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NAJPOPULARNIEJSZE OBOZY 
MŁODZIEŻOWE & KOLONIE DLA DZIECI
Wakacje to coś, na czym się znamy najlepiej i jest, to coś, 
czym chcemy się podzielić z innymi. Zorganizowane przez 
nas wyjazdy dla dzieci i młodzieży to wakacje, na których 
każdy nasz uczestnik jest od początku wyjazdu aż po powrót 
pod najlepszą opieką. Uczestnicy naszych wyjazdów podczas 
turnusów integrują się dzięki super programom  
i kadrze, która dba nie tylko o bezpieczeństwo, ale również 
o to, żeby wśród rówieśników nawet najmniej towarzyski 
uczestnik zamienił się w prawdziwego tygrysa rozrywki! 
W lecie 2023 przygotowaliśmy niezapomniane wakacyjne 
przygody od WAKACJI Z YOUTUBERAMI, tematycznych kolonii 
dla najmłodszych, po wyjazdy na niezapomniane imprezy w 
ZŁOTYCH PIASKACH. Każdy może poczuć smak wakacji, a my 
skutecznie ugasimy jego pragnienia. Wakacje z BUT, to jedna 
z najpopularniejszych opcji, jakie można wybrać w sezonie 
LATO 2023. Od ciekawych programów, przez letni chillout po 
niezapomniane imprezki. To właśnie czeka na uczestników, 
którzy zapiszą się na jeden z naszych wyjazdów!

Tego nie można przegapić!

Bezpieczeństwo
Każdy na wakacjach lubi sobie poszaleć, dlatego  
zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa wraz  
z Uniqa UBEZPIECZENIA. Nasze wyjazdy od zawsze były  
i będą organizowane z myślą o jak najwyższych standardach 
bezpiecznego wypoczynku!

Kadra
Nasza kadra to grupa niesamowitych ludzi, którzy mają 
wielkie doświadczenie i wszystkie niezbędne wymagane 
dokumenty, aby zapewnić bezpieczny wypoczynek dla dzieci  
i młodzieży. Wieloletnie doświadczenie i niezwykłe 
osobowości kadry sprawiają, że potrafią wykrzesać z każdego 
marudy rozrywkowego ducha.

36 miast wyjazdowych
Z nami wyjedziesz aż z 36 miast wyjazdowych miejsc  
w Polsce, jest to wielkie udogodnienie dla każdego. Ciężkie 
walizki można zapakować już nieopodal swojego domu, bez 
potrzeby szukania dodatkowych środków transportu.

Masz pytanie? Chcesz zarezerwować wyjazd?

Biuro czynne w godzinach:  
9.00-17.00

Poniedziałek - Piątek
Adres: ul. Tarczyńska 5/9, 02-025 

Warszawa 

E-mail - Wyślij wiadomość  
a na pewno odpowiemy

but@but.waw.pl
Telefony - zadzwoń do nas, szybko 

 i wygodnie uzyskasz odpowiedź!
22 827 60 98/22 827 60 99

NASZ SERWIS WWW
www.kochamwakacje.pl

Folder zawiera większość informacji o ofertach Lato 2023 Biuro Usług Turystycznych BUT Sp. z o.o. Sp. k. Nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dane w 
nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogę ulec zmianie. Wszystkie aktualne i dokładne informacje znajdują się na naszej stronie www. KochamWakacje.pl
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TO CHARAKTER, A NIE KAPELUSZ Z PIÓREM,
CZYNI Z CIEBIE MUSZKIETERA!
Po raz 5 Fundacja Muszkieterów jest organizatorem 
wypoczynku dla dzieci w wieku 8-14 lat z całej Polski!

Dzięki akcji charytatywnej “Wakacje z Muszkieterami” dzieci  
z domów dziecka oraz rodzin potrzebujących mogą wyjechać 
na wymarzone kolonie. Wakacje są nagrodą za dobre wyniki  
w szkole i wzorowe zachowanie.
Inicjatywa Fundacji wspierana jest przez właścicieli lokalnych 
sklepów Intermarché i Bricomarché z całej Polski.
Organizatorem wyjazdów kolonijnych jest Biuro Usług 
Turystycznych BUT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie. 
Biuro może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem  
w organizowaniu turystyki dziecięcej i młodzieżowej.

PONAD
20 LAT

TWORZYMY NAJLEPSZE
WAKACYJNE 
PRZYGODY

WAKACJE Z YOUTUBERAMI

OBOZY WĘDROWNE
www.kochamwakacje.pl 
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BUT ABC
AUTOKARY: Korzystamy z usług spraw-
dzonych i uznanych w kraju przewoźników. 
Wszystkie autokary posiadają aktualne 
badania techniczne, odpowiednie zezwole-
nie i licencje. W większości przypadków jest 
możliwość zakupu napoi, oglądania filmów i 
skorzystania w sytuacjach awaryjnych z WC. 
W trakcie jazdy organizowane są postoje w 
miejscach do tego przystosowanych zazwy-
czaj są to parkingi z restauracjami i toaletami 
(czasami płatnymi). Zależnie od trasy zapew-
niamy odpowiednią liczbę kierowców, zgodnie 
z wymogami polskiego i europejskiego prawa.
BEZPIECZE ŃSTWO: Jest głównym ele-
mentem udanego wypoczynku. Wszystkie 
imprezy zamieszczone w naszym folderze 
są organizowane zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, zgłaszane w odpowiednich 
kuratoriach. Oferowane przez nas obiekty 
posiadają wymagane prawem dokumenty, a 
zatrudniana kadra spełnia wszelkie niezbędne 
kryteria fachowości.
BAGAŻ: Na imprezach autokarowych obowią-
zuje limit bagażu: 1 szt. bagaż główny o wadze 
nieprzekraczającej 20 kg i sumie wymiarów 
nie większych niż 180 cm oraz bagaż podręcz-
ny. Na imprezach samolotowych szczegó-
łowe zakresy limitów bagażu podane są na 
stronach poszczególnych imprez.
PIENIĄDZE: Prosimy, aby uczestnicy nie 
zabierali rzeczy szczególnie wartościowych. 
Gorąco zalecamy przekazanie cennych przed-
miotów (komórek, aparatów fotograficznych, 
odtwarzaczy muzycznych), oraz większych 
kwot pieniędzy do depozytu opiekunom zaraz 
po przyjeździe na miejsce wypoczynku. W 
miarę możliwości prosimy o zaopatrzenie 
uczestników w walutę kraju docelowego. Su-
gerowana wysokość kieszonkowego znajduje 
się w opisach poszczególnych imprez.
CHORE DZIECKO: w sytuacji, gdy dziecko w 
trakcie przebywania na imprezie zachoruje lub 
ulegnie wypadkowi, staramy się jak najszyb-
ciej zapewnić mu odpowiednią konsultację lub 
opiekę medyczną. Jeżeli stan zdrowia dziecka, 
będzie wymagał stałej opieki, lub hospita-
lizacji, prosimy rodziców, lub opiekunów o 
jak najszybsze przybycie na miejsce pobytu 
dziecka. Nasz personel opiekujący się całą 
grupą dzieci, nie jest w stanie odpowiednio 
zająć się poważnie chorym, lub hospitalizo-
wanym dzieckiem.
COVID 19: bezpieczeństwo było i jest zawsze 
naszym priorytetem. Wszystkie nasze kolonie 
i obozy realizujemy w sposób bezpieczny i 
zgodny z aktualnymi wytycznymi Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdro-
wia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Nasze programy będą na bieżąco modyfiko-
wane pod kątem sytuacji epidemicznej oraz 
wytycznych odpowiednich organów, nato-
miast nasza doświadczona kadra przejdzie 
dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa.
DOKUMENTY: Prosimy o rzetelne wypełnianie 
karty kwalifikacyjnej (szczególnie o uwzględ-
nienie wszelkich informacji dot. zdrowia 
dziecka). Kartę należy oddać wychowawcom 
przy wyjeździe. Prosimy o zabranie aktualnej 
legitymacji szkolnej oraz w przypadku wyjaz-
dów zagranicznych, ważnego przynajmniej 6 
miesięcy paszportu, lub w krajach EU dowodu 
osobistego.

DYSKOTEKI: Dla „młodszej młodzieży” w 
wieku do 13 lat organizowane są w ośrodku 
lub hotelu. Starsza młodzież, często korzysta 
z dyskotek ogólnodostępnych do późnych 
godzin nocnych. Zawsze znajdują się tam pod 
opieką wychowawców. Jeżeli nie wyrażą Pań-
stwo zgody na uczestnictwo dziecka w dysko-
tekach zewnętrznych, prosimy o zaznaczenie 
tego faktu w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.
DOPŁATA TRANSPORTOWA: to część kosztów 
transportu nieujęta w cenie imprezy, celem 
zróżnicowania kosztów dojazdu z poszczegól-
nych miast Polski. Wysokość poszczególnych 
dopłat transportowych znajduje się w tabeli 
rozkładu jazdy.
FAKULTATYWNE WYCIECZKI: Odbywają się 
dla min 20 osób i są dodatkowo płatne w 
biurze lub na miejscu u opiekuna grupy, lub 
rezydenta. Bez względu na sposób zapłaty 
BUT nie może zagwarantować, że wycieczki 
się odbędą. W przypadku mniejszej ilości osób 
cena może ulec zmianie lub wycieczka może 
zostać odwołana.
GRUPA OBOZOWA: zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, może ona liczyć nie więcej niż 20 
osób, pod opieką jednego wychowawcy. W ab-
solutnej większości naszych imprez staramy 
się, aby one były mniejsze i w miarę jednorod-
ne wiekowo.
KADRA: zatrudniona przez nas kadra, posiada 
wszelkie, zgodne z wymogami polskiego pra-
wa kwalifikacje do sprawowania opieki nad 
dziećmi i młodzieżą.
KARTA KWALIFIKACYJNA: wypełnianie karty 
kwalifikacyjnej jest niezbędnym warunkiem 
przyjęcia dziecka na kolonię, czy obóz. Dopiero 
podpisując kartę kwalifikacyjną, wyraża-
cie Państwo zgodę na wyjazd dziecka, oraz 
akceptujecie regulamin imprezy. Jest to także 
jedyne miejsce, gdzie można wpisać wszelkie 
życzenia i zastrzeżenia dotyczące opieki nad 
waszymi dziećmi, stanu ich zdrowia, zaleceń 
lekarskich, branych leków itd.
KAUCJA: jest wymagana przez większość 
hoteli przyjmujących grupy młodzieżowe i 
stanowi zabezpieczenie na poczet ew. szkód 
wyrządzonych w obiekcie lub środku trans-
portu. Zbierana jest w walucie kraju docelo-
wego na początku imprezy, w autokarze lub 
lotnisku, oddawana ostatniego dnia w trakcie 
powrotu. Wysokość kaucji określana jest w 
informacjach dodatkowych w poszczególnych 
ofertach imprez.
LEKI: kadra pedagogiczna nie zawsze ma 
możliwość skonsultować się z rodzicami lub 
opiekunami lekarstwa przepisanego dziecku 
w trakcie obozu przez personel medyczny. 
Dlatego prosimy koniecznie w karcie kwalifi-
kacyjnej wpisać wszelkie uczulenia, prze-
ciwskazania lekarskie, oraz brane na stałe 
leki. Koszt lekarstw na receptę na imprezach 
zagranicznych pokrywa ubezpieczyciel, a na 
krajowych-rodzice.
OPIEKA MEDYCZNA: na imprezach krajowych 
zapewniamy opiekę medyczną w publicznych 
ośrodkach zdrowia i szpitalach. Jeśli w ośrod-
ku/hotelu zapewniamy opiekę lekarza lub 
pielęgniarki jest to zaznaczone w programie 
imprezy. Na imprezach zagranicznych uczest-
nicy korzystają z ubezpieczenia UNIQA „kon-
tynenty” w przypadku choroby lub hospitali-
zacji za granicą opiekę medyczną zapewnia i 
koordynuje w imieniu ubezpieczyciela centrala 
alarmowa Intrepartner Assistance tel.: +48 
225759080. Gorąco zalecamy posiadanie kar-
ty NFZ zapewniającej opiekę medyczną EU.

PASZPORT: uczestnicy imprez zagranicz-
nych muszą posiadać ważny przynajmniej 6 
miesięcy paszport lub dowód osobisty (kraje 
strefy Schengen). Brak kontroli granicznej 
w strefie Schengen w żadnym wypadku nie 
zwalnia z konieczności posiadania dokumen-
tów. W przypadku ich braku uczestnik nie 
zostanie zabrany na imprezy.
PEŁNOLETNI UCZESTNICY: Uczestnicy, 
którzy ukończyli 18 lat, podlegają regulami-
nowi obozu i pozostają pod opieką kadry na 
równi z innymi uczestnikami. W przypadku 
rażącego naruszenia obowiązujących zasad 
pełnoletni uczestnik może zostać usunięty z 
obozu bez zgody opiekunów. W takiej sytuacji 
organizator nie zapewnia powrotu do miejsca 
zamieszkania.
PIERWSZY /OSTATNI DZIEŃ OBOZU: w przy-
padku imprez samolotowych przeznaczony 
jest w całości na realizację kwestii transpor-
towej (przelot, odprawa, transfer, zakwatero-
wanie, wykwaterowanie)
PROGRAM: nasz personel zawsze dokłada 
wszelkich możliwych starań, aby zrealizo-
wać w całości program obozu. Jednakże w 
pewnych sytuacjach (program turystyczny, 
rekreacyjny, i sportowy) może on być zrealizo-
wany, tylko w zależności od ilości chętnych i 
warunków pogodowych.
REGULAMIN: na naszych imprezach uczest-
ników obowiązuje przestrzeganie ściśle 
określonych zasad określonych w regulaminie 
obozu zamieszczonym w karcie kwalifika-
cyjnej. Rodziców prosimy o wcześniejsze 
zapoznanie się z regulaminem i podpisanie 
go przed wyjazdem dziecka na imprezę. 
Uczestnicy obozu własnoręcznym podpisem 
deklarują jego znajomość i akceptują tuż po 
przyjeździe na miejsce wypoczynku.
WYPOSAŻENIE: niezależnie od charakteru 
imprezy niezbędne elementy wyposażenia 
obozowicza to: nakrycie głowy, ręczniki, 
okulary przeciwsłoneczne, obuwie sporto-
we, strój do kąpieli, klapki, krem z filtrem, 
płaszcz przeciwdeszczowy. Na imprezach 
specjalistycznych należy zabrać dodatkowe 
wyposażenie zgodnie z sugestiami zawartymi 
w ofercie.
ZAKWATEROWANIE: w ośrodkach doba 
hotelowa trwa od godz. 16.00 do 10.00. jeżeli 
przyjazd nastąpi wcześniej lub wyjazd później, 
zapewniamy miejsce na złożenie bagażu. 
Wszelkie prośby dotyczące zakwaterowania 
dzieci, prosimy umieszczać w karcie kwalifi-
kacyjnej, w miarę możliwości postaramy się 
spełnić Państwa życzenia. W uzasadnionych 
przypadkach zastrzegamy sobie prawo do 
zwiększenia ilości łóżek w pokoju (różna 
płeć i wiek uczestników, prośby dzieci, lub 
rodziców). Kategorie ośrodków, podane są wg 
standardów obowiązujących w danym kraju.
ZDROWIE: organizowane przez nas impre-
zy przeznaczone są zasadniczo dla dzieci 
zdrowych i tylko takim dzieciom, jesteśmy w 
stanie zapewnić właściwą opiekę. W trosce 
o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników w 
przypadku choroby przewlekłej bądź jakich-
kolwiek problemów zdrowotnych, uprzejmie 
prosimy o konsultacje z naszym biurem przed 
wysłaniem dziecka na obóz. Zawsze gorąco 
polecamy wykupienie Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji UNIQA, która znacznie łagodzi bądź 
całkowicie zniweluje Państwa obciążenie 
finansowe związane z rezygnacją z imprezy.
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WAŻNE INFORMACJE/PROMOCJE

WAŻNE INFORMACJE

Gwarancja Stałej Ceny 
Nasze imprezy zagraniczne są kalkulowane przy kursie Euro wynoszą-
cym 4,7 PLN. W przypadku wzrostu kursu Euro biuro ma prawo zgodnie 
z treścią Ustawy o Imprezach Turystycznych i powiązanych Usługach 
Turystycznych w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy (nawet 
dla klientów którzy już podpisali umowę i wpłacili zaliczkę) o kwotę wyni-
kającą ze zmiany kursu walut lub np. wzrostu cen benzyny. Aby zabezpie-
czyć się przed ewentualnym podniesieniem ceny imprezy proponujemy 
Państwu zakupienie (w momencie podpisywania umowy) Gwarancji Stałej 
Ceny. Jej wielkość jest określana indywidualnie dla każdej imprezy i poda-
na jest w cenniku. Ubezpieczenie gwarantuje że cena zakupionego obozu 
czy kolonii nie ulegnie zmianie. 

