tara-moraca-Bar-Budva-kotor-sarajevo



cena obejmuje: noclegi, wyżywienie w-g  programu, suchy prowiant, opiekę kadry pedagogicznej, 
opiekę medyczną grecką i ratowniczą polską, koszt  programu, transport autokarem LUX, 
ubezpieczenie NW, KL, bagaż i Choroby Przewlekłe, opieka rezydenta, pilota przejazdowego.
cena nie obejmuje: 
• Obowiązkowej kwoty 35 EUR zawierającą: taksę klimatyczną, wstęp do PETROLANDU, bilety  
   wstępu do obiektów, lokalnego przewodnika (płatne w autokarze) 
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os./pobyt  
  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji),
• obowiązkowej kaucji zwrotnej 10 EUR

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy 

wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja - w formie BUFETU, do obiadu  
i kolacji  woda). Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie świadczenie - śniadanie plus 
suchy prowiant na drogę. W przeciągu całego dnia woda z automatu bez ograniczeń.

program fakultatywny:                              
• aTenY - ok. 50 EUR 
• rejS na SKiaTHoS - ok. 35 EUR  
• SaLoniKi + waTerLanD - ok. 35 EUR

zakwaterowanie: Pokoje 3,4,5 - osobowe z łazienkami, TV SAT, lodówką, klimatyzacją, 
telefonem sejfem oraz balkonem. Pokoje wygodne i funkcjonalnie wyposażone. WiFi bezpłatnie.

Transport: autokary klasy LUX (klimatyzacja, WC, barek, DVD)
Trasa przejazdu: Słowacja - Węgry - Serbia - Macedonia 

HoTeL orFeaS bLue reSorT *** -  Położony w miejscowości Paralia Korinos 
3000m od centrum Paralii.  Usytuowany bezpośrednio przy samej piaszczystej, szerokiej 
plaży, z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy w cenie. Obiekt o dobrym  
standardzie, otoczony zielonym ogrodem, ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany. 
Do DYSpozYcji GoŚci: recepcja, restauracja, beach bar, duży basen z biczami 
szkockimi oraz bezpłatnymi leżakami i parasolami, kort tenisowy, bilard, stół do 
tenisa stołowego, boisko do piłki nożnej, siatkowej, siatkówka plażowa, plac zabaw 
dla dzieci, amfiteatr oraz bardzo duży ogród. wiFi bezpłatne.

Program: 
1 dzień - wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię.
2 dzień - w godz. rannych  przyjazd do aQuaparKu peTroLanD w ok. Nowego Sadu w Serbii. 
(pobyt 9 godz.) Jest to najnowocześniejszy aquapark na bałkanach odddany do użytkowania 
w 2017 roku. Na uczestników czeka mnóstwo nowoczesnych wodnych atrakcji - 6 basenów  
w tym jeden ze sztuczną falą, różnorakie zjeżdżalnie - black Hole, Twister, crazy corn, King 
Slide, Tiger, zebra, rainbow,  Kamikaze oraz wild river, High Tower i King Tower i wiele innych. 
(Dodatkowa płatny). 
Przejazd do hotelu w okolicy Belgradu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - po śniadaniu wyjazd w kierunku Grecji. Przejazd przez Macedonię. Przyjazd na Rivierę 
Olimpijską do hotelu w Paralii  w godz, popołudniowych. Zakwaterowanie - obiadokolacja, nocleg.
3 - 10 dzień - pobyt w Hotelu orFeaS bLue reSorT***:
SpoTKanie  z HeLLaDĄ:
• u poDnÓŻa oLiMpu - ŚLaDeM zeuSa - wycieczka autokarowa do podnóża olimpu-siedziby 
starożytnych bogów, nie można przegapić okazji spaceru ścieżkami, którymi kiedyś przechadzał się Zeus 
wraz z pozostałymi greckimi bogami. Głównym punktem wycieczki jest położone u podnóża Olimpu 
miasteczko Litochoro, z którego rozpoczniemy spacer jednym z najładniejszych szlaków- kanionem 
rzeki enipeas i spacer do „wodospadu zeusa” i „basenów afrodyty”. Następnie autokarem wjeżdżamy 
na punkt widokowy „Stavros” na wysokości 960 m n.p.m. Widoki na całą Riwierę Olimpijską są 
niezapomniane. Jeśli Zeus będzie łaskawy zobaczymy najwyższy szczyt masywu Olimpu – Mitikasa  
(2917m.n.p.m). Na zakończenie udamy się do paleos pantaleimonas – górskiego miasteczka, w którym 
czas się zatrzymał.

• cuD ŚwiaTa – MeTeorY – wiSzĄce KLaSzTorY - wycieczka autokarowa i zwiedzanie jednej  
z największych atrakcji w kontynentalnej Grecji - zespołu wiszących  Klasztorów „zawieszonych” na 
skałach – jednego ze 100 cudów świata - to niesamowity krajobraz, gdzie na szczytach wysokich 
skał znajdują się prawosławne klasztory. nazwa Meteora oznacza „zawieszony między niebem  
a ziemią”. Zapierające dech widoki, monumentalna potęga natury gwarantują niezapomniane przeżycia. 
Następnie przejazd do Kalambaki-wizyta w wytwórni ikon bizantyjskich - gdzie odkryjecie tajniki ich 
tworzenia metodami niezmienionymi od setek lat.