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji oraz Przerwania imprezy UNIQA 
Gorąco zachęcamy do wykupienia tego ubezpieczenia  dzięki któremu ko-
nieczność rezygnacji z wyjazdu spowodowana choroba dziecka/nieszczę-
śliwym wypadkiem (wymagana dokumentacja medyczna)  przestanie 
mieć dla Państwa wymiar finansowy. Wysokość zwrotu jest uzależniona 
od daty zgłoszenia rezygnacji względem terminu rozpoczęcia wyjazdu.  
Szczegółowe informacje oraz warunki zawarte są w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Kontynenty.

Gwarancja All Inclusive
(Gwarancja Zmiany Rezerwacji+UNIQA Ubezpieczenie Kosztów Rezygna-
cji i Przerwania Imprezy+Gwarancja Stałej Ceny) 
Dzięki wykupieniu ich w pakiecie (w momencie podpisania umowy mogą 
państwo nie martwić
się galopujacym kursem EURO, cenami benzyny, również koniecznością 
rezygnacji z imprezy, ale również zaoszczędzić! W pakiecie bowiem jest 
ZAWSZE taniej.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny/Turystyczny Fundusz Pomocowy
Do ceny każdej rezerwacji na imprezy organizowanych przez Biuro Usług 
Turystycznych BUT doliczane będą obowiązkowe składki na Turystycz-
ny Fundusz Gwarancyjny TFG (wprowadzony nowelizacją Ustawy o 
Usługach Turystycznych – art. 10f ust. 3 z dn. 26.11.2026) oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy TFP (wprowadzony rozporządzeniem, które weszło 
w życie 01.01.2021 – Dz U. 2020 r poz.2379). Obowiązek odprowadzania 
wyżej wymienionych składek dotyczy wszystkich polskich organizatorów.
TFG został utworzony w celu dodatkowej ochrony turystów w przypadku 
ogłoszenia przez biuro niewypłacalności. Ze składek tych będzie opłacony 
powrót turystów do kraju oraz zwrot środków za przerwane lub niezreali-
zowane imprezy.
TFP jest bezzwrotną składką - ze środków zgromadzonych będą zwraca-
ne wpłaty podróżnym którym wyjazdy zostały lub zostaną niezrealizowa-
ne z powodu ogłoszenia lub wystąpienia nieuniknionych okoliczności na 
terytorium Polski lub kraju realizacji imprezy.
Wysokość składek na TFG oraz TFP jest zgodna z rozporządzeniami Mini-
sterstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dn 22.12.2020 (poz. 2372. 2379):
- 10 PLN (TFG ) + 10 PLN (TFP) - za imprezy zagraniczne realizowane w 
oparciu o transport autokarowy lub loty rejsowe w Europie (za wyjątkiem 
państw mających granice lądową z Polską)
- 2 PLN (TFG) + 2 PLN (TFP) - za imprezy organizowane w Polsce lub  
w krajach mających granice lądową z Polską

Potrzebne Dokumenty na Obóz;
Każdy uczestnik w chwili wyjazdu powinien posiadać:
1.Ważny Paszport: (dot. imprez zagranicznych), w krajach EU może być 
dowód osobisty (Legitymacja szkolna nie jest dokumentem uprawniają-
cym do wyjazdu poza granicę Polski).
2.Legitymacja Szkolna: na obozach w Polsce i za granicą uczestnik zobo-
wiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

STAŁY KLIENT
Jeśli Twoje dziecko było już z Nami na wyjeździe, a 
oczywistym jest że chce jechać znowu, to mamy dla Ciebie 
dobra wiadomość! Przy wyjeździe z Nami po raz drugi - 
otrzymuje 50 PLN zniżki, a przy trzecim i kolejnym już całe 
100 PLN! Promocję można łączyć ze zniżką RODZEŃSTWO.

RODZEŃSTWO
Dobrze wiemy, że rodzeństwa mają zawsze pod górkę  
i wszystkim muszą się dzielić! Ale to nie u nas... Jeśli dwójka 
(lub więcej)dzieci będących rodzeństwem wyjeżdża na nasze 
imprezy tego samego sezonu, każde dostaje 50 PLN zniżki na 
wyjazd. Promocję można łączyć ze zniżką STAŁY KLIENT

W celu naniesienia zniżek stałych należy skontaktować się z biurem.
Promocje stałe nie łączą się z innymi promocjami (chyba, że zaznaczono inaczej)

UBEZPIECZENIE UNIQA TU SA

Imprezy zagraniczne - jeżeli w programie nie zaznaczono inaczej uczest-
nicy imprez zagranicznych objęci są ubezpieczeniem UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. - od kosztów leczenia KL do kwoty 20 000 Euro, (w tym 
także zachorowanie na COVID-19) od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków NNW do kwoty 2 000 Euro.

Imprezy krajowe - Jeżeli w programie imprezy nie zaznaczono inaczej cena 
wykupionego obozu zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków (NNW). Mamy gwarancję ubezpieczeniową nr: 1727599912 
wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń SA na kwotę 852 000,00. 
Ubezpieczenie obejmuje NNW na terenie RP do kwoty 10.000 PLN.

UBEZPIECZENIA FAKULTATYWNE
Serdecznie polecamy także skorzystanie z naszych ubezpieczeń fakulta-
tywnych: 
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych CP – pokrywa koszty lecze-

nia chorób przewlekłych poza granicami Polski, które nie są zawarte 
w standardowym ubezpieczeniu UNIQA Kontynenty do kwoty 
20.000 EUR 

Pełne W\warunki ubezpieczenia znajdują się w OWU Kontynenty.

KARTA NFZ
Na wyjazdy zagraniczne zalecamy wyrobienie karty NFZ, która może 
ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą, 
w szczególności w sytuacjach gdy koszty związane z wypadkiem będą 
wyższe od standardowego ubezpieczenia UNIQA Kontynenty wynoszące 
10.000 EUR. Informacje na temat karty NFZ: 225726000 lub na www.nfz.
gov.pl.

HELP LINE – od wielu lat staramy się by nasze wyjazdy spełniały najwyż-
sze standardy obsługi  klientów. W związku z tym, jak co roku w czasie 
wakacyjnym uruchamiamy nasz transportowy TELEFON ALARMOWY- 
czynny w dni wyjazdów/powrotów poza godzinami pracy biura.

KILKA FAKTÓW O BIURZE
• Działamy na podstawie działamy na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 1173 

• Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki oraz członkiem i założycie-
lem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej

• Upoważnienie do dysponowania środkami z Gwarancji posiada Mar-
szałek Województwa

• Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Polski Bon Turystyczny
Za kolonie/obozy krajowe lato 2023 organizowane przez Biuro Usług 
Turystycznych BUT można zapłacić Polskim Bonem  
Turystycznym. Szczegółowe informacje dotyczące bonu można uzy-
skać na stronie: https://bonturystyczny.polska.travel

3.Karta Kwalifikacyjna: jest wymaganym przez prawo dokumentem 
każdego obozowicza . Starannie wypełniona karta kwalifikacyjna jest dla 
kierownika obozu i wychowawców nieocenionym źródłem informacji.
Uczestnik bez wymaganych dokumentów nie będzie mógł uczestniczyć  
w obozie.
4.Dokumenty wynikające z obostrzeń sanitarnych covid-19
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POLSKA / WAWRZKOWIZNA - ROGOWIEC CAMP
Jeziora / 7-15 lat

Kod Programu

WAW/
MX 

WAW/
HH

WAW/
KO

WAW/
HU

WAW/
MN

WAW/
FP

WAW/
AD

WAW/
NE 

WAW/
DR 

WAW/
WY

WAW/
EN

WAW/
BA 

Terminy Cena zł     

25.06-05.07 2399 3149 2899 2599 2609 3019

06.07-16.07 2399 2699 3149 2979 2699

17.07-27.07 2399 3149 2979 2609 2789 2549

28.07-07.08 2399 3149 2699 3019 2649 2549

08.08-18.08 2399 3149 2599 2699 2789

BLISKO WARSZAWY 
Dla wszystkich kochających słoneczne wakacje i nowe 
wyzwania! Fascynująca moc nowych umiejętności, 
towarzystwo przyjaciół i kolegów - będą to Wasze 
najwspanialsze wakacje!

Rogowiec położony jest z dala od zgiełku cywilizacji, pośród 
pięknych lasów sosnowych w środkowej Polsce, tylko 170 
km od Warszawy i 8 km od Bełchatowa. Wyjątkowe walory 
przyrodnicze, jezioro i pogodna, niepowtarzalna atmosfera - 
to wymarzone miejsce dla Was na niezapomnianą kolonię! 

OSIR WAWRZKOWIZNA - na terenie ośrodka znajduje się 
kąpielisko wodne z piaszczystą plażą i 90-cio metrową 
zjeżdżalnią wodną, park linowy, pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej z naturalną murawą i trybunami, boiska do 
siatkówki, koszykówki, korty tenisowe, stadnina koni, rowerki 
typu gokart, przystań wodna, kajaki, rowerki wodne, mini zoo, 
miejsce na ognisko.

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwszy posiłek obiad, 
ostatni obiad + suchy prowiant.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in bezglutenowe, 
wegetariańskie, bez laktozy - dieta dodatkowo płatna w cenie 
15 zł/za każdy posiłek. Realizacja tylko po wcześniejszym 
zgłoszeniu przed przyjazdem na kolonie (min. 7 dni). 

Będziecie mieszkać: w - 5-6 osobowych domkach „Ranczo” 
(dwie kondygnacje: na piętrze 4 osobowa sypialnia, na 
parterze 2 osobowa sypialnia) z łazienką z prysznicem oraz 
TV.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja zwrotna 50 PLN + 
imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/
opiekunów na korzystanie z aktywnych zajęć programowych 
/ fakultatywnych. Prosimy zabrać: wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną, krem z filtrem UV oraz strój kąpielowy, 
klapki i czepek na basen, (dot. atrakcji programowych/
fakultatywnych).

IMPREZY FAKULTATYWNE

• MANDORIA - MIASTO PRZYGÓD  
- Cena: 170 PLN

• PARK LINOWY – Cena: 85 PLN
• AQUAPARK SOLPARK (2 h) - Cena: 100 PLN

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych, 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna 
obowiązkowo +2 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.).
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POLSKA / WAWRZKOWIZNA - ROGOWIEC CAMP

Fabryka Pasji DIY  
• szyjemy wakacyjną maskotkę – posługiwanie się igłą i nitką 
• może zostanę hafciarką – poznamy podstawowe ściegi haftów
• kurs robienia na drutach – przywozimy ze sobą włóczkę aby wykonać pompony, 

zajączki,girlandy, myszki
• bukieciarstwo – podstawy układania wiązanek okolicznościowych 
• cuda ,cudeńka z papieru – filigranowe dzieła papierowe, origami
• szydełkowe fantazje – breloczki,kwiatki do ozdoby letnich torebek i kapeluszy
• eco- ozdoby – korale, choinki, ramki z makaronu
• odlewy gipsowe – przygotowanie masy ,formy, malowanie i ozdabianie
• twoje pierwsze grafitti - zrobisz i powiesisz w swoim pokoju
• CD – recykling – nadacie nowe życie starym płytom
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2599 zł

WAW/FP7-13   
lat

WIELKI FINAŁ - na zakończenie dla wszystkich kolonistów Wernisaż Waszych prac. 

Adrenalina Team 
• park linowy w cenie - dla tych co lubią wyzwania przy zachowaniu 100 % bezpieczeństwa 
• elementy terenoznawstwa i orienteeringu - nauczymy się czytania mapy i jej 

zorientowania w terenie. Na zakończenie stworzymy dwie drużyny, każda przygotuje 
mapę i spróbuje dotrzeć do wyznaczonego celu 

• elementy survivalu - psychologia przetrwania
• rodzaje ognisk oraz nauka ich rozpalania różnymi metodami 
• puszka przetrwania - każdy będzie miał szansę skonstruować zbiór rzeczy, które w jego 

ocenie będą potrzebne jako tzw. „Ostatnia deska ratunku” 
• naturalne zagrożenia czyli jak rozpoznać trujące rośliny, jak reagować w sytuacji burzy 
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2609 zł

WAW/AD7-13   
lat

Wesoły Mixer 

• SURVIVAL: młody komandos – manewry wojskowe na poligonie, „orienteering” – nauka 
czytania mapy i posługiwania się kompasem

• DIY - INSPIRUJĄCO I KREATYWNIE: projektowanie przypinek, pocztówka z wakacji
• ACTIV PAKIET: dmuchane walki sumo, narty poczwórne, spodnie podwójna, taśma 

wieloosobowa, rajd rowerkami typu gokart, łuki, gigantyczne bańki mydlane, mega ślizg
• MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI:  kąpiele w jeziorze, plażowanie, konkursy na rzeźbę  

z piasku, gry i zabawy na plaży, przejażdżka bryczkami, wizyta w mini zoo, podchody, 
dyskoteki i zabawy taneczne, karaoke, zajęcia animacyjne z chustą Klanzy, gry i zabawy 
sportowe, integracyjne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, seans filmowy

• STREFA CHILL-OUT - NOWOŚĆ!: hamaki, leżaki, gry XXL takie jak bierki, jenga, darts

Cena już od

2399 zł

WAW/MX7-13  
lat

Wioo Przygodo   
• 20 godzin zajęć w stadninie, w tym 10 godzin jazdy z instruktorem. 
• zajęcia w grupach zgodnie z poziomem zaawansowania. Kameralne grupki do 5 osób. 
• dla początkujących: nauka jazdy, praca w stajni 
• dla zaawansowanych: jazda kłusem i galopem, wycieczki w terenie. 
• (dzieci początkujące lekcje po 30 minut – na lonży, lepiej jeżdżące 1 h na ujeżdżalni, padoku) 
• WIELKI FINAŁ - chrzest na idealnego jeźdźca i opiekuna koni 
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

Cena już od

3149 zł

WAW/KO10-15   
lat

Warunkiem przystąpienia do nauki jazdy konnej jest ukończenie 10 r. ż., zapoznanie się z 
regulaminem stajni oraz dostarczenie wypełnionego i podpisanego przez opiekuna dziecka 
oświadczenia dot. jazdy konnej. UWAGA! Przypominamy o przygotowaniu wygodnego stroju 
do jazdy - długie spodnie, toczek. 