• naSza MiejScÓwKa - paraLia - eGejSKa perŁa - wyprawa piesza i zwiedzanie jednego z najbardziej  
  popularnych i rozrywkowych kurortów na Riwierze Olimpijskiej.
 YaSSou  Greece !!!.. -  czyli Grecja w pigułce…
• co, GDzie, jaK... - Mini kompendium wiedzy o Grecji 
• Koniec jĘzYKa za przewoDniKa - Nauka podstawowych zwrotów językowych
• prawie jaK picaSSo - Wykorzystujemy różne techniki plastyczne do wykonania najciekawszych  
   symboli odwiedzanego kraju
• KoSMopoLiTĄ bYĆ - Quiz z nagrodami z przyswojonej wiedzy
• DYSKoTeKa pana „DŻeKa”- dance’owanie w najpopularniejszych rytmach regionu 
uczTa na oLiMpie  - SpoTKanie  z zeuSeM
Mitologia to fascynująca opowieść o Bogach i ludziach tu spotykają się dwa światy. Starożytni bohaterowie wzbudzają 
podziw poznajmy ich życie i zwyczaje. Przeniesiemy się do czasów starożytnej Grecji gdzie świat ludzi przenikał się ze 
światem Bogów. Obozowicze w grze terenowej poszukają mitów związanych z Grecją oraz Rivierą Olimpijską.Wśród legend 
usłyszcie o Dedalu i Ikarze,Minotaurze i TezeUszu.
• boGowie i HeroSi - przebieramy się w mitycznych bohaterów - Zeus, Atena, Dedal, Afrodyta…
• uczTa na oLiMpie - tworzymy scenerie godną Bogów
• w Świecie MiTÓw - Tworzymy obozową legendę - mityczną historię o uczestnikach z humorem
• oTwarcie uczTY boGÓw - główny prowadzący sam ZEUS - obowiązkowy napój to ambrozja
• przeDSTaw SiĘ - prezentacja postaci w jaką się wcieliłeś oraz umiejętności:
• GrecKie poTYczKi - Teleturniej wiedzy o Olimpie i Starożytnej Grecji
• TeaTr GrecKi - odgrywamy mitologiczne sceny z przymrużeniem oka
• jaK  proMeTeuSz  DaŁ  LuDzioM oGieŃ... - wieczór opowieści nadmorskich o dawnych   
  bohaterach i starożytnych bogach
HoLiDaY  aQuaScHooL- woDne  wariacje na baSenie 
• waTer poLo - w gorące dni dla wszystkich spragnionych ochłody: piłka wodna.
• AQUAGLIDE -  dla miłośników mokrego :) szalone skoki indywidualne lub w parach, 
• aQuaFiT - nie trzeba się zmęczyć, aby być fit :)
• jaK rYba w woDzie”- zajęcia  na basenie z ratownikiem
• aQua SHow - tworzenie układu choreograficznego w wodzie
• aQua GYM - gimnastyka w wodzie, skoki, skłony, biegi i marsze....
• aQua MiSS - Wybory MISS pięknej sylwetki
• aQuaoLiMpiaDa - zawody pływackie o tytuł mistrza
SHow HoLiDaYS - zoSTaŃ prawDziwĄ GwiazDĄ 
• KabareTon - bo rozśmieszanie innych zawsze jest na topie! Wciel się w rolę najlepszego  
   kabareciarza. Wymyśl skecz albo opowiedz dowcip, który rozbawi wszystkich do łez! Takie  
   warsztaty to świetna zabawa. 
• Voice oF Greece - wielka potyczka piosenkarzy i piosenkarek! Czy wiecie już, jaki utwór  
   zaprezentujecie? A może chcielibyście zasiąść w jury? Będzie okazja do pokazania talentu!  
• TeŻ MaM TaLenT - prawdziwa klasyka gatunku. Każdy z nas umie coś nadzwyczajnego.  
   Na Show Holidays będzie wyjątkowa okazja zaprezentować swoje zdolności! Im dziwniejszy  
   pomysł, tym ciekawszy! 
• arcHiTeKT bez oŁÓwKa, bo nie będziemy rysować planów, ale od razu tworzyć i budować!  
   Zrobimy konkurs na najciekawszy zamek z piasku, spróbujemy także zbudować własne miasto!  
   Praca zespołowa przede wszystkim! 
• MeTaMorFoza - zmień się nie do poznania... stwórz swój sceniczny wizerunek!
• You (TeŻ) can Dance, czyli prawdziwe wyzwanie dla tancerzy. Im ciekawszy styl, tym wyższe  
   noty... 
• poSTaw na MiLion - od pucybuta do milionera! Staniecie przed szansą wzięcia udziału  
   w słynnym teleturnieju. Koła ratunkowe cały czas w dyspozycji, bo na drodze do nagrody czeka  
   wiele pytań!
• ciSza na pLanie! - stworzymy komedię na temat naszej kolonii! Przypominamy śmieszne  
   sytuacje, „przedrzeźniamy „ wychowawców, opowiadamy o naszych przeżyciach – ostatniego  
   dnia zaprezentujemy się na scenie!
• FinaŁowa rewia - występ w blasku fleszy i świateł na zakończeniu obozu
SporTS aDVenTure 
• pLaY oFF, czYLi: KoSzYKÓwKa - spróbujemy nie tylko poznać zasady profesjonalnej gry, ale   
   postaramy się też poznać najfajniejsze koszykarskie triki ORAZ piŁKa SiaTKowa – poćwiczymy  
   przyjęcia i odbicia. Doskonalić będziemy ekspresową orientację i błyskawiczną reakcję  :)
• SiaTKÓwKa pLaŻowa - słońce, piasek, akcja, koordynacja i szybka reakcja :). 
• LeciMY w KuLKi - turniej bilardowy
• juVenTur-croSS - Bieg przełajowy na plaży na plaży 
• orienTuj SiĘ - Wyjścia w teren połączone z zabawami na orientację
• Moje SporTowe FaScYnacje - wieczorne zwierzenia przy świecach
• BALONIADA - uzbrojeni w ręczniki, balony napełnione wodą i dobry humor oddajemy się  
     mokremu szaleństwu. Zabierzcie stroje kąpielowe, wodę zapewniamy my! 
 oLiMpiaDa SporTowa juVenTur  2021 (wybór  najlepszego Sportowca turnusu).
GreeK  reLaX FacTorY - aKcja inTeGracja
• pLaŻowY LanS - kolejna okazja na relaks, łapanie promieni słonecznych,
• MeGawYzwanie - podejmiecie się rywalizacji z kadrą? Zadania mega odjechane :)
• FLuo parTY - impreza wieczorową porą :) basen, fantastyczny didżej i blask gwiazd,
• SiaTKÓwKa pLaŻowa - słońce, piasek, akcja, koordynacja i szybka reakcja,
• BALONIADA - zamienimy piłkę do siatki na baloniki z wodą :). Mokry przegrywa :).
• noc DiDŻejÓw - dyskoteki szalone pod Gwiazdami 
• KonKurSY  z naGroDaMi: Supermodelka, Szalona Fryzura, Galeria Figur Piaskowych-GRECKIE    
   PIACHOLEPY 2021
• paraDa prezbieraŃcÓw - konkurs na najciekawsze przebranie.
• zabawY i GierKi: Miss i Mister Wakacji, KTO TY JESTEŚ - randka w ciemno, NAPISZ DO MNIE   
   -poczta francuska, miliard w rozumie, NEPTUNALIA - pasowanie na nadwornego obozowicza,  
   morskie śluby, Turniej Sobowtórów
• w rYTMie zorbY - wieczór z muzyką grecką
• uczTa poSejDona - chrzest obozowy 
• wieLKa GrecKa przYGoDa - spotkanie z prawdziwą kulturą Grecji – zwiedzanie ciekawych  
  obiektów w okolicy, piesze wycieczki do sąsiednich miejscowości, poznawanie topografii  
10 dzień - śniadanie – odbiór suchego prowiantu na drogę. Wyjazd kierunku Serbii. 
Przejazd przez Macedonię i Serbię w kierunku granicy węgierskiej.
11 dzień –  przejazd przez Węgry, Słowację. Powrót w godz. południowych.

RIVIERA 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. ważniejsze kurorty riwiery to paralia, olimpic beach, nei pori.
KATERINI-PARALIA - tętniąca życiem miejscowość położona na Riwierze Olimpijskiej u podnóża Olimpu. 
Krystaliczne wody Morza Egejskiego, piaszczyste plaże, liczne greckie tawerny, bary, restauracje, dyskoteki, 
sklepiki, sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Doskonałe jej położenie pozwala na zwiedzenie najpięk-
niejszych zakątków Grecji, do których niewątpliwie należą m.in. Meteory, pasmo Olimpu, wyspa Skiatos, 
Saloniki i inne, w myśl: „Tak jak nie da się usunąć z pamięci bogactwa kolorów – od soczystej zieleni Olimpu 
po lazur błękit wód Morza Egejskiego, jakimi bawi się natura Riwiery Olimpijskiej – tak niezapomniany 
okaże się czas spędzony tu”

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

12-18 latgreCja-oLimPijskie wakaCje
Petroland-olimp-meteory-Paralia



wyżywienie: w restauracji hotelowej 3 x dziennie w formie BUFETU. Wraz z napojami. 
Woda stołowa do dyspozycji uczestników w przeciągu całego dnia.

program fakultatywny:                              
• rejS na wYSpY zaToKi SaronSKiej: HYDra i SpeTSeS - Hydra- najciekawsza z wysp 
archipelagu. Nie ma na niej ruchu kołowego. Caly transport odbywa się na grzbiecie 
osiołków lub konno. Jest przykładem kamiennej architektury wyspiarskiej i niebywałego 
piękna. To ulubione miejsce Roberta Retforda, Lizy Minelli. Spetses jest zdecydowanie 
inna – mimo, iż niewielka to bardzo kosmopolityczna: rodzina Hiltonow, Big czy właściciel 
znanej marki piwa Amstel upodobali sobie własnie tą wyspe na miejsce odpoczynku. 
Liczne zatoczki i lazurowe w nich morze przyprawiaja o zawrot glowy. cena ok. 32 eur
• DYSKoTeKi – 5-8  euro/wejŚcie

cena obejmuje: 7 Noclegów, wyżywienie w-g programu, suchy prowiant, opiekę kadry 
pedagogicznej, opiekę medyczną grecką i ratowniczą polską, koszt programu, transport samolotem, 
transfer autokarem: Ateny -Tolo- Ateny, ubezpieczenie  NW, KL, bagaż i Choroby Przewlekłe, opieka 
rezydenta.
cena nie obejmuje: 
• Obowiązkowej kwoty 35 EUR zawierającą: taksę klimatyczną, bilety wstępu do obiektów, 
    lokalnego przewodnika -płatnej na miejscu 
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy- 26 zł /os./pobyt  
  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji),
• obowiązkowej kaucji zwrotnej 10 EUR

zakwaterowanie: Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami (prysznic, WC, suszarka do włosów) 
oraz klimatyzacją. Ponadto  TV SAT, telefon, mała lodówka  oraz balkon lub taras. WiFi  bezpłatnie. 
Pokoje wygodne, elegancko i funkcjonalnie wyposażone.