Hulajnogowy Camp    
• zasady bezpiecznego korzystania z skateparku,zasady bezpiecznej jazdy
• jak dobrze skręcić/złożyć hulajnogę 
• liczne konkursy z zdobytej wiedzy hulajnogowej podczas trwania obozu
• konkurs na najlepszy projekt skateparku 
• zajęcia praktyczne będą odbywały się na SkatePlazie - skateparku w Bełchatowie
• bowl, liczne rampy, boxy oraz raile do robienia wymarzonych trików 
• zajęcia z instruktorem, profesjonalnym riderem hulajnogi wyczynowej 
• nauka takich trików jak: tailwhip, manual, barspin  
• nauka grindów takich jak np. feeble, smith 
• video analiza- niezbędna żeby stać się mistrzem hulajnogi
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2979 zł

WAW/HU7-15 
lat

Program zajęć będzie dostosowany do Waszych umiejętności i stopnia zaawansowania oraz warunków pogodowych 
Uwaga: prosimy o zabranie własnej hulajnogi, kasku (może być rowerowy), ochraniaczy (na nadgarstki, łokcie oraz kolana), 
okularów przeciwsłonecznych

Agenci Nerf  
Kolonia z popularnymi wyrzutniami Nerf. Będziecie korzystać z pistoletów na wodę i naboje 
piankowe. 
• teren rozgrywek to ośrodek Wawrzkowizna - plaża, łąki, las, poligon wojskowy 
• przygotowanie -każdy Agent przed rozpoczęciem rozgrywek pozna podstawy 

strzelectwa. Dobre maskowanie to szansa na zwycięstwo, dlatego nauczycie się także 
kamuflażu w terenie. Wszyscy Agenci, wspólnie z instruktorem opracują KODEKS 
STRZELCA, tak aby uczynić grę bezpieczną. 

• trening strzelecki do tarczy z repliki ASG 
• NERF scenariusze gier- dziewczynka może zostać tajną agentką, czy też rebeliantką. Dla 

chłopców Zombie Attack. Zabawy będziemy opierać na scenariuszach zaczerpniętych  
z modnych i lubianych filmów czy komiksów. 

+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2699 zł

WAW/NE7-13   
lat

WAW/HH 9-13  
latHobby Horse Summer Camp 

  PROJEKTOWANIE HOBBY HORSE’A
• każdy stworzy Hobby Horse’a według 

własnego stylu z otrzymanych 
materiałów

• nadanie koniom imion
• pokaz koni i jeźdźców
SZKÓŁKA HOBBYHORSINGU
• gimnastyka, ćwiczenia poprawiające 

sprawność fizyczną, skoczność, 
koordynację ruchów

• treningi galopu, kłusu, skoków przez 
przeszkody, prawidłowych najazdów na 
przeszkody, itp.

Cena już od

2699 zł

Programowanie w świecie  
Minecraft  
CZEGO UCZYMY NA ZAJĘCIACH
• podstaw programowania w świecie Minecraft
• kreatywnego myślenia, wyobraźni przestrzennej i umiejętności strategicznych
• rozwijania pamięci, zdolności szybkiej analizy i podejmowania samodzielnych decyzji
• pozytywnego podejścia do nauki i ciekawości w poznawaniu świata
GWARANTUJEMY
• zajęcia - warsztaty prowadzone przez instruktora ProgramowanieMinecraft.pl
• szkolenie w wymiarze 21 godzin (przez 7 dni po 3 h dziennie)
• indywidualne stanowisko naukowe dla każdego dziecka
• instruktora z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku szkolnym
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

WAW/MN7-12      
lat

Cena już od

2899 zł

• jazda w terenie
• dyskusje na temat pielęgnacji, ciekawostki 

ze świata koni
ZAWODY Z NAGRODAMI
• zawody skokowe na szybkość i dokładność
• freestyle do utworu muzycznego
• wyłonienie Czempiona i Vice Czempiona

+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich 
aktywności
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POLSKA / WAWRZKOWIZNA - ROGOWIEC CAMP

Wypasione wakacje 
• WODA: spływ kajakowy rzeką Widawką, 2 h pobytu w aquaparku Solpark
• ADRENALINA I WYZWANIA: park linowy, nocna wyprawa - z noclegiem pod namiotem, 

budowanie tratwy i jej wodowanie, młody komandos - musztra na wesoło, bieg terenowy
• ELEMENTY TERENOZNAWSTWA I ORIENTEERINGU: nauka czytania mapy (plan, kompas  

i mapa, bez nawigacji w telefonie), orientacja w terenie, szkolenie i impreza na orientację InO 
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2789 zł

WAW/WY9-13  
lat

UWAGA! Prosimy o zabranie własnego śpiwora oraz karimaty na nocną wyprawę 

Kolonia językowa 
• zajęcia językowe realizowane w formie ćwiczeń, zadań i gier terenowych prowadzonych 

min. 2 godziny dziennie przez 9 dni trwania obozu
• będziemy mówić tylko po angielsku niemal przez cały dzień podczas codziennych, 

wakacyjnych atrakcji i zabaw. Nauka może być naprawdę fajną przygodą
• quizy, zabawy, zagadki, konkursy w języku angielskim
• rozgrywki sportowe
• balonowa bitwa wodna
• zajęcia animacyjne z chustą Klanzy
• zajęcia integracyjne
• wieczorny kącik czytelniczy – czytanie bajek i opowieści na dobranoc
• wieczorne seanse filmowe bez dubbingu
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2649 zł

WAW/EN 7-13 
lat

Deskorolkowy Camp   
• zajęcia z instruktorem, profesjonalnym riderem deskorolkowym
• zajęcia w wymiarze 20 godzin (4 h dziennie przez 5 dni) dostosowane do stopnia 

zaawansowania uczestników
• nauka takich trików jak: podbijanie deski do ręki, wrzucanie deski pod nogi z ręki, obroty 

dookoła własnej osi, manual, ollie i wiele innych
• rozgrzewka: będziemy ćwiczyć równowagę, skoczność, koordynację ruchów
• video analiza - niezbędna żeby stać się mistrzem deskorolki
• zajęcia praktyczne realizowane na SkatePlazie w Bełchatowie wybudowanym w 2016 r 

na powierzchni 1000 m2 a także w Skateparku w Kleszczowie
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

Cena już od

3019 zł

WAW/DR7-15  
lat

POLSKA / DARŁÓWKO  
Morze / 9-14 / 14-18 lat

Ośrodek Wypoczynkowy Diuna - położony jest przy 
głównym trakcie spacerowym Darłówka Wschodniego, skąd 
w zaledwie w kilka minut spacerem można dotrzeć na plażę 
oddaloną tylko 130 m. Teren ośrodka pośród sosnowego 
lasu wydmowego jest ogrodzony i monitorowany. A w trosce 
o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ośrodek zapewnia 
ambulatorium wyposażone w artykuły pierwszej pomocy oraz 
pielęgniarkę.
Zaplecze sportowo-rekreacyjne to m.in: kompleks boisk 
sportowych (do piłki nożnej, siatkówki, tenisa), miejsca 
ogniskowe, atestowany plac zabaw, sale konferencyjno-
dydaktyczne (świetlice), kawiarenka.

Ośrodek przygotuje indywidualne posiłki, inne niż standardowe, tylko ze względów medycznych, za dodatkową opłatą w 
wysokości 25 zł/osoba/dzień (250 zł/osoba/turnus). Realizacja tylko po wcześniejszym zgłoszeniu przed przyjazdem na kolonie 
(min. 7 dni).

Zakwaterowanie w budynku hotelowym, w pokojach 
3-,4-,5-osobowych lub typu studio 3+5 i 3+4 z łazienką i 
balkonem. Możliwe łóżka piętrowe. 

3 posiłki dziennie + podwieczorek  serwowane w stołówce 
ośrodka. Pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + 
suchy prowiant.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie w obiekcie, realizację zajęć, 
kadrę BUT: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, 
ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna 
obowiązkowo +2 PLN/os.), składki na Turystyczny Fundusz 
Pomocowy (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.), dopłat 
transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja zwrotna 50 PLN + 
imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/
opiekunów na korzystanie z aktywnych zajęć programowych 
/ fakultatywnych. Prosimy zabrać: wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną, krem z filtrem UV oraz strój kąpielowy, klapki 
i czepek na basen, skarpetki antypoślizgowe (dot. atrakcji 
programowych/fakultatywnych).

IMPREZY FAKULTATYWNE

• PARK WODNY JAN – Cena: 70 PLN
• OGRODY HORTULUS – Cena: 130 PLN
• PARK TRAMPOLIN – Cena: 140 PLN

Kod Programu

DAR/MX DAR/FU DAR/LU DAR/GG

Terminy Cena zł     

28.07-07.08 3299

08.08-18.08 2549 2879 2549

Program zajęć będzie dostosowany do umiejętności uczestników oraz warunków pogodowych.
Uwaga: prosimy o zabranie własnej deskorolki, kasku (może być rowerowy), ochraniaczy (na nadgarstki, łokcie oraz kolana), 
okularów przeciwsłonecznych.

Animowana przygoda 
Wczuj się w role swoich ulubionych bohaterów i pomóż im ocalić świat i swoich przyjaciół
• SHREK - poszukiwanie uciekinierów, elegancki strój dla Ciastka, błotna kąpiel
• HARRY POTTER - gra terenowa w poszukiwaniu Horkruksów, turniej Trójmagiczny
• KRAINA LODU - zaproszenie na koronację Królowej
• DZIECIAK RZĄDZI - rozwiązywanie braterskiego sporu Tima i Bobsa za pomocą zabaw 

integracyjnych
• VAIANA – poszukiwanie skradzionego skarbu Bogini
• ZWIERZOGRÓD – na ratunek mieszkańcom Zwierzogrodu za pomocą map i kompasów
• SING - konkurs talentów
• AVENGERS – zdobywanie sprawności przygotowanych przez Nicolas’a Fury’ego – 

dyrektora agencji „T.A.R.C.Z.A.”
• GDZIE JEST NEMO? - projektowanie akwarium
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2549 zł

WAW/BA  7-13 
lat
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POLSKA / DARŁÓWKO - MORZE  

Morski Mixer
• dekoracje i pamiątki inspirowane 

naturą
• przejażdżka gokartami na pedały
• pocztówka z wakacji
• girls and boys day - „letnie SPA” i 

„męski świat”
• projektowanie obozowych 

przypinek
MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI
• zwiedzanie latarni morskiej
• wycieczka tramwajem wodnym 

do Darłowa
• przejażdżka gokartami na pedały
• gigantyczne bańki mydlane

Cena już od

2549 zł

DAR/MX    9-14     
lat

Full Time z wycieczkami 

Cena już od

2879 zł

DAR/FU   9-14     
lat

• park trampolin Play Park w Koszalinie - super zabawa nie tylko na trampolinach, oprócz 
tego basen z gąbkami, skocznia snowtubing, ścianka wspinaczkowa, park linowy. 
Będziecie się bawić bez ograniczeń! - MEGA HIT

• spływ kajakowy - ok. 5 godzinny spływ rzeką Grabową. W trakcie spływu odpoczynek. 
Grupie towarzyszy ratownik

• park wodny Jan – 2 godziny zabawy w jedynym w Polsce aquaparku ze słoną bałtycką 
wodą. Do dyspozycji: basen sportowy, basen rekreacyjny, dzika rzeka, zjeżdżalnie wodne 
Turbo, ślizgawki oraz jacuzzi

+ Mixer letnich aktywności

Wakacje na luzie  

Cena już od

2549 zł

DAR/LU    14-18     
lat

CHILLOUT - SUN & FUN
• plażowanie, gry i zabawy na 

wesoło na plaży
• kąpiele w morzu pod opieką 

ratownika WOPR
• Darłówko Wschodnie i Zachodnie 

- spacery po okolicy, nadbrzeże, 
kładka widokowa, pozostałości 
po fortyfikacjach z czasów II 
Wojny Światowej, wyjścia na 
wschód/zachód słońca

• wycieczka tramwajem wodnym 
do Darłowa, spacer po mieście

• Darłówko Wschodnie i Zachodnie - spacery po 
okolicy, nadbrzeże, kładka widokowa, pozostałości 
po fortyfikacjach z czasów II Wojny Światowej, 
wyjścia na wschód/zachód słońca

• plażowanie, gry i zabawy na wesoło na plaży
• kąpiele w morzu pod opieką ratownika WOPR
• balonowa bitwa wodna
• rozgrywki sportowe
• zajęcia integracyjne
• gry terenowe/miejskie
• konkursy z nagrodami
• dyskoteka/karaoke/wieczór filmowy
• ognisko/grill z pieczeniem kiełbasek

• pizza party
• wyjście do kręgielni
• przejażdżka gokartami na pedały
• fotograficzna prezentacja grup
• balonowa bitwa wodna
• rozgrywki sportowe (siatkówka/piłka nożna/

badminton/ping-pong)
• zajęcia integracyjne
• gry terenowe/miejskie
• konkursy z nagrodami
• dyskoteka/karaoke/wieczór filmowy
• ognisko/grill z pieczeniem kiełbasek

Obóz taneczny z elementami  
gimnastyki z Marysią Krasowską   

Cena już od

3299 zł

DAR/GG   14-18     
lat

• co najmniej 12 godzin sportu (lekcje tańca z elementami 
gimnastyki) prowadzone przez profesjonalną i 
doświadczoną instruktorkę - Marię Krasowską oraz przez 
innych instruktorów

• zajęcia z improwizacji
• naukę choreografii
• mnóstwo gimnastycznych i tanecznych zabaw

• wieczorny kącik 
czytelniczy

• nagrywanie materiałów 
na Instagram Marysi

• nagrywanie podcastu
• noc filmowa
• salon fryzjerski z Marysią
+ Mixer letnich aktywności

MARYSIA KRASOWSKA – Youtuberka, pisarka, instruktorka tańca, podróżniczka. Prowadzi 
najpopularniejszy w Polsce kanał o tematyce gimnastyczno-tanecznej „Zwariowani”, w którym uczy dzieci i młodzież gimnastyki  
i tańca na wszystkich poziomach zaawansowania. Ty będziesz mieć możliwość poznania ją osobiście!

POLSKA / DĄBKI 
Morze / 9-14 / 14-18 lat

Ośrodek Wypoczynkowy Duet - obiekt położony niemalże 
nad samym brzegiem Bałtyku, od plaży dzieli nas zaledwie 50 
m. Na dużym, bezpiecznym - ogrodzonym terenie znajduje się 
bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne: dwa boiska do piłki 
nożnej, boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, 
„ścieżka zdrowia”, plac zabaw, świetlice i sala dyskotekowa, 
stoły do ping-ponga, bilard i piłkarzyki.
W trosce o bezpieczeństwo kolonistów ośrodek zapewnią 
opiekę medyczną – pielęgniarkę.

Zakwaterowanie w budynku głównym (budynek A)   
w pokojach 4-,5-,6-osobowych i typu studio z łazienką, TV  
i balkonem, możliwe łóżka piętrowe.