HoTeL „nineMia reSiDence”*** - Hotel położony zaledwie 100m  
od pięknej, piaszczysto-żwirowej plaży oraz  niedaleko  centrum miejscowości Tolo.  
Do DYSpozYcji GoŚci: recepcja, hol recepcyjny, restauracja (serwująca dania kuchni 
śródziemnomorskiej i międzynarodowej), bar z tarasem słonecznym ze sprzętem 
nagłaśniającym, ogród, basen z bezpłatnymi parasolami i leżakami. uczestnicy będą 
korzystać z boiska do piłki koszykowej oraz z siatkówki plażowej na plaży.

PELOPONEZ - Najbardziej grecki region kraju geograficznie jest najdalej na południe wysuniętą częścią 
kontynentalnej Grecji. W zamierzchłej przeszłości był wyspą, która na skutek ruchów tektonicznych 
dosunęła się do lądu. Kanał Koryncki powtórnie oddzielił go od Grecji, z którą obecnie połączony jest 
mostami. Wiszący most nad Zatoką Koryncką, otwarty latem 2004 r., jest jednym z największych na 
świecie. Peloponez to kraina gajów pomarańczowych i winnych, antycznych ruin, skalistych klifów  
i pięknych plaż. Półwysep kryje też większość najwspanialszych zabytków archeologicznych Grecji.  
To idealne miejsce na wakacje. 
TOLO - niezwykle urokliwa i malownicza turystyczna miejscowość wypoczynkowa  położna nad  Zatoką 
Argolidzką na Peloponezie, ok. 180 km na południe od Aten, wtulona w monumentalne ściany skalne 
wyrastające wprost z morza, amfiteatralnie zamykające malowniczą zatokę. Piaszczysta plaża, ciepłe, 
błękitne morze-oazy do nurkowania, promenada, egzotyczna roślinność uprzyjemniają wypoczynek. 
Wieczorami zapraszają liczne kawiarnie, dyskoteki, restauracje, które sprawiają, że miasto tętni 
życiem do białego rana.

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

Transport: 
SaMoLoT na trasie: KRAKÓW-ATENY-KRAKÓW
auToKar na trasie: ATENY-HOTEL-ATENY

Program: 
1 dzień - zbiórka  PORT LOTNICZY – Kraków-Balice. Wylot do Aten.
Przylot do Aten – przejazd do centrum - krótkie zwiedzanie aTen - SieDzibY boGÓw GrecKicH  
zobaczymy akropol z ruinami partenonu - Świątyni ateny partenos, monumentalna brama propyleje, 
świątynia ateny nike, objazd miasta autokarem-parlament oraz zmianę warty słynnych gwardzistów 
greckich w tradycyjnych strojach przed Grobem nieznanego Żołnierza, Transfer autokarem do Tolo. 
Przejazd do hotelu -zakwaterowanie w hotelu - obiadokolacja,  
1 – 8 DzieŃ - pobyt w ToLo:
GreeK TraVeL-TurYSTYczne wariacje 
•  naFpLio - pierwSza SToLica Grecji - aG Moni- wycieczka autokarowa do  pierwszej stolicy 

odrodzonej Grecji ze wspaniałymi weneckimi fortyfikacjami. zobaczymy mury obronne, 
twierdza palamidi, piękne Stare Miasto o tarasowej zabudowie, park w środku miasta ze 
starym dworcem i lokomotywą, fort bourtzi po środku zatoki i nadmorski bulwar prowadzący 
do plaży. Dla chętnych sprawdzian sił, 899 schodów do fortu Palamedesa skąd roztacza się 
wspaniały widok na miasto z meczetami oraz zatokę argosarońską. Następnie zwiedzimy  
klasztor aG Moni - jeden z najstarszych klasztorów prawosławnych, ukryty we wzgórzach 
Argolidy każdego dnia na kilka godzin otwiera swoje bramy.  Klasztor Agia Moni został założony 
w XI w n.e. uważany jest za jeden z najstarszych. Będziemy mieli okazje zwiedzić cerkiew, 
która zachwyca swoja bryłą architektoniczną. Poznamy życie mniszek, posłuchamy o ascezie 
ówczesnej  i obecnym życiu w murach klasztoru.

• aSini – KuLT poSejDona - wycieczka piesza na starożytne aSini - pozostałości murów 
obronnych. piękna panorama zatoki  oraz zwiedzanie wzgórza Akropolu nad urwiskiem.  
W czasach mykeńskich istniało tu ważne miasto, które w 740 r.p.n.e zostało zniszczone przez 
zazdrosnych mieszkańców potężnego wówczas miasta Argos. Miała być to zemsta za sojusz 
mieszkańców miasta ze Spartą. Spacer po szczycie Akropolu.

• naSza MiejScÓwa -ToLo-Tour - wycieczka piesza zwiedzanie malowniczej miejscowości 
wypoczynkowej. W trakcie wyprawy zobaczymy przepiękny, malowniczy kościół agia Kyriaki  
zbudowany w pięknym miejscu na wzgórzu, skąd rozpościera się wspaniały, zapierający dech  
w piersiach widok, na zatokę Tolo.  