3 posiłki dziennie + podwieczorek   (obiad – serwowany, 
śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego). Pierwszy 
posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy prowiant.
Diety tylko ze względów medycznych za dopłatą 300 zł/
turnus/osoba. Możliwości diet: lekkostrawna (żołądkowa, 
wątrobowa), bezglutenowa, wegetariańska, bez laktozy. 
Ośrodek nie zapewnia diety wegańskiej. Diety na zapytanie, 
realizowane po potwierdzeniu biura, zgłoszone nie później niż 
7 dni przed turnusem.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie w obiekcie, realizację zajęć, 
kadrę BUT: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, 
ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna 
obowiązkowo +2 PLN/os.), składki na Turystyczny Fundusz 
Pomocowy (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.), dopłat 
transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja zwrotna 50 PLN + 
imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/
opiekunów na korzystanie z aktywnych zajęć programowych 
/ fakultatywnych. Prosimy zabrać: wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną, krem z filtrem UV oraz strój kąpielowy, klapki 
i czepek na basen, skarpetki antypoślizgowe (dot. atrakcji 
programowych/fakultatywnych).
Planowana liczba uczestników ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• OGRODY HORTULUS – Cena: 130 PLN
• PARK TRAMPOLIN – Cena: 140 PLN
• AQUAPARK PANORAMA MORSKA – Cena: 

180 PLN

Kod Programu

DUE/MX DUE/SW DUE/LU DUE/AC

Terminy Cena zł     

06.07-16.07 2549 2839 2549 2769

17.07-27.07 2549 2839 2549 2769
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POLSKA / DĄBKI - MORZE  

Morski Mixer
• wyprawa kajakami po jeziorze (1 h)
• relaks na rowerach wodnych na 

jeziorze (1 h)
• dekoracje i pamiątki inspirowane 

naturą
• pocztówka z wakacji
• projektowanie obozowych przypinek
• girls and boys day - „letnie SPA” i 

„męski świat”
• neptunalia
• MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI
• plażowanie, gry i zabawy na plaży
• kąpiele w morzu pod opieką ratownika 

WOPR
• spacery po okolicy

Cena już od

2549 zł

DUE/MX     9-14     
lat

• fotograficzna prezentacja grup
• holi - niezapomniana walka na kolorowe 

proszki
• balonowa bitwa wodna
• rozgrywki sportowe
• zajęcia integracyjne
• gry terenowe/miejskie
• konkursy z nagrodami
• dyskoteka/karaoke/wieczór filmowy
• ognisko/grill z pieczeniem kiełbasek

Obóz sportów wodnych 
• windsurfing (2 h zajęć) m. in. budowa 

sprzętu i podstawy teorii żeglowania, 
ćwiczenia na trenażerze na lądzie, 
ćwiczenia równoważne z deską na 
wodzie, obroty deską z wiatrem i pod 
wiatr, pozycja startowa, jazda na 
halsie

• żeglarstwo (2 h zajęć) m. in. budowa 
jachtu klasy PUCK, zasady sterowania 
jachtem, praca w roli członka załogi i 
sternika

Cena już od

2839 zł

DUE/SW      11-16     
lat

• kajaki (2 h zajęć) m.in: nauka poprawnej 
techniki wiosłowania, pływanie kajakiem na 
wprost i do tyłu, zawracanie

Zajęcia grupowe z windsurfingu, żeglarstwa i 
kajakarstwa odbywają się na jeziorze Bukowo
• przejażdżka na bananie wodnym
• relaks na rowerach wodnych na jeziorze (1 h)
• zabawy uczące bezpiecznego zachowania 

nad wodą
• budowa tratwy i jej wodowanie
+ Mixer letnich aktywności

Wakacje na luzie 
CHILLOUT - SUN & FUN
• plażowanie, gry i zabawy na wesoło 

na plaży
• kąpiele w morzu pod opieką ratownika 

WOPR
• spacery po okolicy
• wyprawa kajakami po jeziorze (1 h)
• relaks na rowerach wodnych na 

jeziorze (1 h)
• holi - niezapomniana walka na 

kolorowe proszki

Cena już od

2549 zł

DUE/LU      14-18      
lat

• pizza party
• dekoracje i pamiątki inspirowane naturą
• fotograficzna prezentacja grup
• balonowa bitwa wodna
• rozgrywki sportowe
• zajęcia integracyjne
• gry terenowe/miejskie
• konkursy z nagrodami
• dyskoteka/karaoke/wieczór filmowy
• ognisko/grill z pieczeniem kiełbasek

Active camp  
• wyprawy kajakami po jeziorze (2 razy w turnusie po 1 h)
• relaks na rowerach wodnych na jeziorze (2 razy w turnusie po 1 h)
• park trampolin Play Park w Koszalinie - super zabawa nie tylko na trampolinach, oprócz 

tego basen z gąbkami, skocznia snowtubing, ścianka wspinaczkowa, park linowy. 
Będziecie się bawić bez ograniczeń! -MEGA HIT

• SUP - Stand Up Paddling próba utrzymania się na specjalnej desce wiosłując jednym 
wiosłem

• przejażdżka na bananie wodnym
+ Mixer letnich aktywnościCena już od

2769 zł

DUE/AC     12-17       
lat

POLSKA / MUSZYNA CAMP
Góry / 8-16 lat
POLSKA / MUSZYNA CAMP
Góry / 8-16 lat

Muszyna to malownicza miejscowość uzdrowiskowo-
wypoczynkowa położona pośród potoków górskich i szczytów 
Beskidu Sądeckiego, tuż obok słynnej Krynicy Zdrój! Muszyna 
to również „Państwo Muszyńskie”, ruiny zamku, Popradzki Park 
Krajobrazowy i Ogrody Zmysłów. 

DW KOLEJARZ położony jest w uzdrowiskowej części Muszyny-
Złockiem pośród gór i lasów. Na rozległym ogrodzonym terenie 
(ok. 4 ha terenu zielonego) znajduje się bogata infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna: MIASTECZKO WODNE: basen ze 
zjeżdżalniami oraz basen do nauki pływania o wymiarach 
25,0 x 15,0 x 1,8 m, boiska do gier zespołowych (koszykówki, 
siatkówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej), plac zabaw, wiata 
do grillowania. Ponadto będziecie mogli korzystać z: sali 
telewizyjnej, stołów do ping-ponga, piłkarzyków, profesjonalnej 
sali dyskotekowej z nagłośnieniem i oświetleniem, sali tanecznej 
z lustrami, świetlic, sklepiku - baru w budynku i na terenie 
ośrodka, bilardu (odpłatnie).
Studio aktywnego wypoczynku: pole speedballowe, sala do 
Laser TAG, stanowisko euro-bungy, kule do aquazorbing. 

Ośrodek jest ogrodzony i dozorowany, a dodatkowo dla Waszego 
bezpieczeństwa zapewniamy opiekę medyczną (pielęgniarkę) .

Smaczna, domowa kuchnia: 3 posiłki dziennie + 
podwieczorek serwowane w stołówce ośrodka. Pierwszy 
posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy prowiant.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. 
bezglutenowego, wegetariańskiego (po wcześniejszym 
zgłoszeniu).

Zakwaterowanie w przytulnych pokojach 3-5 osobowych lub 
typu studio 2-3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym

Kod Programu

KOL/MX KOL/GC KOL/DE KOL/FU KOL/GG KOL/KO KOL/SZ KOL/WW KOL/WY

Terminy Cena zł     

27.06-06.07 2199 2949 2469

11.07-20.07 2199 2949 2469

25.07-03.08 2199 2429 2489 2519 2469

08.08-17.08 2199 2359 2949 2469 2649

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych. 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna 
obowiązkowo +2 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.)

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja zwrotna 50 PLN + 
imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/
opiekunów na korzystanie z aktywnych zajęć programowych 
/ fakultatywnych. Prosimy zabrać: wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną, krem z filtrem UV oraz strój kąpielowy, 
klapki i czepek na basen (dot. atrakcji programowych/
fakultatywnych).
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 60 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• ENERGYLANDIA (ok. 6 h super zabawy)  
- Cena: 220 PLN

• SURVIVAL - Cena: 60 PLN
• AQUAPARK ZAPOPRADZIE - Cena: 45 PLN
• AQUAZORBING - Cena: 30 PLN
• *PAINTBALL -Cena: 60 PLN 
• JAWORZYNA KRYNICKA (piesza wycieczka 

w góry) - Cena: 140 PLN
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POLSKA / MUSZYNA CAMP    

Górski Mixer 
• aquapark Zapopradzie - 3 godziny zabawy i relaksu
• pocztówka z wakacji
• projektowanie obozowych przypinek
• orienteering – nauka czytania mapy i posługiwania się kompasem
• girls day & boys day - letnie SPA i męski świat
• ACTIV PAKIET: euro-bungy, dmuchane walki sumo, spodnie podwójne, narty poczwórne
• MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI: korzystanie z miasteczka wodnego (basen ze 

zjeżdżalniami, basen sportowy), opalanie na trawie, spacer do Ruin Zamku, gry 
zespołowe i turnieje sportowe, balonowa bitwa wodna 

• dyskoteka/karaoke/wieczór filmowy, ognisko/grill z kiełbaskami
Cena już od

2199 zł

KOL/MX   9-14     
lat

Girls camp z elementami DIY  
• DIY - KREATYWNIE I ARTYSTYCZNIE
• FIT & BEAUTY: wycieczka rowerowa, aquapark Zapopradzie - 3 godziny zabawy i relaksu, 

poranny jogging,  letnie SPA - domowe maseczki i peelingi
• twórczy recykling, łapacze snów, słodki upominek - bukiety lub kule z cukierków, 

rękodzieło igłą i nitką, gipsowe miseczki, gazeta campowa
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2359 zł

KOL/GC9-14  
lat

Obóz detektywistyczny   
• kreatywne myślenie - 2 godzinna przygoda w Escape Room
• zajęcia strzeleckie ASG (1 godzina)- będziesz mógł wykazać się sprytem, techniką  

i celnością aby zaskoczyć przeciwnika
• warsztaty detektywa czyli ok. 8 godzin zajęć specjalistycznych, aby rozwikłać największą 

zagadkę wakacji
• ciąg zagadek, zadań, których rozwiązanie spaja wszystkie elementy układanki w całość
• zapoznasz się z metodyką pracy detektywa i nowoczesnymi gadżetami 
• zabezpieczanie śladów i pobieranie odcisków palców 
• praca z wykrywaczem kłamstw oraz wykrywaczem metali
• kodowanie wiadomości i tworzenie znikającego atramentu 
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2429 zł

KOL/DE 9-14  
lat

Adrenalina - Full Time    
• strzelectwo ASG (1 godzina zajęć)- strzelanie do celu z replik broni 
• paintball (do dyspozycji 140 kulek) - gra na profesjonalnym polu paintballowym 
• mini golf (1 godzina zajęć)- koordynacja wzrokowo-ruchowa
• aquazorbing (1x 5 minut)- „chodzenie” po wodzie w przezroczystej kuli 
• łucznictwo (1 godzina zajęć)
• euro-bungy (1x 5 minut)- akrobatyczne ewolucje i skoki powietrzne na specjalistycznej 

trampolinie z asekuracją
• archery tag (1 godzina zajęć)- bitwa łuczników na specjalnym polu 
• pierwsza pomoc (1 godzina zajęć)
• modele R/C (4 godziny zajęć) - maszyny zdalnie sterowane 
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2489 zł

KOL/FU10-16  
lat

POLSKA / MUSZYNA CAMP   

Obóz taneczny z elementami  
gimnastyki z YouTuberką Marią Krasowską 
• co najmniej 12 godzin sportu (lekcje tańca z elementami gimnastyki) prowadzone przez 

profesjonalną i doświadczoną instruktorkę– Marysię Krasowską 
• zajęcia z improwizacji 
• naukę choreografii 
• nagranie filmu na YouTube
• kulisy montażu i pracy Marysi w mediach społecznościowych 
• wspólne granie i śpiewanie 
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2949 zł

KOL/GG  8-16   
lat

MARYSIA KRASOWSKA - youtuberka, podróżniczka, pisarka, instruktorka tańca, reprezentantka w drużynowych mistrzostwach 
Polski w tańcu. Od 7 roku życia trenowała akrobatykę sportową, a w wieku 11 lat zaczęła swoją przygodę z tańcem. Prowadzi 
również najpopularniejszy w Polsce kanał „ZWARIOWANI”oraz „ŚWIAT OCZAMI MARYSI”.
Prosimy zabrać karimatę na zajęcia gimanstyczne.

Wakacje w siodle 
• podczas turnusu zapewniamy 8 godzin (godz. lekcyjne) jazdy konnej pod kierunkiem 

doświadczonej kadry instruktorskiej, w małych grupach zgodnie z poziomem 
zaawansowania. Dla początkujących - nauka jazdy od podstaw, dla zaawansowanych- 
lonżowanie, jazda na ujeżdżalni, podstawy ujeżdżania, nauka galopu

• dodatkowo dzieci będą uczestniczyć w pracy stajni tj.: pomaganie w karmieniu koni, 
czyszczenie i siodłanie, obsługa koni przed i po zakończeniu jazd (ok.4 godz.) 

• wszyscy uczestnicy otrzymują gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat koni, 
postępowania z nimi oraz samego jeździectwa (dzieci początkujące lekcje po 30 minut – 
na lonży, lepiej jeżdżące 45 minut na ujeżdżalni, padoku). 

+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności
 Przypominamy o przygotowaniu wygodnego stroju do jazdy - długie spodnie, toczek.

Cena już od

2949 zł

KOL/KO 10-16   
lat

Na górskim szlaku 
- obóz przygodowy 
• 2 całodniowe wycieczki w góry - trasy łatwe (na szlak chodzimy z małym plecakiem, nie 

wymagamy żadnego doświadczenia),
• RADZIEJOWA - zdobędziemy najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego
• JAWORZYNA KRYNICKA - jeden z najbardziej znanych szczytów w całym Beskidzie 

Sądeckim
• WYCIECZKA ROWEROWA - poznawanie Muszyny z perspektywy rowerowego siodełka
• spacer Szlakiem Sadzonego Jaja
• GOTy - dowiemy się czym jest Górska Odznaka Turystyczna
• wieczorne ogniska, spotkanie z ratownikiem GOPR, planowanie tras, marsz na orientację
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2519 zł

KOL/SZ10-16 
lat

Wakacje z Energylandią 
• JEDNA lub DWIE WYCIECZKI DO ENERGYLANDII 
• korzystanie bez limitu ze wszystkich urządzeń strefy Energylandii oraz Water Parku
• główna atrakcja Parku - HYPERION MEGA COASTER- największy i najszybszy w całej 

Europie bijący wszelkie rekordy
• znane i lubiane - FORMUŁA ROLLER COASTER, SPEED WATER COASTER, AZTEC SWING, 

TSUNAMI DROPPER i wiele innych
• wycieczka realizowana w godzinach 7.00 - 21.00, na miejscu ok. 6 h super zabawy
• uczestnicy obozu KOL/WY - wyjeżdżają dwa razy do Energylandii
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywnościCena już od

2469 zł

KOL/WW9-14 
lat

Prosimy zabrać: buty trekkingowe, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, płaszcz foliowy - przeciwdeszczowy, bluza polarowa/
sweter, koszulki z krótkim rękawem, spodnie długie i krótkie, kapelusz lub chusta na głowę, mały plecak, latarka/czołówka, mile 
widziane instrumenty muzyczne.
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POLSKA / MIĘDZYWODZIE
Morze / 10-16 lat

Budynek Diuna na terenie kompleksu Marena Wellness & Spa 
położonego pośród zieleni sosnowego lasu, niespełna 250 m od 
plaży w wypoczynkowej części Międzywodzia. Na ogrodzonym 
terenie znajduje się boisko do piłki nożnej i siatkowej, siłownia 
zewnętrzna, plac zabaw, piłkarzyki, tenis stołowy, sala 
wyposażona w 2 rzutniki z ekranami oraz kryty basen z jacuzzi  
w budynku Marena.
Zakwaterowanie w pokojach 4-os z łazienką, TV 29’ i tarasem.
3 posiłki dziennie serwowane w budynku Diuna  (obiad – 
serwowany, śniadanie i kolacja w formie bufetu). Pierwszy 
posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy prowiant.
Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. bezglutenowego, 
wegetariańskiego. Realizacja tylko po wcześniejszym zgłoszeniu 
przed przyjazdem na kolonie (min. 7 dni).