HoLiDaY  aQuaLanD - woDne wariacje.
• waTer poLo - w gorące dni dla wszystkich spragnionych ochłody: piłka wodna. 
• AQUAGLIDE - dla miłośników mokrego :) szalone skoki indywidualne lub w parach,
• aQuaFiT - nie trzeba się zmęczyć, aby być fit :)
• jaK rYba w woDzie - zajęcia na basenie z ratownikiem
• aQua SHow - tworzenie układu choreograficznego w wodzie
• aQua GYM - gimnastyka w wodzie, skoki, skłony, biegi i marsze....
• aQua MiSS - Wybory MISS pięknej sylwetki
• aQuaoLiMpiaDa - zawody pływackie o tytuł mistrza
SporT  aDwenTure 
• pLaY oFF, czYLi: KoSzYKÓwKa - spróbujemy nie tylko poznać zasady profesjonalnej gry, ale   
  postaramy się też poznać najfajniejsze koszykarskie triki ORAZ piŁKa SiaTKowa - poćwiczymy  
  przyjęcia i odbicia. Doskonalić będziemy ekspresową orientację i błyskawiczną reakcję  :)
• SiaTKÓwKa pLaŻowa - słońce, piasek, akcja, koordynacja i szybka reakcja 
• juVenTur-croSS - Bieg przełajowy na plaży na plaży 
• orienTuj SiĘ - Wyjścia w teren połączone z zabawami na orientację
• Moje SporTowe FaScYnacje - wieczorne zwierzenia przy świecach
• baLoniaDa - uzbrojeni w ręczniki, balony napełnione wodą i dobry humor oddajemy się  
  mokremu szaleństwu. Zabierzcie stroje kąpielowe, wodę zapewniamy my! 
• oLiMpiaDa SporTowa juVenTur ToLo 2021 (wybór najlepszego Sportowca turnusu).
w KLiMacie STaroŻYTnej Grecji –  w świecie mitów i legend
Przeniesiemy się do czasów starożytnej Grecji gdzie świat ludzi przenikał się ze światem Bogów. Obozowicze w grze 
terenowej poszukają mitów i legend związanych z półwyspem Peloponez. Wśród legend usłyszcie o Odyseuszu, Agamemnonie, 
Helenie Trojańskiej, Menelaosie i Parysie. 
• STaroŻYTna MoDa - przebieranki w stroje Greckich Herosów i Bogiń
• LeGenDY GrecKie” - czyli historie w których jest ziarnko prawdy - zabawa w formie gry terenowej,  
  dzielimy się na grupy (każda dostaje wskazówkę o ukrytej legendzie związanej z Peloponezem,  
  kto zgadnie o której legendzie mowa).
• bĄDŹ jaK HeroS - zabawa w Grecką olimpiadę - zawody sportowe 
• Dionizje MaŁe i wieLKie  - Święto Teatru i Tańca  Starożytnego – pokaz inscenizacji  teatralnych,  
  tanecznych zakończony wyłonieniem najlepszej inscenizacji.
• jaK proMeTeuSz DaŁ LuDzioM oGieŃ... - wieczór opowieści nadmorskich o dawnych  
  bohaterach i starożytnych bogach.
• Troja - jaK wYwoŁaLeM wojnĘ TrojaŃSKĄ - gra obrazuje legendarny konflikt - Wojnę  
  Trojańską, A konkretnie jego ostatnią część, czyli walkę pod murami oraz oblężenie miasta.  
  Przypomnijmy sobie historię wojny trojańskiej.! Teraz Ty możesz obronić Troję! Rozmieść mury  
  obronne na planszy w taki sposób, aby odciąć wszystkich wrogów, a własnych rycerzy chronić  
  w obrębie miasta. Gracze wcielają się w role największych bohaterów greckich, walczących po  
  stronie Achajów pod dowództwem króla Agamemnona,
SHow HoLiDaYS - zoSTaŃ prawDziwĄ GwiazDĄ 
• KabareTon - bo rozśmieszanie innych zawsze jest na topie! Wciel się w rolę najlepszego  
  kabareciarza. 
• Voice oF ToLo - wielka potyczka piosenkarzy i piosenkarek! Czy wiecie już, jaki utwór  
  zaprezentujecie? A może chcielibyście zasiąść w jury? Będzie okazja do pokazania talentu!  
• TeŻ MaM TaLenT - prawdziwa klasyka gatunku. Każdy z nas umie coś nadzwyczajnego. 
• MeTaMorFoza - zmień się nie do poznania... stwórz swój sceniczny wizerunek!
• You (TeŻ) can Dance, czyli prawdziwe wyzwanie dla tancerzy. Im ciekawszy styl, tym wyższe noty... 
• ciSza na pLanie! - stworzymy komedię na temat naszego obozu! Przypominamy śmieszne  
  sytuacje, „przedrzeźniamy” wychowawców, opowiadamy o naszych przeżyciach – ostatniego  
  dnia zaprezentujemy się na scenie!
• FinaŁowa rewia - występ w blasku fleszy i świateł na zakończeniu obozu
piraci z KaraibÓw-eScaperooM
Statek, którym podróżowaliście rozbił się na środku oceanu w wyniku ataku piratów. Udało się Wam przeżyć. Wzburzone 
fale wyrzuciły Was na brzegu wyspy oprócz Was ucierpieli też piraci, którzy zgubili skrzynię ze skarbem. Musicie rozwiązać 
kolejne zadania, abyście mogli zlokalizować, gdzie jesteście i wezwać pomoc oraz otworzyć skrzynię ze skarbem.. Szukajcie 
kopert w których znajdują się wskazówki i poszczególne cyfry kodu. Celem zabawy jest rozwiązanie zagadek oraz spisanie 
poszczególnych cyfr kodu.
• WYSPA PIRATÓW 
• KOPERTA  PRAWDĘ CI POWIE…
• CO UKRYWA ZDRAPKA ??
• TAJEMNICA CZERWONEGO NOTESU 
• LIST W BUTELCE- Ratunku !! Pomocy!!
• SYGNAŁY ŚWIETLNE - gdzie się ukryła latarka?
• POSZUKIWANIE SKARBU- mapa, krzyżyk i kody ..
• SKRZYNIA OTWARTA - Zwycięstwo! Piraci uratowani !!
aKcja -inTeGracja-SuMMer crazY Fun 
• pLaŻowY LanS - kolejna okazja na relaks, łapanie promieni słonecznych i beztroskich, szalonych  
   chwil w zdjęciowym kadrze :)
• SunnY TaTToo - w gorące dni i po gorących wrażeniach będziemy odpoczywać na plaży, kąpiąc    
   się i plażując. Słoneczny tatuaż to boska opalenizna wymagająca tylko nieco wysiłku :)
• MeGawYzwanie – podejmiecie się rywalizacji z kadrą? Zadania mega odjechane :)
• noc DiDŻejÓw - dyskoteki szalone pod Gwiazdami  
• KonKurSY z naGroDaMi: Supermodelka, Szalona Fryzura, Galeria Figur Piaskowych-GRECKIE  
  PIACHOLEPY 2021
• zabawY i GierKi: Miss i Mister Wakacji, KTO TY JESTEŚ -randka w ciemno, NAPISZ DO MNIE   
  - poczta francuska, miliard w rozumie, NEPTUNALIA - pasowanie na nadwornego obozowicza,  
  morskie śluby, Turniej Sobowtórów
• w rYTMie zorbY - wieczór z muzyką grecką
• MaMMa Mia - czyli wielka grecka improwizacja 
• SYzYFowe prace - obozowy konkurs czystości 
• uczTa poSejDona - CHRZEST OBOZOWY - emocjonujące chwile dla każdego Nowicjusza, który  
   musi udowodnić, że może stać się obozowym wyjadaczem. Czeka na Was kilka stacji zadaniowych.
• THe enD - wieLKi FinaŁ - każde, nawet te najbardziej fantastyczne dni kiedyś się kończą, ale  
   każde zakończenie może być radosne! To czas rozstrzygnięcia konkursów, rozdania dyplomów,  
   nagród i zdjęć. To także doskonała okazja by sprawdzić jak w ciągu tych dni widziało Was oko  
   aparatu. 
8 DzieŃ - wczesne śniadanie, odbiór suchego prowiantu na drogę, transfer autokarem do Portu
Lotniczego w Atenach . W trakcie przejazdu  postój przy KanaLe KorYncKiM, który łączy 2 morza:  
jonskie i egejskie oraz skraca drogę miedzy wyspami i kontynentami. będziemy mieli okazję 
stanać na moście granicznym i z wysokości 75 m spojrzeć na efekt pracy: periandera, Kaliguli, 
juliusza ceazara, nerona i innych wielkich tego swiata - krótki spacer i czas na zdjęcia. Wylot  
z Aten, przylot do Krakowa.

12-18 lat

greCja-PeLoPonez  w krainie BogÓw greCkiCH
  ateny-Tolo-nafplio-ag moni-asini-kanał koryncki



cena obejmuje: 7 noclegów w Hiszpanii, wyżywienie według programu + suchy prowiant 
na drogę, transport autokarem LUX, ubezpieczenie - KL (20.000 EUR) + choroby przewlekłe,  
NW (3.000 EUR), bagaż (250 EUR), opiekę polskiego pilota-przewodnika, opiekę wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej, hiszpańską opiekę medyczną i ratowniczą, realizację programu.
cena nie obejmuje: 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz programu fakultatywnego. 
  Obowiązkowo płatne wstępy: WENECJA, GARDALAND – ok. 60 EUR, 
• Opłata turystyczna LLoret de Mar płatna w hotelu – 5 EUR/pobyt dla osób powyżej 16 roku życia
• Prosimy o zabezpieczanie prowiantu i kieszonkowego na posiłki w czasie przejazdu.
• Gwarantowany pokój 2 osobowy +250 zł/os.
• Obowiązkowa dopłata do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Pomocowego - 20 zł/os.

Hotel GuiTarT cenTraL parK*** - elegancki hotel, dogodnie położony w ścisłym 
centrum LLoret de Mar znajdujący się ok. 400 m od szerokiej, piaszczystej plaży. W pobliżu 
hotelu znajduje się centrum handlowe z barami, pizzeriami i dyskotekami. Hotel składa się  
z 4 budynków położonych tarasowo w rozległym zielonym ogrodzie. Na terenie obiektu 
znajduje się mini Aqua Park z 3 zjeżdżalniami oraz wodnym placem zabaw – bezpłatny dla 
naszych uczestników.
Do DYSpozYcji uczeSTniKÓw: restauracja, kawiarnia, przestronna sala recepcyjna, 
winda, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny) 3 baseny z leżakami, tenis stołowy,  
boccia, boisko do piłki siatkowej i nożnej, plac zabaw dla dzieci, bogaty program 
animacyjno-rozrywkowy.
zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami i klimatyzacją, wygodne i funkcjonalnie 
wyposażone.

COSTA BRAVA - najbardziej znany rejon śródziemnomorskiego wybrzeża przyciągający turystów 
doskonałą pogodą (ponad 300 słonecznych dni w roku), urokliwymi widokami, długimi, szerokimi 
piaszczystymi plażami, piękną przyrodą, a także świetną infrastrukturą turystyczną. Zespół 
nowoczesnych hoteli, liczne centra rozrywki, bary, kafejki i nowoczesne dyskoteki z pewnością 
stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku i zabawy młodzieży ze wszystkich zakątków Europy. 
LLORET DE MAR  - zdecydowanie najpopularniejszy wakacyjny kurort Katalonii i niewątpliwa stolica 
Costa Brava z niezliczoną ilością atrakcji. Oddalona o 70 km od Barcelony, malownicza miejscowość 
zachwycająca pięknymi krajobrazami i szerokimi plażami. Niekwestionowana stolica rozrywki Costa 
Brava stwarzająca doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń.

Transport: autokar klasy LUX (klimatyzacja, barek, DVD, WC).  
Trasa przejazdu: Czechy – Austria - Włochy - Francja

program fakultatywny:   
• KarneT na DYSKoTeKi 
  (min. 4 wejścia – dla osób powyżej 16 lat)  ok. 30-50 EUR (w zależnści od dyskoteki)
• MiaSTeczKo woDne - ok. 30 EUR
• rejS STaTKieM Do ToSSa De Mar + zwieDzanie zaMKu - ok. 24-26EUR
Wycieczki fakultatywne realizowane przy min. 30 chętnych

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

Program: 
1 Dzień – Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię.
2 Dzień – Przyjazd do wenecji –przerwa w podróży 9 godzin. Przejazd  promem do 
historycznego centrum: zwiedzanie z przewodnikiem plac i bazylika Św. Marka, pałac 
Dożów, rialto i Most akademii. (bilety wstępu, przewodnik oraz prom dodatkowo 
płatne z wydatków programowych). W godzinach wieczornych wyjazd z Włoch. Nocny 
przejazd przez Francję.
3 Dzień – Przejazd przez Francję. Przyjazd  do Hiszpanii na Costa Brava  w godz. 
popołudniowo-wieczornych. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 - 10 Dzień – Pobyt na Lloret de Mar 8 dni – 7 noclegów.  
• BARCELONA- całodzienna wycieczka autokarowa.Zwiedzanie katedry Sagrada Familia,  
  La Rambla, dzielnica gotycka z katedrą Św.Eulali, port, Wzgórze Mont Juic,  
  Stadion FC Barcelona (bilet dodatkowo płatny dla chętnych ok. 25 EUR). Wieczorem  
  pokaz grających fontann.
• bLaneS wycieczka autokarowa  zwiedzanie (skały Sao Palomera, promenada)
• Rej statkiem do TOSSA DE MAR ze zwiedzaniem zamku (dodatkowo płatny dla  
   chętnych ok. 25 EUR) 
• w rYTMie SaLSY - udział w imprezach organizowanych w kurorcie - poznawanie  
   barwnej kultury hiszpańskiej
• pLaŻowY LanS - okazja na relaks, łapanie promieni słonecznych i beztroskich,  
  szalonych chwil 
• FLuo parTY - impreza wieczorową porą :) basen, fantastyczny didżej i blask gwiazd 
• SiaTKÓwKa pLaŻowa - słońce, piasek, akcja, koordynacja i szybka reakcja 
• wŚrÓD LeGenD KaTaLonii - wieczór opowieści nadmorskich o zachodzie słońca 
• KonKurSY z naGroDaMi: Supermodelka, Szalona Fryzura, Galeria Figur  
  Piaskowych HISZPAŃSKIE PIACHOLEPY 2021, HISZPANIA WARTA POZNANIA-Konkurs  
  „Wszystko na temat Hiszpanii”
• BALONIADA - zamienimy piłkę do siatki na baloniki z wodą :). Mokry przegrywa :).
• oLiMpiaDa SporTowa juVenTur LLoreT2021- wybór najlepszego Sportowca 
turnusu.
• STarcie GiGanTÓw - mecz FC Barcelona – Real Madryt-   (turniej piłki nożnej)
10 Dzień – Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu,obiad, pobranie suchego prowiantu 
na drogę powrotną. Wyjazd z Hiszpanii w godz.  popołudniowych. Przejazd przez 
Francję. Późnym wieczorem w zależności 
od czasu przejazdu  zwiedzanie Monaco i MonTe carLo. Dalszy przejazd do Włoch.
11 Dzień – Przejazd przez Włochy w okolice Werony - całodzienna zabawa w Parku 
Rozrywki we Włoszech GARDALAND. największy włoski park rozrywki trakcyjne 
miejsce dla fanów parków rozrywki w różnym wieku. rozmaite zjeżdżalnie wodne, 
rollercoastery większe i mniejsze, „latające fotele”, łódki-koła pływające po 
wzburzonej rzece. Oferuje ponad 70 atrakcji dla małych i dużych m.in.  Blue Tornado 
Magic Mountain, I Corsari, Colorado Boat, Sequoia Adventure. (bilet dodatkowo 
płatny) - czas pobytu 9 godzin. Wieczorem wyjazd z Włoch. Przejazd przez Austrię.
12 Dzień – Przejazd przez Austrię, Czechy, przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 złrodzeństwo - 50 złprzyjaciele - 50-150 zł
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14-18 lat

HiszPania+włoCHY  kaTaLoŃskie wakaCje
wenecja-Barcelona-Blanes-Tossa de mar-gardaland

Hotel SaMba *** - położony ok. 700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m 
od plaży. Do DYSpozYcji uczeSTniKÓw: bar, restauracja, winda, duży basen (leżaki  
i parasole przy basenie bezpłatne), sala TV, stół do tenisa stołowego, boisko do siatkówki, 
odpłatnie: sejf, automaty do gier, bilard, sala gier. na terenie obiektu prowadzone są 
animacje.
zakwaterowanie: pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami i klimatyzacją, wygodne i funkcjonalnie 
wyposażone.
wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie bufetu (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad w dniu wyjazdu + 
suchy prowiant na drogę powrotną. Do obiadów i kolacji woda bezpłatnie. Pozostałe napoje 
dodatkowo płatne, 