Kod Programu

MAR/WA MAR/AC

Terminy Cena zł     

25.06-05.07 2999 2799
CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie w obiekcie, realizację zajęć, 
kadrę BUT: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, 
ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna 
obowiązkowo +2 PLN/os.), składki na Turystyczny Fundusz 
Pomocowy (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.), dopłat 
transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja zwrotna 50 PLN + 
imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/
opiekunów na korzystanie z aktywnych zajęć programowych 
/ fakultatywnych. Prosimy zabrać: wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną, krem z filtrem UV oraz strój kąpielowy, 
klapki i czepek na basen (dot. atrakcji programowych/
fakultatywnych).
Planowana liczba uczestników ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• MIĘDZYZDROJE – Cena: 130 PLN
• TROPICAL ISLANDS – Cena: 550 PLN 

(Wymagany ważny paszport lub dowód 
osobisty)

WAKSY Camp (edycja V)       
Zajęcia realizowane przez twórców kanału Waksy (Przemek Burkacki, Arek Balcerzyk) 
oraz ich przyjaciół (Paulina Soboń, Jerry, Aria Martelle, Pjoter i Julia Zawadzka, Sandra 
Grabarczyk), m.in.:
• umiejętności filmowe i wiedza  

z zakresu nowych mediów
• najciekawsze historie i anegdoty z tworzenia i prowadzenia kanałów
• konstruktywne podejście do własnych pomysłów
• warsztaty wokalne i aktorskie
• nagrywanie odcinków na kanał WAKSY
+ wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów

Cena już od

2999 zł

MAR/WA    10-16    
lat

Aktywna przygoda    
• 2 wycieczki rowerowe
• orientacja w terenie – plan, mapa, kompas i azymut
• strzelanie do celu z łuków i broni ASG
• SUP (szkolenie grupowe ok 2 h) 
• śmiganie na bananie
• wyprawa kajakami (1 h)
• relaks na rowerach wodnych (1 h) 
+ Mixer letnich aktywnościCena już od

2799 zł

MAR/AC 10-16  
lat

POLSKA / OLSZTYN HOTEL MANOR  
Jeziora / 8-16 lat

Manor Hotel - obiekt znajduje się na rozległym terenie nad
samym brzegiem jeziora Żbik w przepięknej leśnej, spokojnej
okolicy w mieście Olsztyn. Do centrum miasta dotrzeć można 
w kilkanaście minut. Zaplecze sportowo – rekreacyjne: kryty 
basen rekreacyjny (o wymiarach 15 x 3 m, głębokość 1,5 m), 
sala fitness/siłownia, trzy torowa kręgielnia, sala, bilardowa, 
sala do ping – ponga, Bajkolandia (sala zabaw), automaty do 
gier zręcznościowych
(dodatkowo płatne), plaża hotelowa z opieką ratownika 
WOPR, wypożyczalnia sprzętu wodnego: kajaki i rowery, 
boiska rekreacyjne do piłki nożnej i siatkówki plażowej, 
stanowiska łucznicze (łuk, wiatrówka), oranżeria z oczkiem 
wodnym + taras widokowy na jezioro, sale konferencyjne 
z pełnym wyposażeniem, sala dyskotekowa, miejsca 
ogniskowe i grillowe. W pobliżu znajduje się gospodarstwo 
agroturystyczne ze stadniną koni (konie, źrebaki, kozy, świnki, 
owce, kaczki, indyki), gdzie odbędzie się część zajęć: m.in. 
przejażdżki konne.
Zakwaterowanie w pokojach 4- i 3-osobowych
i dwupoziomowych 5-6 osobowych z łazienką i TV.

3 posiłki dziennie + podwieczorek serwowane w restauracji 
Hotelu. Śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego.
Pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy 
prowiant.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. wegańskiego, 
wegetariańskiego (po wcześniejszym zgłoszeniu).
Diety restrykcyjne np. bezglutenowe w oparciu o catering 
zewnętrzny dodatkowo płatne.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, BUT kadrę: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna 
obowiązkowo +2 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.) dopłat 
transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja zwrotna 50 PLN + 
imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/
opiekunów na korzystanie z aktywnych zajęć programowych 
/ fakultatywnych. Prosimy zabrać: wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną, krem z filtrem UV oraz strój kąpielowy, klapki 
i czepek na basen, skarpetki antypoślizgowe (dot. atrakcji 
programowych/fakultatywnych).

IMPREZY FAKULTATYWNE

• AQUASFERA PARK WODNY – 80 PLN
• VISIT OLSZTYN – 110 PLN
• NA LINIE i TRAMPOLINIE– 130 PLN

Kod Programu

MAN/GF MAN/PN MAN/EN MAN/LU MAN/FI

Terminy Cena zł     

25.06-05.07 2549 2499

06.07-16.07 3049 2499

17.07-27.07 2749 2499 2549

Letni obóz rekreacyjny  
na Mazurach 
• Aquasfera - 2 h pobyt w aquaparku
• park linowy – 1 trasa + zjazd tyrolski
• park trampolin 7 Jump Street - 1 h 

super zabawy
CHILLOUT - SUN & FUN
• plażowanie i kąpiele w jeziorze
• spływ kajakami i relaks na rowerach 

wodnych po jeziorze

Cena już od

2499 zł

MAN/LU 12-16    
lat

• wizyta w gospodarstwie agroturystycznym
• spacer po olsztyńskiej Starówce
• korzystanie z atrakcji hotelowych: basen 

wewnętrzny, kręgielnia, sala bilardowa
• balonowa bitwa wodna
• zajęcia integracyjne
• gry terenowe/miejskie
• dyskoteka/karaoke/wieczór filmowy
• ognisko/grill z pieczeniem kiełbasek



Cena już od

2549 zł
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POLSKA / OLSZTYN HOTEL MANOR   POLSKA / PIECKI CAMP 
Mazury / 10 - 14 lat

Piecki to niewielka miejscowość turystyczna w sercu 
Pojezierza Mazurskiego położona zaledwie kilkanaście 
kilometrów od Mrągowa i Mikołajek. W bliskim sąsiedztwie 
przebiega malowniczy szlak rzeki Krutyni. Piecki to z 
pewnością idealne miejsce na udane wakacje i korzystanie  
z mazurskiego klimatu. 

Mazurskie Chaty - Twoje miejsce aktywnego wypoczynku 
na Mazurach. Ośrodek Wypoczynkowy Mazurskie Chaty 
znajduje się w sercu mazurskich lasów, bezpośrednio nad 
Jeziorem Wągiel. Na kilkunastohektarowym, bezpiecznym i 
ogrodzonym terenie znajduje się bogate zapleczem sportowo-
rekreacyjne, m.in.:
• prywatna, piaszczysta plaża
• strzeżone kąpielisko z łagodnym zejściem do wody
• przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego (m.in. kajaki, 

rowery wodne)
• park linowy
• ścianka wspinaczkowa
• boiska sportowe: do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki
• dwie duże hale namiotowe z drewnianym parkietem
• miejsca ogniskowe
• stołówka i beach bar 
• dmuchany, wodny park rozrywki na jeziorze z różnego 

rodzaju przeszkodami, zjeżdżalniami itp - NOWOŚĆ!

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. 
bezglutenowego, wegetariańskiego za dodatkową opłatą 
w wysokości 100 zł/osoba/turnus. Realizacja tylko po 
wcześniejszym zgłoszeniu przed przyjazdem na kolonie (min. 
7 dni).

Zakwaterowanie w drewnianych i murowanych domkach 
parterowych z pełnym węzłem sanitarnym i tarasem. Każdy 
domek wyposażony jest w duże szafy oraz drewniane 
stabilne łóżka (łóżka piętrowe). W domku drewnianym: 
pokój 4 osobowy i 2 osobowy, w domku murowanym pokój 6 
osobowy.

3 posiłki dziennie + deser w stołówce ośrodka. Pierwszy 
posiłek ciepła kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy 
prowiant. śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu, 
obiad podawany do stolika.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja zwrotna 50 PLN + 
imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/
opiekunów na korzystanie z aktywnych zajęć programowych 
/ fakultatywnych. Prosimy zabrać: wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną, krem z filtrem UV oraz strój kąpielowy, 
klapki i czepek na basen (dot. atrakcji programowych/
fakultatywnych).

IMPREZY FAKULTATYWNE

• *PARK LINOWY - Cena: 50 PLN
• *WATERBALL - Cena: 45 PLN
• *SPŁYW KRUTYNIĄ (ok. 3 h) - Cena: 110 PLN
• *ABC WINDSURFINGU (2 h) - Cena: 120 PLN
• *ADRENALINA PAKIET 3 x NAJ - park linowy, 

ścianka, skrzynki - Cena: 100 PLN
• PARK WODNY TROPIKANA + MIKOŁAJKI  

(około 1,5 h. wodne atrakcje) - Cena: 130 PLN

Kod Programu

MCH/MX MCH/MW MCH/KK MCH/WW MCH/WE MCH/AS MCH/QU MCH/KO

Terminy Cena zł    

17.07-27.07 2299 2579 2699 3149

28.07-07.08 2299 2699 2659 3149

08.08-18.08 2299 2579 2749 2849 3149

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych, 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna 
obowiązkowo +2 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.) 

Obóz filmowy  
z Marysią Krasowską 
Co najmniej 12 h zajęć filmowo - aktorskich z 
YouTuberką Marią Krasowską
• zajęcia aktorskie w formie gier i zabaw
• warsztaty fotograficzne z robienia fotek na 

instagram
• tworzenie scenariusza i wystawienie 

własnego przedstawienia
• nagrywanie podcastu i materiałów na 

Instagram Marysi

Cena już od

3049 zł

MAN/GF 8-16    
lat

+ CHILLOUT - SUN & FUN
MARYSIA KRASOWSKA – Youtuberka, 
pisarka, instruktorka tańca, podróżniczka. 
Prowadzi najpopularniejszy w Polsce 
kanał o tematyce gimnastyczno-tanecznej 
„Zwariowani”, w którym uczy dzieci i 
młodzież gimnastyki i tańca na wszystkich 
poziomach zaawansowania. Ty będziesz 
mieć możliwość poznania ją osobiście!

Pozytywnie Kreatywnie  
z YouTuberką Polishnotes  
• ozdabianie i personalizowanie torby
• profesjonalny kurs kaligrafii z certyfikatem 

ukończenia kursu
• bransoletki przyjaźni
• własne naklejki
• dekorowanie doniczek w stylu aesthetic
• tworzenie unikatowego obozowego bidona
• zamykanie wspomnień z wakacji w słoiku

Cena już od

2749 zł

MAN/PN  9-15     
lat

+ CHILLOUT - SUN & FUN
ANNA HARAZIM  – prowadzi studygram 
oraz kanał na Youtube o nazwie 
POLISHNOTES. Podpowiada jak uczynić 
naukę znacznie przyjemniejszą, jak 
kreatywnie spędzać czas i jak robić 
mnóstwo inspirujących rzeczy!

Obóz językowy   
• zajęcia językowe realizowane 

w formie ćwiczeń, zadań i gier 
terenowych prowadzonych min. 2 
godziny dziennie przez 9 dni trwania 
obozu

• będziemy mówić tylko po angielsku 
niemal przez cały dzień podczas 
codziennych, wakacyjnych atrakcji i 
zabaw. Nauka może być naprawdę 
fajną przygodą

Cena już od

2549 zł

MAN/EN   10-14      
lat

• quizy, zabawy, zagadki, konkursy w języku 
angielskim

• rozgrywki sportowe
• balonowa bitwa wodna
• zajęcia animacyjne z chustą Klanzy
• zajęcia integracyjne
• wieczorny kącik czytelniczy – czytanie bajek 

i opowieści na dobranoc
• wieczorne seanse filmowe bez dubbingu
+ CHILLOUT - SUN & FUN

Fit camp z Kingą Janik   
• Zajęcia minimum 2 h dziennie przez 7 dni
• Choreografie - ćwiczenia aerobowe 

oparte na krokach tanecznych
• Total Body Conditioning - trening 

wytrzymałościowo-siłowy
• Step - trening aerobowy z 

wykorzystaniem platformy
• Body Shape - trening siłowy
• Stretching - odbudowa i odnowa 

biologiczna oraz relaksacja mięśni
• Tabata - intensywny trening 

interwałowy, poprawiający kondycję
• Trening Obwodowy – ćwiczenia 

redukujące tkankę tłuszczową

MAN/FI    12-16      
lat

+ CHILLOUT - SUN & FUN

KINGA JANIK  – instruktorka fitness, posiada 
międzynarodowe uprawnienia zdobyte 
podczas kursu w szkole ProFi Fitness School. 
Kiedyś unikała sportu jak ognia, dziś potrafi 
utożsamić się z każdym z podopiecznych, co 
przekłada się na owocne efekty współpracy.
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POLSKA / PIECKI CAMP - MAZURY  

Mazurski Mixer      
• budowanie tratwy i jej wodowanie
• dekoracje i pamiątki inspirowane naturą
• projektowanie obozowych przypinek
• ACTIV PAKIET: spodnie podwójne, narty poczwórne, hydraulik, taśma wieloosobowa
• MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI: waterfun - wodny park rozrywki, wyprawy kajakami  

i relaks na rowerach wodnych na jeziorze, proszki holi, kąpiele w jeziorze, plażowanie, 
balonowa bitwa wodna, rozgrywki sportowe, gry terenowe, dyskoteka/karaoke/wieczór 
filmowy, ognisko/grill z kiełbaskami

Cena już od

2299 zł

MCH/MX   10-14    
lat

Wodne Wakacje        
• waterball - ciekawa i emocjonująca zabawa polegająca na „chodzeniu” po wodzie  

w przeźroczystej kuli
• spływ Krutynią - ok. 3 godzinny spływ jednym z najpiękniejszych odcinków rzeki Krutynią
• ABC Windsurfingu - 2 h zajęć, nauka obejmuje m.in. stawianie pędnika i start na hals  

w półwietrze na lądzie i w wodzie, zwrot na wiatr uproszczony, doskonalenie zwrotu na 
wiatr uproszczonego i halsowanie, żeglowanie różnymi kursami, ostrzenie i odpadanie.  
Zapewniamy cały potrzebny sprzęt, własne buty mile widziane

• ABC żeglarstwa - nauka żeglowania na jachtach typu Optymist
• SUP – nauka pływania na desce SUP
• Bezpiecznie nad wodą – zabawy uczące bezpiecznego zachowania nad wodą
• wycieczka 10 osobowymi pontonami raftingowymi
• wycieczka rowerkami wodnymi
• Narty wodne, koło, materac – nauka pływania, a dla mniej odważnych przejażdżka 

motorówką
• Rejs żaglówką po jeziorze
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2749 zł

MCH/WW  10-14    
lat

Mega Wakacje  
obóz survivalowo-przygodowy   
• park linowy, ścianka wspinaczkowa, skrzynki
• łuki i wiatrówki
• dmuchane walki sumo 
• gigantyczne piłkarzyki
• pierwsze tajniki przetrwania i gotowości na wszystko w formie doskonałej zabawy i 

przygody
• orientacja w terenie – plan, kompas i mapa, bez nawigacji w telefonie
• młody komandos - musztra na wesoło, bieg terenowy
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2579 zł

MCH/MW 10-14   
lat

Kulinarne Lato   
• Warsztaty kulinarne z doświadczonym kucharzem (minimum 2 godz dziennie/6 dni)
• Vegan cooking - zdrowe odżywianie w kuchni roślinnej: zupy, placki i ciasta! 
• gotowanie w plenerze - grilowanie i kociołek myśliwski. Pieczonki w formie wege  

i tradycyjnej, letnia zupa, szaszłyki i dipy 
• witaminowe shoty i menu jednokolorowe. 
• NEW Kuchnia Polska - nowa odsłona znanych dań + zdumiewające dodatki. Kaszotto, 

zupy krem, sałatki 
• Ciao Italia -Makaron ręcznie robiony z ze świeżym sosem pesto, carbonara. A na deser 

tiramisu w dwóch wersjach! 
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2699 zł

MCH/KK 10-14  
lat

POLSKA / PIECKI CAMP - MAZURY  

Obóz ASG  
• Zajęcia realizowane przez 3-4 godziny dziennie przez conajmniej 9 dni trwania obozu.
• Wprowadzenie do ASG - pojęcia związane ze sportem ASG, omówienie zasad działania 

replik ASG i bezpiecznego użytkowania replik
• Musztra, Podstawy Leśnej Taktyki, Sztuka survivalu, Maskowanie i kamuflaż
• Pierwsza pomoc
• Strzelanki ASG - minimum 5 scenariuszy z użyciem replik ASG (minimum 2500 kulek), 

zagramy w: obrona i atak, drużynowy dethmatch, eskorta Vipa, battle royale, boomba
UWAGA! Strzelanki ASG mogą zostać przerwane, jeśli uczestnicy nie przestrzegają zasad 
BHP i/lub warunki atmosferyczne będą na tyle niekorzystne. 
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2849 zł

MCH/AS 10-14   
lat

MILE WIDZIANE: własna replika ASG, kamizelki, hełmy, oporządzenie taktyczne, osłona twarzy.

Power Max  
• zajęcia realizowane w Parku Rozrywki w Mrągowie 
• Pitbike minicross - małe motocykle dające mnóstwo frajdy z jazdy
• Gokartowe szaleństwo na profesjonalnym torze kartingowym- przejazd 8 minutowy 

wraz z instruktażem, atrakcja dla dzieci od 135 cm wzrostu 
• Paintball - zapewniamy 200 kulek dla każdego, gra odbędzie się na profesjonalnym „polu 

bitwy” z wieloma przeszkodami 
• Przejazd quadem - obsługa pojazdu i zapoznanie z bezpieczeństwem
• park linowy na terenie ośrodka 
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywnościCena już od

2659 zł

MCH/QU 10-14   
lat

Spławik - obóz wędkarski 
• zajęcia wędkarskie ok. 2-3 h dziennie przez co najmniej 9 dni trwania obozu
• zapoznanie z czynnikami warunkującymi dobranie odpowiedniego miejsca do połowu. 
• zasady wędkowania - poznanie przepisów PZW 
• omówienie technik wędkarskich, pokaz sprzętu 
• łowienie różnymi technikami wędkarskimi, m.in. metoda spławikowa, gruntowa, 

spinningowa 
• poznanie zasad startu na zawodach wędkarskich, pokaz przygotowania stanowiska, 

zanęt, sprzętu do zawodów wędkarskich 
• nie tylko nocą i kiedy pada deszcz, czyli co i kiedy można złowić. 
• łowienie z instruktorem o świcie, w ciągu, dnia, nocą, z brzegu, pomostu i z łódki. 
• łowimy na jeziorze Wągiel o rozwiniętej linii brzegowej z dominującymi gatunkami ryb tj: 

węgorz, płoć, okoń, lin, karaś, sandacz 
• na zakończenie WIELKIE ZAWODY WĘDKARSKIE
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywności

Cena już od

2699 zł

MCH/WE10-14   
lat

Zapewniamy sprzęt oraz 
niezbędne zezwolenia.

Prosimy zabrać: ciepły sweter / bluza, koszula z długim rękawem lub bluza z kapturem (ochrona przed słońcem), kurtka i spodnie 
nieprzemakalne, kalosze, czapkę od wiatru i od słońca, klapki, środek przeciwko komarom.

Obóz konny   
• 20 h lekcyjnych zajęć w stadninie Ranczo Appalossa, w tym jazda konna z instruktorem 

10 h lekcyjnych
• dla początkujących: nauka jazdy, praca w stajni
• dla zaawansowanych: jazda kłusem i galopem, wycieczki w terenie.
• (dzieci początkujące lekcje po 30 minut – na lonży, lepiej jeżdżące 45 minut na ujeżdżalni, 

padoku)
• wszyscy Uczestnicy otrzymują gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat koni, 

postępowania z nimi oraz samego jeździectwa.
+ Activ pakiet, Mixer letnich aktywnościCena już od

3149 zł

MCH/KO  10-14   
lat
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POLSKA / WIELE CAMP - KASZUBY
Jeziora / 9-17 lat

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy BEAVER - to 9 ha zalesionego 
terenu z własnym 800 metrowym dostępem do jeziora 
Wielewskiego. 
Do Waszej dyspozycji: kąpielisko, plaża, wielofunkcyjne 
boisko, tzw. mini orlik, boisko ziemne, sala z lustrami, dwa tory 
dla quadów, „poligon” paintballowy, strzelnica paintballowa, 
park linowy, 2 ścianki wspinaczkowe, plenerowe stoły ping-
pongowe, bilard (płatny), świetlice, stajnia konna, przystań 
z kajakami, rowerami wodnymi, łódkami, jazda na bananie, 
sala telewizyjna, sala dyskotekowa, miejsca ogniskowe, barek 
„Podkowa” ze sklepikiem. 
Zakwaterowanie w domkach typu Wieżyca z pełnym węzłem 
sanitarnym, w każdym domku 3 pokoje 2-3-4 os.oraz  
w domkach drewnianych parterowych z pełnym węzłem 
sanitarnym, w każdym domku 2 pokoje 3 os.
3 posiłki dziennie + podwieczorek: do śniadania dodatkowo 
mini bufet (mleko, płatki śniadaniowe, dżem itp.), kolacja bufet 
szwedzki + danie na gorąco. Pierwszy posiłek ciepła kolacja, 
ostatni posiłek śniadanie + suchy prowiant.

Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia m.in. bezglutenowego, wegetariańskiego (po wcześniejszym zgłoszeniu).

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja zwrotna 50 PLN + 
imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/
opiekunów na korzystanie z aktywnych zajęć programowych 
/ fakultatywnych. Prosimy zabrać: wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną, krem z filtrem UV oraz strój kąpielowy, 
klapki i czepek na basen (dot. atrakcji programowych/
fakultatywnych).

IMPREZY FAKULTATYWNE

• SPŁYW KAJAKOWY WDĄ - Cena: 100 PLN
• QUADOmania – Cena: 80 PLN
• PAINTBALL- Cena: 100 PLN
• PARK LINOWY – Cena: 45 PLN
• ŚCIANKA WSPINACZKOWA – Cena: 45 PLN
• JAZDA NA BANANIE – Cena: 55 PLN
• SKRZYNKI - Cena: 35 PLN

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych, 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna 
obowiązkowo +2 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.) 
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POLSKA / WIELE CAMP - KASZUBY

Kaszubski Mixer 
• rowerki wodne i spływ 

kajakowy na jeziorze
• rejs rekreacyjny 

platformą widokową po 
jeziorze

• park linowy
• budowanie tratwy i jej 

wodowanie
• dekoracje i pamiątki 

inspirowane naturą
• projektowanie 

obozowych przypinek

ACTIV PAKIET: wyścig na nartach, taśma wieloosobowa, 
slackline oraz NOWOŚCI (gigantyczne bańki mydlane, łuki, 
SUP, waterball, holi – święto koloru)

NOWOŚĆ - STREFA CHILL-OUT: strefa relaksu, odpoczynku 
i aktywności, hamaki, leżaki, gry XXL (bierki, jenga, darts, 
statki), sprzęt do speedminton

MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI: kąpiele w jeziorze, 
plażowanie, balonowa bitwa wodna , rozgrywki sportowe, 
zajęcia integracyjne, gry terenowe, dyskoteka/karaoke/
wieczór filmowy, ognisko/grill z kiełbaskami

Cena już od

2199 zł

BEA/MX

Obóz paintballowo-quadowy
 3 x bloki z quadami do 2 godz. w grupie + 3 x poligon paintballowy 
• QUADY - 150 koni „pod maską” i możliwość wyboru z dwóch torów quadowych o różnym 

stopniu trudności. Mniej doświadczeni mają okazję nauczyć się kierowania pojazdem. 
• PAINTBALL - gry strategiczne i taktyka... wszystko na prawdziwym leśnym poligonie. Na 

5 hektarach lasu znajdują się forty, zasieki, okopy. Różne scenariusze gier m.in.: Flaga, 
Trójkąt Bermudzki, Ochrona prezydenta. Będziecie zdani tylko na siebie i oddział (pakiet 
100 kulek). Dodatkowy pakiet 100 kulek - ok.15 zł. 

• strzelnica paintballowa - strzelanie markerem do celu
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywnościCena już od

2579 zł

BEA/PQ10-16  
lat

9-13  
lat

Obóz konny 
• 20 h lekcyjnych zajęć, w tym jazda konna z instruktorem 10 h lekcyjnych
• zajęcia praktyczne obejmują m.in. kiełznanie i siodłanie, wsiadanie, zsiadanie, 

dopasowywanie strzemion, naukę ruszania, skrętów, zatrzymywania ze stępa, 
cofanie oraz zmiana kierunku jazdy, dosiad w stępie, przechodzenie ze stępa do kłusa, 
anglezowanie i kłus pośredni, kontrola nad koniem w kłusie, pokonywanie prostych 
przeszkód, pokonywanie zakrętów w kłusie, jazda w stępię

• ! obowiązkowa indywidualna polisa ubezpieczeniowa (uprawianie sportów amatorskich) 
wykupiona przez rodziców w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, bez niej dzieci 
nie będą mogły brać udziału w zajęciach

+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności
Cena już od

2799 zł

BEA/KO 10-16   
lat

Wodne Happy Summer
• rowerki wodne i spływ kajakowy na jeziorze
• wycieczka do największego w tym regionie aquaparku - 2 h
• spływ kajakowy Wdą - kajaki 2 osobowe, trasa z Borska do Wojtala p
• jazda na bananie 
• rejs rekreacyjny platformą widokową
• łódką po jeziorze
• budowanie tratwy
• bieg „ratowniczy” z zadaniami
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywnościCena już od

2499 zł

BEA/WH13-17  
lat

Kod Programu

BEA/WE BEA/MX BEA/KO BEA/PQ BEA/WH

Terminy Cena zł     

25.06-05.07 2199 2799 2579 2499

06.07-16.07 2429 2199 2799 2579

17.07-27.07 2199 2799 2579 2499

28.07-07.08 2199 2799

08.08-18.08 2199 2799 2579

Obóz wędkarski 
• zajęcia teoretyczne i praktyczne, ok. 2-4 h dziennice przez min. 6 dni trwania obozu
• nauka przygotowania sprzętu i stanowisk wędkarskich
• wędkowanie metodą spławikową, gruntową i spinningową
• losowanie łowisk i drużyn do zawodów drużynowych
• zawody wędkarskie indywidualne oraz drużynowe trwające cały czas kolonii
! prosimy o zabranie własnego sprzętu. Osoby nie posiadające sprzętu prosimy o kontakt z biurem
+ Activ pakiet, Strefa chill-out, Mixer letnich aktywności

Instruktor - Radosław Stachura - animator kultury z wieloletnim doświadczeniem pracy 
z dziećmi, z zamiłowania wędkarz. Jako dziecko i nastolatek brał udział w zawodach 
wędkarskich. Do dzisiaj każdą wolną chwilę spędza nad wodą.

Cena już od

2429 zł

BEA/WE 10-16   
lat
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POLSKA / JULINEK 
Puszcza Kampinowska / 6-10 lat / 7-15 lat

Zakwaterowanie: B&B JULINEK PARK do obiekt hotelarski na 
terenie Parku Rozrywki Julinek. 
Nocleg w nowoczesnych i komfortowych pokojach 2, 3, 4-, 
5-osobowych z łazienką oraz w pokojach typu studio w 
układzie (2+2, 2+3) ze wspólną łazienką na 2 pokoje. Możliwe 
łóżka piętrowe. 

Atrakcje na terenie Parku Rozrywki: park linowy, ścianka 
wspinaczkowa, kraina dmuchańców, samochodziki 
elektryczne lub typu go-kart na pedały, żyroskop, mini golf, 
plac zabaw z poduchą do skakania, wesołe miasteczko  
z kolejką górską, autodrom, karuzele.

Park Wodny (otwarty latem 2022 r. o powierzchni 20 000 
m2, w sezonie 2023 ma być jeszcze większy!!) do dyspozycji 5 
zjeżdżalni, strefa basenowa poziomowana, spray park, strefa 
wypoczynkowa z leżakami i parasolami.

3 posiłki dziennie - śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad 2-daniowy serwowany do stolika. Woda z cytryną lub miętą 
dostępna całodobowo w dyspensach lub dzbanach. Pierwszy posiłek obiad, ostatni posiłek obiad + suchy prowiant.  

Hotel zapewnia realizację diet ze względów medycznych tylko po wcześniejszym zgłoszeniu na co najmniej 10 dni przed 
rozpoczęciem kolonii. 

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie w obiekcie, program, kadrę BUT: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie UNIQA NNW (str. 4)

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja zwrotna 50 PLN + 
imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/
opiekunów na korzystanie z aktywnych zajęć programowych. 
Prosimy zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, legitymację 
szkolną, krem z filtrem UV, strój kąpielowy, klapki i czepek na 
basen.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• PARK OF POLAND - PARK WODNY SUNTAGO 
– Cena: 200 PLN

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), fakultetów, składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +2 
PLN/os.) oraz składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy 
(płatna obowiązkowo +2 PLN/os.)  
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POLSKA / JULINEK

Moja pierwsza kolonia  
„Mały Przyrodnik” 
DETEKTYWISTYCZNE WYCIECZKI DO LASU
• wycieczki będą zachęcać do poznawania, badania 

i odkrywania, wyostrzą zmysł obserwacji i 
słuchania natury

• zasady zachowania się w lesie
• rozpoznawanie ptaków i roślin
• przyglądanie się z bliska mrówkom, robaczkom i 

innym żyjątkom
Cena już od

1929 zł

JUL/MP 6-10  
lat

Wesoły Mixer z wycieczką 
do Warszawy
Wycieczka autokarowa do Warszawy
• spacer po Starym Mieście - Plac Zamkowy, Rynek 

Starego Miasta, Grób Nieznanego Żołnierza
• Centrum Nauki Kopernik - wystawy stałe lub 

seans w Planetarium
• zabawa w parku trampolin (1h)
Korzystanie z atrakcji PARKU ROZRYWKI JULINEK  
(1 x w turnusie)
• park wodny
• wesołe miasteczko z kolejką górską, karuzelami, 

autodromem
• strefa aktywna z parkiem linowym, ścianką 

wspinaczkową, torem tubingowym, krainą 
dmuchańców

Cena już od

1969 zł

JUL/WR 6-10 
lat

Obóz taneczny z elementami  
gimnastyki z Marysią Krasowską 
• co najmniej 8 godzin sportu (lekcje tańca z 

elementami gimnastyki) prowadzone przez 
profesjonalną i doświadczoną instruktorkę - Marię 
Krasowską oraz przez innych instruktorów

• zajęcia z improwizacji
• nauka choreografii
• mnóstwo gimnastycznych i tanecznych zabaw
• nagrywanie materiałow na Instagram Marysi
• wieczorny kącik czytelniczy
+ Korzystanie z atrakcji PARKU ROZRYWKI JULINEK (1 
x w turnusie), Mixer letnich aktywności

Cena już od

2449zł

JUL/GG 7-15   
lat

Kod Programu

JUL/RO JUL/GG JUL/WR JUL/WA JUL/MP

Terminy Cena zł     

02.07-08.07 1699 1969 1929

09.07-15.07 1699 1969 2099 1929

16.07-22.07 1699 2449 1969 1929

Wakacje z rodzicami 
Połączenie typowego rodzinnego wypoczynku. W ciągu dnia dzieci przebywają pod opieką 
wykwalifikowanej kadry i w gronie rówieśników realizują jeden z wybranych programów. 
Noce zaś spędzają z Rodzicami we wspólnym pokoju.
Podczas pobytu osoby dorosłe mogą korzystać z parku wodnego z atrakcjami wodnymi i 
strefą wypoczynkową z leżakami i parasolami zaś amatorzy aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu mogą wypożyczyć w hotelu rowery oraz kijki do nordic walking. Wstęp 
do parku wodnego i wypożyczalnia za dodatkową opłatą.