HoTeL GuiTarT cenTraL parK ***    - elegancki hotel, położony w ścisłym centrum 
LLoret de Mar Oraz ok. 400 m od szerokiej, piaszczystej plaży. W pobliżu hotelu znajduje 
się centrum handlowe z barami, pizzeriami i dyskotekami. Hotel składa się z 4 budynków 
położonych tarasowo  w  rozległym zielonym ogrodzie. Na terenie obiektu znajduje mini 
Aqua Park z 3 zjeżdżalniami oraz wodnym placem zabaw - bezpłatny dla naszych uczestników.  
Do DYSpozYcji uczeSTniKÓw: restauracja, kawiarnia, przestronna sala recepcyjna, 
winda, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny) 3 baseny z leżakami, tenis stołowy, boccia, 
boisko do piłki siatkowej i nożnej, bogaty program animacyjno-rozrywkowy.

zakwaterowanie: pokoje 3,4 - osobowe z łazienkami i klimatyzacją w cenie. 
Pokoje wygodne, funkcjonalnie wyposażone. Nocleg tranzytowy we Francji.
wyżywienie: FRANCJA - 1 gorąca obiadokolacja, 1 śniadanie kontynentalne,
HISZPANIA -3 posiłki dziennie w formie bufetu (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad w dniu wyjazdu  
+ suchy prowiant na drogę powrotną. Do obiadów i kolacji woda bezpłatnie. Pozostałe napoje 
dodatkowo płatne,

program fakultatywny:   
• KarneT na DYSKoTeKi (min. 4 wejścia – dla osób powyżej 16 lat)  ok. 30-50 EUR (w zależności od dyskoteki)
• MiaSTeczKo woDne - ok. 30 EUR
• rejS STaTKieM do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku - ok. 24-26EUR
Wycieczki fakultatywne realizowane przy min. 30 chętnych

Transport: autokar LUX (klimatyzacja, WC, barek, DVD)  
Trasa przejazdu: Czechy – Niemcy - Francja - Hiszpania

COSTA BRAVA - najbardziej znany rejon śródziemnomorskiego wybrzeża przyciągający 
turystów doskonałą pogodą (ponad 300 słonecznych dni w roku), urokliwymi widokami, 
długimi, szerokimi piaszczystymi plażami, piękną przyrodą, a także świetną infra-
strukturą turystyczną. Zespół nowoczesnych hoteli, liczne centra rozrywki, bary, kafejki  
i nowoczesne dyskoteki z pewnością stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku  
i zabawy młodzieży ze wszystkich zakątków Europy.

LLORET de MAR - zdecydowanie najpopularniejszy wakacyjny 
kurort Katalonii i niewątpliwa stolica Costa Brava z niezliczoną 
ilością atrakcji. Oddalona o 70 km od Barcelony, malownicza 
miejscowość zachwycająca pięknymi krajobrazami i szerokimi 
plażami. Niekwestionowana stolica rozrywki Costa Brava 
stwarzająca doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku 
i niezapomnianych wrażeń.

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

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

Program: 
1 DzieŃ – Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię.
2DzieŃ – Przejazd przez Niemcy, Francję do Paryża. Około południa przyjazd do 
euroDiSneYLanDu - całodzienna zabawa w słynnym parku rozrywki (bilet dodatkowo 
płatny z wydatków programowych).  Na miejscu istnieje możliwość zakupu posiłków 
w cenie ok 10-15 EUR. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie (pokoje 3-osobowe  
z umywalką – WC i łazienki na korytarzach).
3DzieŃ - Śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie parYŻa. Spacer 
z pilotem na trasie: wieża eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom – płatny dodatkowo 
ok. 15EUR), Łuk Triumfalny, pola elizejskie, Luwr, Les Halles, centrum pompidou, 
wyspa La cite, Katedra notre Dame, rejs statkiem po Sekwanie (bilet dodatkowo 
płatny w ramach wydatków programowych). Obiadokolacja. W godzinach wieczornych 
wyjazd do Hiszpanii. Nocny przejazd przez Francję.
4 DzieŃ - Śniadanie we własnym zakresie. W zależności od czasu przejazdu zwiedzanie 
carcaSSonne (zamek i twierdza). Przyjazd do Lloret de Mar w godz. popołudniowo-
wieczornych, kolacja, zakwaterowanie.
4 – 11 DzieŃ - pobyt w Lloret de Mar 8 dni (7 noclegów)
W trakcie pobytu  w programie:
• BARCELONA - całodzienna wycieczka autokarowa. Zwiedzanie katedry Sagrada Familia, 
La rambla, dzielnica gotycka z katedrą Św. eulali, port, wzgórze Mont juic, Stadion 
Fc barcelona (bilet dodatkowo płatny dla chętnych ok. 25 EUR), Wieczorem pokaz 
grających fontann.
• w rYTMie SaLSY - udział w imprezach organizowanych w kurorcie - poznawanie 
barwnej   kultury hiszpańskiej
• pLaŻowY LanS - okazja na relaks, łapanie promieni słonecznych i beztroskich, 
szalonych chwil
• FLuo parTY – impreza wieczorową porą :) basen, fantastyczny didżej i blask gwiazd
• SiaTKÓwKa pLaŻowa  – słońce, piasek, akcja, koordynacja i szybka reakcja
• wŚrÓD LeGenD KaTaLonii – wieczór opowieści nadmorskich o zachodzie słońca
• KonKurSY z naGroDaMi: Supermodelka, Szalona Fryzura, Galeria Figur Piaskowych 
HISZPAŃSKIE PIACHOLEPY 2021, HISZPANIA WARTA POZNANIA- Konkurs „Wszystko na 
temat Hiszpanii”
• BALONIADA - zamienimy piłkę do siatki na baloniki z wodą :). Mokry przegrywa :).
• oLiMpiaDa SporTowa juVenTur LLoreT2021 - wybór najlepszego Sportowca turnusu.
• STarcie GiGanTÓw - mecz FC Barcelona – Real Madryt - (turniej piłki nożnej)
11 DzieŃ – Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, obiad, pobranie suchego prowiantu 
na drogę powrotną. Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowych. Przejazd przez 
Francję. Późnym wieczorem  w zależności od czasu przejazdu  zwiedzanie  Monaco  
i MonTe carLo. Dalszy przejazd do Włoch.
12 DzieŃ – Przejazd przez Włochy w okolice Werony - całodzienna zabawa w Parku 
Rozrywki we Włoszech GARDALAND. największy włoski park rozrywki trakcyjne 
miejsce dla fanów parków rozrywki w różnym wieku. rozmaite zjeżdżalnie wodne, 
rollercoastery większe i mniejsze, „latające fotele”, łódki-koła pływające po 
wzburzonej rzece. Oferuje ponad 70 atrakcji dla małych i dużych m.in.  blue Tornado 
Magic Mountain, i corsari, colorado boat, Sequoia adventure. (bilet dodatkowo 
płatny) - czas pobytu 9 godzin. Wieczorem wyjazd z Włoch. Przejazd przez Austrię.
13 DzieŃ - Przejazd przez Austrię, Czechy, przyjazd do Polski w godzinach 
przedpołudniowych.

cena obejmuje: 7 noclegów w Hiszpanii, 1 nocleg w Paryżu, 8 wyżywienie według programu  
+ suchy prowiant na drogę, transport autokarem LUX, ubezpieczenie AXA TUiR - KL (20.000 EUR) 
+ choroby przewlekłe, NW (3.000EUR), bagaż (250EUR), opiekę polskiego pilota-przewodnika, opiekę 
kadry pedagogicznej, hiszpańską opiekę medyczną i ratowniczą, realizację programu.
cena nie obejmuje:
- Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz programu fakultatywnego.
  Obowiązkowo płatne bilety bilety wstępu i opłaty rezerwacyjne parków rozrywki (Disneyland  
  i Gardaland), rejs statkiem po Sekwanie w Paryżu oraz opłaty wjazdowe do Paryża -90 EUR (terminy 1-4),  
  110 EUR (terminy 5-8 )
- Opłata turystyczna LLoret de Mar płatna w hotelu – 5 EUR/pobyt dla osób powyżej 16 roku życia
- Prosimy o zabezpieczanie prowiantu i kieszonkowego na posiłki w czasie przejazdu.
- Gwarantowany pokój 2 osobowy +290 zł/os.
- Obowiązkowa dopłata do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Pomocowego - 20 zł/os.