Cena już od

1699 zł

JUL/RO 18-99   
lat

MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI
• przyrodnicza wycieczka do lasu
• wykonanie dekoracji i pamiątek 

inspirowanych naturą
• balonowa bitwa wodna
• akcja „pokój na 6”
• rozgrywki sportowe
• zajęcia integracyjne
• gry terenowe
• ognisko/grill z pieczeniem 

kiełbasek

• beztroski odpoczynek i zabawa 
na łonie natury

• budowa szałasu i obozowiska 

+ Korzystanie z atrakcji PARKU 
ROZRYWKI JULINEK (1 x w turnusie), 
Mixer letnich aktywności

MARYSIA KRASOWSKA – 
Youtuberka, pisarka, instruktorka 
tańca, podróżniczka. Prowadzi 
najpopularniejszy w Polsce 
kanał o tematyce gimnastyczno-
tanecznej „Zwariowani”, w którym 
uczy dzieci i młodzież gimnastyki 
i tańca na wszystkich poziomach 
zaawansowania. Ty będziesz mieć 
możliwość poznania ją osobiście!

WAKSY Camp 
Zajęcia realizowane przez twórców kanału Waksy (Przemek Burkacki, Arek Balcerzyk) oraz 
ich przyjaciół (Paulina Soboń, Jerry znany jako Trener Wf’u) m.in.:
• umiejętności filmowe i wiedza z zakresu nowych mediów
• nauka konstruktywnego podejścia do własnych pomysłów
• najciekawsze historie i anegdoty z tworzenia i prowadzenia kanałów
• konstruktywne podejście do własnych pomysłów
• warsztaty wokalne i aktorskie
• nagrywanie odcinków na kanał WAKSY
• spędzisz mnóstwo czasu z całą ekipą Waksów, nie tylko na zajęciach
• ponadto sesja zdjęciowa ze wszystkimi twórcami, maraton filmowy z Waksami, Q&A 

LIVE, unikalny poranny trening z Trenerem WFu
+ Korzystanie z atrakcji PARKU ROZRYWKI JULINEK (1 x w turnusie), Mixer letnich 
aktywności

Cena już od

2099 zł

JUL/WA 9-13    
lat
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POLSKA / JASTRZĘBIA GÓRA  
Morze / 9-15 / 13-19 lat

Jastrzębia Góra - najpiękniejszy fragment polskiego wybrzeża. 
Malowniczy wysoki klif stale rzeźbiony przez morskie fale, 
wąwozy ...

Ośrodek Wypoczynkowy Diuna położony jest w spokojnej 
okolicy, z dala od głównej drogi. Do promenady Światowida - 
rozrywkowej części miejscowości można dotrzeć w kilka minut 
spacerem, a plażę od ośrodka dzieli zaledwie 300 metrów. Do 
plaży można dojść łagodnym zejściem przez las z pominięciem 
klifowego brzegu i wielu schodów. 
Teren ośrodka jest ogrodzony i monitorowany. Do dyspozycji 
gości: boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, siatkówkę 
i koszykówkę, atestowany plac zabaw, fit park - siłownię 
plenerową. W budynku hotelowym znajduje się jadalnia, 
recepcja, świetlica ze stołami do ping ponga i piłkarzykami 
oraz sala konferencyjno-dyskotekowa. Ośrodek zapewnia 
ambulatorium i pielęgniarkę.

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Ośrodek przygotuje 
indywidualne posiłki, inne niż standardowe, tylko ze 
względów medycznych, za dodatkową opłatą w wysokości 
25 zł/osoba/dzień (250 zł/osoba/turnus). Realizacja tylko po 
wcześniejszym zgłoszeniu przed przyjazdem na kolonie (min. 
7 dni).

Zakwaterowanie: w pokojach 3-5 osobowych lub typu studio 
2-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Większość 
pokoi posiada balkon.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, BUT kadrę: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych, 
składki na TFG (2 PLN/os), składki na TFP (2 PLN/os) 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja zwrotna 50 PLN + 
imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna zgoda rodziców/
opiekunów na korzystanie z aktywnych zajęć programowych 
/ fakultatywnych. Prosimy zabrać: wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną, krem z filtrem UV oraz strój kąpielowy, 
klapki i czepek na basen (dot. atrakcji programowych/
fakultatywnych).
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

DLA PROGRAMÓW 7– 13 / 9-16 LAT
• PARK LINOWY - Cena: 80 PLN
• AQUAPARK REDA + GADOLANDIA  

I PAPUGARNIA - Cena: 190 PLN
DLA PROGRAMU 13 – 19 LAT
• AQUAPARK REDA - Cena: 160 PLN
• SZKOLENIE WINDSURFINGOWE  

- Cena: 260 PLN
• ADVENTURE PARK GDYNIA - Cena: 210 PLN

POLSKA / JASTRZĘBIA GÓRA - MORZEPOLSKA / JASTRZĘBIA GÓRA - MORZE

Morski Mixer 
• Neptunalia
• girls and boys day - „letnie 

SPA” i męski świat”
• dekoracje i pamiątki 

inspirowane naturą
• pocztówka z wakacji

Cena już od

2399 zł

DIU/MX9-14  
lat

Boys Camp  
Ekstremalnie ciekawy program zajęć w męskim gronie! Pozostały czas to chwile spędzone  
z kolegami i koleżankami z innych programów tematycznych, plażowanie i kąpiele w morzu,  
a także spacery po Jastrzębiej Górze. 
• Lego Mindstormes EV3 - konstruowanie i programowanie nieco zaawansowanych robotów 

z wykorzystaniem silnika i czujników. Warsztat trwający ok. 2,5 h poprowadzi profesjonalna 
firma. 

• Park linowy
• Nocna wyprawa z noclegiem pod namiotem
• orienteering - nauka posługiwania się kompasem i GPS-em, wyznaczać azymut i czytać 

mapy.
+ Mixer letnich aktywności

Cena już od

2619 zł

DIU/BC9-14  
lat

Pozytywnie kreatywnie  
z youtuberką Polishnotes
• ozdabianie i personalizowanie torby
• profesjonalny kurs kaligrafii z certyfikatem ukończenia kursu
• bransoletki przyjaźni
• własne naklejki
• dekorowanie doniczek w stylu aesthetic
• tworzenie unikatowego obozowego bidona
• zamykanie wspomnień z wakacji w słoiku
+ Mixer letnich aktywności

Cena już od

2949 zł

DIU/PN9-15 
lat

DIU/DI9-14  
latObóz kreatywny z DIY

• Każdego dnia będziemy  tworzyć przedmioty przy użyciu materiałów wtórnych lub 
zakupionych. Rozwiń swoje uzdolnienia manualne, kreatywność!

• twórczy recykling
• łapacze snów
• drzewko szczęścia
• słodki upominek z cukierków
• rękodzieło igłą i nitką
• gipsowe miseczki 
+ Mixer letnich aktywnościCena już od

2649 zł

MIXER LETNICH AKTYWNOŚCI
• Kąpiele w morzu, plażowanie, animacje na plaży
• Poznawanie okolic i przyrodnicze wyprawy (Latarnia 

Morska w Rozewiu)
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Gry terenowe, balonowa bitwa wodna, dyskoteki, 

karaoke, kino wakacyjne

ANNA HARAZIM - prowadzi studygram oraz kanał na Youtube o nazwie POLISHNOTES. Podpowiada jak uczynić naukę znacznie 
przyjemniejszą, jak kreatywnie spędzać czas i jak robić mnóstwo inspirujących rzeczy!

Kod Programu

DIU/MX DIU/DI DIU/BC DIU/PN DIU/AR DIU/FU DIU/LU

Terminy Cena zł     

25.06-05.07 2399 2619 2749 2399

06.07-16.07 2499 2949 2849 2499

17.07-27.07 2499 2849 2499

28.07-07.08 2499 2719 2849 2499

08.08-18.08 2499 2649 2999 2499
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POLSKA / JASTRZĘBIA GÓRA - MORZE

Kolorowe Wakacje z Youtuberką 
SAMI 
• Koło barw - mieszanie ze sobą kolorów
• Pocztówka z wakacji
• Rysowanie oka – nauka rysowania oka, które będzie wyglądać realistycznie
• Życie pod wodą - używanie farb akwarelowych
• Rysowanie twarzy – nauka rysowania portretu
• Ilustracja DIY z elementami natury
• Personalizowany kubek DIY
• Rozmowy o sztuce i zabawy kreatywne - rozmowy na artystyczne tematy i zabawa 

sztuką
• Quiz z nagrodami

+ Mixer letnich aktywności

Cena już od

2999 zł

DIU/AR 9-16   
lat

Full Time z wycieczkami
Malownicza, nadmorska sceneria w Jastrzębiej Górze z ekstremalnie ciekawym programem 
zajęć w świecie super Girls i super Boys! Program pełen przygód, szalonych pomysłów i 
odrobiny adrenaliny. Tutaj czeka na Twoje dziecko:
• szkolenie windsurfingowe w największej szkole windsurfingu w Polsce SurfPoint 2 h 

szkolenie od podstaw
• relaks w aquaparku z prawdziwymi rekinami
• spotkanie z egzotycznymi zwierzętami i wizyta w papugami
• park linowy

+ Mixer letnich aktywności
Cena już od

2749 zł

DIU/FU9-14  
lat

Wakacje na Luzie 
Pełen relaks, plażowanie, kąpiele morskie, ale też i pełen wachlarz aktywności do wyboru. 
• Chillout na plaży i kąpiele w morzu
• Poznawanie okolic i przyrodnicze wyprawy (Latarnia Morska w Rozewiu)
• pizza party
• fotograficzna prezentacja grup
• balonowa bitwa wodna
• rozgrywki sportowe
• gry terenowe/miejskie
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, karaoke, gry zespołowey

Cena już od

2399 zł

DIU/LU14-18  
lat

SAMI jest magistrem sztuki. Ukończyła Politechnikę Łódzką na kierunku Wzornictwo o specjalizacji Architektura Ubioru. Prowadzi 
artystyczny kanał na Youtube pod nazwą „Sami” oraz Instagramni konto na TikToku. Jej celem jest inspirowanie ludzi i zachęcanie do 
kreatywnego spędzania czasu.

POLSKA / USTKA 
Morze / 14-18 lat

Ustka - letnia stolica Polski i 3 x NAJ, jedna z najlepszych, 
najpopularniejszych i najciekawszych miejscówek na polskim 
wybrzeżu. Zachwycająca i przyciągająca, ciągnąca się przez 
wiele kilometrów piaszczysta plaża, sztuczna rafa koralowa, 
świetnie sprawdzają się w połączeniu z mnóstwem imprez, 
takich jak nowoczesny Festiwal Wiatru, Syrenalia - oficjalne 
obchody Święta Miasta oraz Mistrzostwa Polski w wypłukiwaniu 
bursztynu. Ustka słynie również z beach soccera, to właśnie 
tutaj odbywa się Finał Mistrzostw Polski z gwiazdami sportu i 
celebrytami. Zdecydowanie jedną z najciekawszych jest impreza 
taneczna „Nbar on the Beach Ustka”.

OW WŁÓKNIARZ - położony jest w sosnowym lesie w 
turystyczno-wypoczynkowej części miasta, w niedalekiej 
odległości od centrum miasta (ok. 10 minut spacerkiem) i 
zaledwie 50 m od plaży (ośrodek posiada bezpośrednie zejście 
na plażę ze strzeżonym kąpieliskiem). Na terenie ośrodka 
znajduje się: boisko do siatkówki plażowej, zewnętrzna 
siłownia, bilard, stół do ping-ponga, darts, sala dyskotekowa
miejsce na ognisko/grilla, sklep spożywczy, Wi-Fi w holu 
recepcji. Teren ośrodka jest ogrodzony i całodobowo 
monitorowany. W odległości ok. 750 m znajduje się kompleks 
sportowy ORLIK z trawiastym boiskiem do piłki nożnej oraz 
boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka).
Dla Waszego bezpieczeństwa zapewniamy opiekę medyczną - 
pielęgniarkę w ośrodku.

3 posiłki + deser w klimatyzowanej stołówce ośrodka. 
Pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek śniadanie + suchy 
prowiant.

Zakwaterowanie w murowanych domkach (bungalow)  
z TV i tarasem, w pokojach typu studio (2+3, 3+3) ze wspólną 
łazienką.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie, ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. 
kieszonkowe ok. 100-150 PLN + bilet wstępu ok. 40 PLN 
(obejmuje rejs statkiem Dragon dla chętnych osób) + kaucja 
zwrotna 50 PLN + imprezy fakultatywne. Potrzebna pisemna 
zgoda rodziców/opiekunów na korzystanie z aktywnych 
zajęć programowych / fakultatywnych. Prosimy zabrać: 
wypełnioną kartę kwalifikacyjną, krem z filtrem UV oraz 
strój kąpielowy, klapki i czepek na basen (dot. atrakcji 
programowych/fakultatywnych).
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 40 osób.

IMPREZY FAKULTATYWNE

• AQUAPARK USTKA - Cena: 60 PLN
• *PAINTBALL - Cena: 140 PLN
• *PARK LINOWY - Cena: 70 PLN 
• REJS MOTORÓWKĄ RIB - Cena: 85 PLN
• AQUAPARK PANORAMA MORSKA  

- Cena: 180 PLN
• AQUAPARK TRZY FALE - Cena: 110 PLN

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych, wstępów 
na dyskoteki, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
(płatna obowiązkowo 2 PLN/os), składki na Turystyczny Fundusz 
Pomocowy (płatna obowiązkowo 2 PLN/os.)