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

HiszPania  CosTa BraVa+ParYŻ
Paryż-eurodisneyland-Carcasonne-Barcelona-monte Carlo
                          monaco-gardaland

14-18 lat

Hotel SaMba*** - położony ok. 700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m od plaży. 
Do DYSpozYcji uczeSTniKÓw: bar, restauracja, winda, duży basen (leżaki i parasole 
bezpłatne), sala TV, stół do tenisa stołowego, boisko do siatkówki, odpłatnie: sejf, 
automaty do gier, bilard, sala gier. na terenie obiektu prowadzone są animacje.



MONTALTO DI  CASTRO MARINA  -  niezwykle urokliwy nadmorski kurort wypoczynkowy będący 

dzielnicą pradawnego, historycznego miasta Montalto di Castro położony bezpośrednio nad Morzem 

Tyrreńskim oraz w niewielkiej odległości - 9okm od  Rzymu. Piękne, szerokie, piaszczyste plaże, cieniste 

lasy piniowe oraz bogata infrastruktura czynią to miejsce idealnym dla wspaniałego wypoczynku. Liczne 

sklepiki, bary i restauracje sprawiają że kurort tętni życiem do późna w nocy. Ze względu na swoje 

położenie doskonała baza wypadowa na wycieczki do Rzymu, Florencji, Sieny, Pizy. To prawdziwy raj 

dla miłośników słońca, plaży i kontaktu z naturą, jak również dla turystów wędrujących śladami historii.

W Marinie tętni wakacyjne życie nocne i wieczorne przy „deptaku”. 2 x w tygodniu organizowane są 

targi, koncerty przy morzu, występy, animacje przy plażach. Plaża – szeroka piaszczysta z łagodnym 

zejściem do morza, strzeżona, część publiczna bezpłatna.

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

cena obejmuje: 8 NOCLEGÓW (7 Noclegów i wyżywienie w Montalto Di Castro,  
1 nocleg tranzytowy w hotelu **), 1 posiłek piknikowy, opiekę kadry pedagogicznej, 
opiekę medyczną włoską i ratowniczą polską,  koszt programu, transport autokarem LUX   
ubezpieczenie NW, KL, bagaż i Choroby Przewlekłe, opieka rezydenta i pilota. 
cena nie obejmuje: 
• obowiązkowej taksy klimatycznej - 10 EUR/os/turnus - płatnej na miejscu 
• obowiązkowej opłaty za wstęp do GARDALANDU, bilety wstępu, komunikację miejską i lokalnych  
   przewodników - 60 EUR (płatne w autokarze). 
• obowiązkowej składki na TFG-10zł i TFP-10zł  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji),
• obowiązkowej kaucji zwrotnej 10 EUR

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

wyżywienie: 3 posiłki dziennie - kuchnia włoska (śniadanie-BUFET, lunch, kolacja 
serwowane). Lunch, obiadokolacja - posiłki ciepłe + deser +  woda stołowa.
Pierwsze świadczenie obiadokolacja, ostatnie świadczenie śniadanie + suchy prowiant 
na drogę. Posiłki tranzytowe według programu.
Transport: autokary klasy LUX (klimatyzacja, WC, bar, DVD).
Trasa przejazdu: Czechy - Austria - Włochy

HoTeL reSiDence  KeY cLub *** - Elegancki  hotel otoczony zielenią, położony 
ok. 400m od szerokiej, piaszczystej plaży, ok.300 m od centrum  nadmorskiej części 
miasta oraz 2000m od starego historycznego centrum miasta.
Do DYSpozYcji uczeSTniKÓw: recepcja, elegancka restauracja, bar, sala wypoczynkowa 
z TV, sala gier, stół do tenisa, piłkarzyki, bardzo duży ogród, basen z leżakami, 
jazcuzzi. profesjonalne boiska do siatkówki i koszykówki, boisko do piłki nożnej,  
zadaszone miejsce na spotkania i dyskoteki przy hotelu.
zakwaterowanie: Pokoje 3,4 - osobowe z łazienkami wyposażonymi w suszarki do włosów, 
Pokoje z balkonami oraz TV SAT, telefonem oraz klimatyzacją w cenie, eleganckie, wygodne 
i funkcjonalnie wyposażone.

Program: 
1 dzień – wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię.            
2 dzień – w godz.rannych  przyjazd do jednego z największych i najsłynniejszych na świecie parków rozrywki 
– włoskiego GarDaLanDu- całodzienny pobyt oraz wspaniała zabawa. Na powierzchni ok. 60 ha.  
czeka na Was ogrom atrakcji. W krainie Fantasy spotkać można bohaterów filmowych z “Madagaskaru”  
i “Epoki lodowcowej”. W wielkiej części Przygód można zdobyć dżunglę i spotkać… mamuty, uczestniczyć 
w rejsie pirackim okrętem czy łodzią popłynąć wzdłuż rzeki colorado. Najpopularniejszą częścią parku 
jest kraina adrenaliny. największe rollercostery, diabelskie młyny i domy strachów. 
Przejazd do Hotelu w ok. Werony– obiadokolacja, nocleg.
3 dzień – po śniadaniu wyjazd  do Montalto Di Castro Marina. W trakcie przejazdu zwiedzanie weronY 
miasta słynnych kochanków romea i julii: rzYMSKa arena - słynny rzymski amfiteatr z i wieku, plac 
delle erbe, wieża Lamberti, Dom julii Kościoł Santa Maria antica, Katedra. Przyjazd do Montalto di 
castro Marina  w godz.popołudniowych, zakwaterowanie – obiadokolacja, nocleg
3 - 10 dzień - pobyt  w   Hotelu „ KeY cLub ”***:
rzYMSKa  przYGoDa: 
wSzYSTKie DroGi prowaDzĄ Do rzYMu - wycieczka autokarowa w trakcie której zwiedzimy rzym 
i watykan. Zobaczymy m in. colosseum, Forum romanum, Kapitol, ołtarz ojczyzny, plac wenecki, 
Fontanna Di Trevi, panteon, plac navona,  plac i Schody Hiszpańskie, plac i bazylika Św. piotra - wizyta 
przy grobie ojca Świętego w Kaplicy Św. Sebastiana.
ciViTaVecHia - MiaSTo Trajana - wycieczka autokarowa. Zwiedzanie miasta założonego w II w. 
za panowania Cesarza Trajana, znany Port morski nad Morzem Tyrreńskim oraz znane uzdrowisko  
ze źródłami mineralnymi. Zwiedzaniu Fortu Michelangelo, palazzo apostolico, Katedra San Francesco.   
ToSKaŃSKie KLiMaTY- MonTe arGenTario - wycieczka autokarowa w trakcie której, zwiedzimy                                    
jeden z najpiękniejszych toskańskich półwyspów. Zobaczymy dwa głowne miasta na płwyspie - porTo 
ercoLe jeden z najbardziej znanych nadmorskich kurortów w Toskanii oraz porTo SanTo STeFano  
malownicza miejscowość i port położona na wzgórzu wśród przepięknej zieleni.
naSza MiejScÓwa-MonTaLTo Di caSTro - wyprawa piesza, zobaczymy urokliwe Stare Miasto  
z mnóstwem krętych uliczek oraz ruiny zamku. 
ciao iTaLia  !!! ... czyli wŁocHY w pigułce..    
co, GDzie, jaK...- Mini kompendium wiedzy o Włoszech
Koniec jĘzYKa za przewoDniKa - Nauka podstawowych zwrotów językowych
prawie jaK picaSSo - Wykorzystujemy różne techniki plastyczne do wykonania najciekawszych 
symboli odwiedzanego kraju
KoSMopoLiTĄ bYĆ - Quiz z nagrodami z przyswojonej wiedzy
DYSKoTeKa pana „DŻeKa”- dance’ owanie w najpopularniejszych rytmach regionu
HoLiDaY  aQuaLanD - woDne wariacje na baSenie
waTer poLo - (piłka wodna) - w gorące dni dla wszystkich spragnionych ochłody: piłka wodna. 
Turniejowymi sędziami staną się ratownik i instruktor. Pamiętajcie, gramy fair!
AQUAGLIDE - dla miłośników mokrego :) szalone skoki indywidualne lub w parach,  
aQuaFiT - nie trzeba się zmęczyć, aby być fit :)
jaK rYba w woDzie - zajęcia  na basenie z ratownikiem
aQua SHow - tworzenie układu choreograficznego w wodzie
aQua GYM - gimnastyka w wodzie, skoki, skłony, biegi i marsze....
aQua MiSS - Wybory MISS pięknej sylwetki
aQuaoLiMpiaDa - zawody pływackie o tytuł mistrza 
w Świecie reKinÓw bizneSu   
Wejdź w świat biznesu i poczuj się jak przedsiębiorca kupuj i sprzedawaj, inwestuj i ryzykuj….. 
Szybka i łatwa kasa, bogactwo i adrenalina, a przede wszystkim dobra zabawa. Pamiętaj tu króluje
mafia i „nieczyste” interesy nie daj się oszukać…… 
eurobizneS - gra dla tych co umieją ryzykować, zbuduj imperium i zarządzaj nim jak rekin finansjery, 
baw się dobrze tylko pamiętaj by nie trafić do więzienia….
zarYzYKuj w KaSYnie - Ruletka - nutka hazardu połączona z dobra zabawą, kto zaryzykuje i wygra, 
kto potrafi blefować, a kto jest porostu szczęściarzem? 
w KLiMacie aL. capone - impreza  w klimacie z ubiegłego stulecia, wytworne Panie i dystyngowani 
Panowie… muzyka i stroje  tamtych lat. 
STwÓrzMY STarT up - stwórz firmę marzeń, od nazwy, pomysłu, dystrybucji i reklamy im bardziej 
oryginalny pomysł tym lepiej, zabawa w grupach
MaFia - gra psychologiczna - czy szeryf zlikwiduje mafie czy  mafia unicestwi szeryfa....
GaMe FacTorY – obozowY  FeSTiwaL  SporTowY
baDMinTon - gra dla osób uwielbiających szybkość. Uczy refleksu, spontaniczności i strategicznego 
myślenia. Jak nie pomyślisz to się nabiegasz :) 
KrYKieT - boisko, drewniany młotek i kula - kto najszybciej przetoczy kulę wg ustalonego schematu? Gra 
historyczna ale zapewniamy: na pewno nie jest nudna. Co znaczy siła, kiedy liczy się szybkość i precyzja!
BULE - w grze, oprócz zawodników, biorą udział metalowe kule oraz jedna kulka drewniana, zwana 
pieszczotliwie „świnką”. Towarzystwo dobrych humorów niezbędne!
TeniS SToŁowY  -  wciąga, bawi, zapewnia emocje! Jedyny stół, przy którym siedzenie nie jest wskazane 
MeGa zbijaK - fascynująca rywalizacja obozowiczów na gibkość, spryt i poczucie humoru :) Tradycyjny 
zbijak w mega wydaniu. Dla podkręcenia klimatu kadra stanie po drugiej stronie  boiska :)
pLaY oFF, czYLi: KoSzYKÓwKa - spróbujemy nie tylko poznać zasady profesjonalnej gry, ale postaramy 
się też poznać najfajniejsze koszykarskie triki oraz piŁKa SiaTKowa - poćwiczymy przyjęcia i odbicia. 
Doskonalić będziemy ekspresową orientację i błyskawiczną reakcję  :)
SiaTKÓwKa pLaŻowa - słońce, piasek, akcja, koordynacja i szybka reakcja :). 
BALONIADA - uzbrojeni w ręczniki, balony napełnione wodą i dobry humor oddajemy się mokremu
szaleństwu. 
Gra pLanSzowa - tworzymy ogromną grę planszową, od tematyki, nazwy, projektu plastycznego do 
samej gry. Zamiast pionków my przesuwamy się po polach planszy, wygrywa ten, kto dotrze do celu.
zDrowo na SporTowo - dzielimy się na drużyny, każda tworzy tor przeszkód oraz zasady jego 
pokonywania. Możemy użyć darów natury oraz przedmiotów użytku codziennego. Zaskoczmy drużynę 
przeciwną. A na koniec rywalizacja na czas niech wygra najbardziej sprytny.
iGrzYSKa SporTowe juVenTur MonTaLTo 2021 wybór najlepszego Sportowca turnusu
aKcja – inTeGracja – SuMMer crazY Fun
noc Dj-ów - dyskoteki przy basenie 
MiKroFon DLa KaŻDeGo - eurowizja 2020 - Karaoke 
juVenTur-croSS - bieg przełajowy na plaży 
raTunKu !!! - podstawy ratownictwa wodnego 
MoMenT prawDY - co wiesz o swoim współlokatorze?
SprawnoŚc SurFera - konkurs na najbardziej pojechany skok przez fale
Moja wŁaSna GwiazDa - show randkowe - wciel się w ulubioną postać, by zawojować serce wybranki   
wĘDrÓwKi pieSze, przywitanie morza, po Zachód Słońca - najpiękniejsze foto, morze w nocy 
pożegnanie z morzem
ŁapMY SŁoŃce - kąpiele w morzu pod opieką ratownika i plażowanie, gry i konkursy zręcznościowe na 
plaży,   aerobic na plaży i w wodzie, opalanie w szlaczek - słoneczny tatuaż
w Krainie MiTÓw: MiToLoGia rzYMSKa – grupę dzielimy na kilkuosobowe zespoły, każdy zespół 
losuje jeden mit, przedstawienie scenek najlepszy zespół otrzymuje atrakcyjną  nagrodę. 
KonKurSY z naGroDaMi: Supermodelka, Szalona Fryzura, Włoskie „Pret a Porter”, Galeria Figur 
Piaskowych - WŁOSKIE PIASKOLEPY 2021
zabawY i GierKi: PRINCIPESSA – BEELA  DONNA – wybór najpiękniejszej obozowiczki, KTO TY JESTEŚ-
randka w ciemno, NAPISZ DO MNIE- poczta francuska, GŁÓWKA PRACUE- miliard w rozumie, morskie 
śluby, Turniej Sobowtórów
SKarb nepTuna – iMpreza pLenerowa - nocne poszukiwanie skarbów
arriVeDerci  iTaLia ! -  impreza  pożegnalna + DOLCE SORPRESA 
10 dzień - śniadanie - odbiór suchego prowiantu na drogę, wyjazd z Montalto di Castro w godz. rannych. 
W trakcie przejazdu zwiedzanie BOLONII - zwiedzanie stolicy regionu Emilia – Romania: zabytkowe 
centrum Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno, bazylika S.Petronio, Piazza di Ravegnata ze słynnymi 
wieżami. Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Polski. Kolacja w formie piknikowej.
11 dzień - Przejazd przez Austrię. Czechy. Powrót w godz. popołudniowych. 
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włoCHY -  rzYmskie  wakaCje

gardaland-werona-rzym-watykan-Civitavechia-
monte argentario-Bolonia