Kod Programu

WLO/LU WLO/FI WLO/AQ WLO/AC

Terminy Cena zł    

25.06-05.07 2349 2649

06.07-16.07 2449

17.07-27.07 2449 2769

28.07-07.08 2449 2749

08.08-18.08 2449 2699 2769



POLSKA / USTKA - MORZE     

Chill Out Zone 
CHILLOUT - SUN & FUN
• kąpiele w morzu, plażowanie, 

animacje na plaży,
• Bunkry Bluchera - zwiedzanie 

tajemniczej Twierdzy
• pizza party
• fotograficzna prezentacja grup
• balonowa bitwa wodna
• gry terenowe/miejskieCena już od

2349 zł

WLO/LU    14-18     
lat

Fit Camp 
• Zajęcia minimum 2 h dziennie przez 7 dni
• Choreografie - ćwiczenia aerobowe oparte na 

krokach tanecznych
• Total Body Conditioning - trening 

wytrzymałościowo-siłowy
• Step - trening aerobowy z wykorzystaniem 

platformy
• Body Shape - trening siłowy
• Stretching - odbudowa i odnowa biologiczna 

oraz relaksacja mięśni
• Tabata - intensywny trening interwałowy, 

poprawiający kondycję
• Trening Obwodowy – ćwiczenia redukujące 

tkankę tłuszczową
+ CHILLOUT - SUN & FUN

Cena już od

2699 zł

WLO/FI14-18     
lat

Kinga Janik - instruktorka fitness, 
posiada międzynarodowe uprawnienia 
zdobyte podczas kursu w szkole ProFi 
Fitness School. Kiedyś unikała sportu 
jak ognia, dziś potrafi utożsamić się z 
każdym z podopiecznych, co przekłada 
się na owocne efekty współpracy.

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą 
karimaty do ćwiczeń, wygodnych 
butów sportowych, stroju sportowego, 
dodatkowego ręcznika oraz butelkę 
wody na każde zajęcia

Szaleństwa w aquaparkach
WYCIECZKI DO AQUAPARKÓW
• w hotelu Grand Lubicz ***** w Ustce - 1 godzina zabawy
• Trzy Fale - 2 godziny zabawy w Parku Wodnym w Słupsku. 350 metrów adrenaliny na 

trzech zjeżdżalniach (np. Mega zjeżdżalnia Black Hole z prędkością zjazdu  5-7 m/s czy 
Turbo Speed ze zjazdem 3-4 m/s) oraz zewnętrzny basen solankowy

• Panorama Morska - 2,5 godziny szaleństwa w Aquaparku w Jarosławcu, jednym  
z największych nad Bałtykiem o powierzchni ok. 1700m2

+ CHILLOUT - SUN & FUN
Cena już od

2649 zł

WLO/AQ 14-18     
lat
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Activ Camp

Cena już od

2769 zł

WLO/AC 14-18     
lat

• adrenalina i energia płynąca z trzech żywiołów, z wody, ziemi i powietrza
• Przejażdżka łodzią typu RIB
• Paintball - na polu paintballowym w Słupsku. Zapewniamy marker 100 kulek, kombinezon 

ochronny, maskę
• Strzelnice i tor komandosa - rywalizacje z karabinem w Bunkrach Bluchera 
• Park linowy - przejście wybranej jednej trasy
• Gry zespołowe - piłka nożna, koszykówka, siatkówka, zajęcia na terenie OSiR Ustka
• Wycieczka rowerowa po Ustce i najbliższej okolicy
+ CHILLOUT - SUN & FUN

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą wygodnych butów sportowych, stroju sportowego, dodatkowego 
ręcznika oraz butelkę wody na każde zajęcia.
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POLSKA / JASTARNIA    
Morze / 9-19 lat

Półwysep Helski jest najlepszym miejscem w Polsce do 
uprawiania windsurfingu! Częste silne wiatry stwarzają 
znakomite warunki do nauki i doskonalenia umiejętności 
pływania na desce. Jeśli chcesz odpocząć, a równocześnie 
spędzić aktywnie czas to powinieneś wybrać naszą propozycję 
- szkołę windsurfingu SurfPoint (jedną z największych szkół 
w Polsce). Możesz być pewny, że będziesz szkolony na 
najwyższym poziomie, na najnowszym sprzęcie oraz pod okiem 
najlepszych instruktorów! 

Baza noclegowa mieści się w parterowych SURFdomkach 
Kamil na terenie ośrodka Pod Cyprysami w Jastarni. Od plaży 
dzieli nas zaledwie 300 m. Obiekt jest monitorowany, ogrodzony 
i strzeżony przez całą dobę, co czyni go bardzo bezpiecznym. Na 
terenie ośrodka znajduje się stołówka, bar, wiata animacyjna, a w 
odległości 600 m kompleks sportowy „Orlik”.
Na środku placu mieści się duża drewniana wiata, która może 
służyć za miejsce do ćwiczeń, wieczorną strefę chillu idealne 
miejsce na wieczorne kino i gry.
Na teren obozowiska mają wstęp jedynie uczestnicy oraz kadra.3 posiłki dziennie w Cyprysowej restauracji. Posiłki 

dostarczą Wam ogrom sił, które wykorzystacie podczas 
całego aktywnego dnia! Ewentualnych zakupów słodyczy czy 
dodatkowych napojów możecie dokonać w sklepie Biedronka. 
Na miłośników lodów czekają domowe lody w foodtracku przy 
restauracji!

Dostępne diety: wegetariańska, bezglutenowa, inne (na 
zapytanie).

Zakwaterowanie w surferskich domkach 8 i 6-osobowych 
wyposażonych w łazienkę, łóżka piętrowe i szafę. UWAGA! 
Prosimy o zabranie własnego śpiwora oraz prześcieradła/
koca.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie na kempingu, program, kadrę 
BUT: kierownika, wychowawców, instruktorów, pilota na 
trasie, program szkoleniowy, sprzęt szkoleniowy (deski, 
pianki), ubezpieczenie UNIQA NNW. (str. 4)

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), dodatkowych szkoleń  
i patentów, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
(płatna obowiązkowo +2 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.). 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Obowiązkowa kaucja 
zwrotna – 30 PLN. Proponowane minimalne kieszonkowe 
- ok. 150 PLN. Uwaga: Prosimy o spakowanie się w plecaki. 
Wymagane własne śpiwory WAŻNE: Przy niekorzystnych 
warunkach pogodowych, proponujemy:
• skimboarding - ślizg na desce.
• wakeboarding - płynięcie trzymając się liny zaczepionej do 

łodzi lub na wyciągu (dla mniej zaawansowanych pływanie 
za motorówką na desce windsurfingowej)

• zajęcia teoretyczne, pływanie pontonem typu RIB, na SUP’ie 
- z wiosłem

• kajaki i surfing
Planowana liczba uczestników na kolonii ok. 60 osób.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZAPEWNIAMY
• opiekę licencjonowanego i doświadczonego instruktora 

przez cały cz ania zajęć 
• najnowszy sprzęt windsurfingowy / kitesurfingowy 
• piankę, kamizelkę asekuracyjną 

Kod Programu

MAS/DZ MAS/KI MAS/WI

Terminy Cena zł    

25.06-05.07 2999 2999 2999

06.07-16.07 2999 2999 2999

17.07-27.07 2999 2999 2999

28.07-07.08 2999 2999 2999

08.08-18.08 2999 2999 2999

19.08-29.08 2999 2999 2999

• rejs statkiem - rejs po morzu statkiem Dragon
• udział w imprezach plenerowych m.in.: pokazy 

lotnicze, festiwal światła, zawody sportowe, 
liczne koncerty muzyczne i wiele więcej !!

• Dyskoteki i zabawy taneczne, karaoke 
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• Zespołowe gry sportowe
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POLSKA / JASTARNIA

Windsurfing Kids   
• kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym, średnio-zaawansowanym 
• 36 godzin szkolenia w turnusie. Szkolenie podzielone jest na dwie tury – 

przedpołudniową i popołudniową, a każda trwa 2 godziny.
• istnieje możliwość uzyskania patentu windsurfingowego 
• pływamy na płytkim akwenie a nad bezpieczeństwem dzieci czuwają bosmani 
• elementy kitesurfingu oraz surfingu na Zatoce Puckiej 
• wycieczka dużym pontonem typu RIB
• plażowanie, pływanie
• wakeboard
• skimboard bez limitu
• pływanie na Supie
• w trakcie obozu zapewniamy opiekę licencjonowanego i doświadczonego instruktora

Fakultatywnie - Istnieje możliwość uzyskania patentu windsurfingowego VDWS, 
wydawanego przez niemiecką organizacje VDWS. Opcja dodatkowo płatną - 150 zł.

• kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym, średnio-zaawansowanym oraz 
zaawansowanym

• kurs obejmuje 18 godzin w turnusie - (2 godziny dziennie przez 9 dni) w grupach 2-4 
osobowych 

• tworzymy grupy dla osób zaawansowanych przygotowujących się do kursów 
instruktorskich IKO i VDWS 

• monitorujemy aktualne warunki na wodzie abyś mógł pływać przy jak najlepszym 
wietrze  

Fakultatywnie - istnieje możliwość dokupienia dodatkowych 10 godzin za opłatą 900 
PLN (płatne na campingu). Warunkiem odbywania się dodatkowych godzin szkolenia jest 
uzbieranie się min. 3-4 osób chętnych. 

• kurs prowadzony jest na poziomie podstawowym, średnio-zaawansowanym oraz 
zaawansowanym 

• 36 godzin (szkolenie podzielone jest na dwie tury – przedpołudniową i popołudniową, a 
każda trwa 2 godziny) 

• tworzymy grupy dla osób zaawansowanych przygotowujących się do kursów 
instruktorskich IKO i VDWS 

• istnieje możliwość uzyskania patentu windsurfingowego 
• zapewniamy opiekę licencjonowanego i doświadczonego instruktora
• wycieczka pontonem na Mewią Rewę
• plażowanie, pływanie, skimboard, trickboard, pierwsze kroki na Stand Up Paddle 

Boarding
• wakeboard
• longboard
• pływanie na Supie, sup joga

Fakultatywnie - Istnieje możliwość uzyskania patentu windsurfingowego VDWS, 
wydawanego przez niemiecką organizacje VDWS. Opcja dodatkowo płatną - 150 zł.

Cena już od

2999 zł

MAS/DZ 9-12   
lat

Kitesurfing 

Cena już od

2999 zł

MAS/KI13-19    
lat

Windsurfing     

Cena już od

2999 zł

MAS/WI13-19    
lat

BUŁGARIA / ZŁOTE PIASKI 
14-19 lat

IMPREZY FAKULTATYWNE

• Warna – 5 EUR/10 BGN/24 PLN
• Jeep Safari – 25 EUR/50 BGN/120 PLN
• Aquapark Aquamania – 30 EUR/60 

BGN/144 PLN
• Pirackie party – 30 EUR/60BGN/144 PL
Cena w EUR/GBN - płatna na obozie.  
Cena w PLN - płatna przed obozem.

KLUBY

Malibu, PR Club, Arrogance.  
To tam bawić się będziesz w rytmach odjazdowej klubowej muzyki  
w międzynarodowym towarzystwie. Wstęp ok. 15 BGN/wejście.

Złote Piaski to idealne miejsce nie tylko do rozkoszowania 
się spokojną i czystą wodą. W centrum miasta znajdziemy 
wiele barów oraz sklepów z pamiątkami. Wprost na plaży pod 
gołym niebem organizowane są liczne imprezy. Kluby gdzie 
codziennie grana jest inna muzyka: house, r’n’b, dance, retro, 
latino, lata ’80 i ’90 z DJ-ami z całego świata, przyciągają 
rzesze miłośników nocnego życia. Walory plaży doceniono, 
przyznając jej prestiżową europejską nagrodę ekologiczną 
“Blue Flag”. 

#JADĘdoZŁOTYCHPIASKÓW
 

CENA ZAWIERA
przelot samolotem z Warszawy (CRS/PZ, CRS/SD), z Katowic 
(CRS/KA), transfer autokarem lotnisko - hotel – lotnisko, 
transport autokarem i pilota na trasie (CRV), zakwaterowanie i 
wyżywienie w hotelu, program, opiekę BUT kadry: kierownika, 
wychowawców, ratownika wodnego, ubezpieczenie Uniqa 
„Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. kieszonkowe ok. 100 EUR + kaucja zwrotna 20 EUR/40 BGN i taksa 
klimatyczna 5 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe. Limit bagażu (CRS): sprawdź na www. Cena aktualna 
przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,8 PLN. Planowana liczba uczestników ok. 40 os.

Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych, 
biletów wstępu, taksy klimatycznej, posiłków tranzytowych, 
dopłaty dla osób powyżej 18 lat (płatna obowiązkowo +100 
PLN/os), składki na TFG (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.), 
składki na TFP (płatna obowiązkowo +10 

Kod Programu Kod Programu

CRV/PZ, CRV/SD CRS/PZ, CRS/SD CRS/KA

Terminy Cena zł      Terminy Cena zł

27.06-06.07 2599 28.06-05.07 3499 3399

04.07-13.07 2599 05.07-12.07 3499 3399

11.07-20.07 2599 12.07-19.07 3499 3399

18.07-27.07 2599 19.07-26.07 3499 3399

25.07-03.08 2599 26.07-02.08 3499 3399

01.08-10.08 2599 02.08-09.08 3499 3399

08.08-17.08 2599 09.08-16.08 3499 3399

15.08-24.08 2499 16.08-23.08 3499 3399
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Hotel Carnival*** (dawny hotel Party Vladislav)

Położony w samym sercu Złotych Piasków, zaledwie 200 m od plaży! Do dyspozycji Gości: 
2 zewnętrzne baseny, scena, boisko, 2 windy, restauracja, własna dyskoteka, kantor 
wymiany walut, mini market, 24-godzinna recepcja, bezpłatne WI-FI na terenie lobby 
hotelowego.
Zakwaterowanie w przestronnych pokojach 3-osobowych z łazienką, lodówką, TV, 
klimatyzacją za free, balkonem.
ALL INCLUSIVE (kuchnia bułgarska), śniadanie, obiad, popołudniowa przekąska, kolacja. 
Napoje (cola, sok, woda, kawa, herbata) w lobby barze dostępne od 12:00 do 22:00.  
W porze podwieczorku słodkie przekąski oraz kawa/herbata.

Party Zone - All Inclusive   

Party Zone w gronie 16 + - kto nie zna, ten poznać musi :). Party Zone to mega party i mega 
chill jednocześnie. W centrum Bułgarskiej Riwiery pod okiem kadry bawić się będzie cały 
nasz najlepszy na świecie obóz. Czekają tu na Ciebie Najlepsze kluby, Najlepsze Imprezy, 
Najlepsze Towarzystwo i co oczywiste Najlepsza na świecie Kadra. I to nie wszystko. 
Odwiedzisz następujące miejsca, kluby: Malibu, PR Club, Arrogance.
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu
• obozowe animacje na plaży i przy basenie
• Hawaii Party czyli wieczór karaoke
• Pizza Party na zakończenie obozu
• holi - walka na kolorowe proszki

Cena już od

2499 zł

CRV/PZ 16-19   
lat

autokar

samolot z Warszawy  

Chill out Zone - All Inclusive   
Chillout & Best of Golden Sands to mega chill i super atrakcje 
w Złotych Piaskach. Czeka tu na Ciebie: najlepsze towarzystwo, 
najpiękniejsze plaże, full codziennych atrakcji, animacje i co 
oczywiste NAJFAJNIEJSZE kluby.

• relaks w Skyfall Terrace Beach w hotelu International - relaks 
bliżej słońca i wspaniały, ograniczony jedynie horyzontem 
widok na Morze Czarne

• wyjazd do Albeny i błogi odpoczynek na plaży z odznaką 
BLUE FLAG

• zwiedzanie Monastyru Aładża - niesamowitej formacji skalnej, 
w której wykute są klasztorne jaskinie

• holi - walka na kolorowe proszki
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu
• obozowe animacje na plaży i przy basenie
• Hawaii Party czyli wieczór karaoke
• Pizza Party na zakończenie obozu
• wyjścia do klubów (dla chętnych)

Cena już od

2499 zł

CRV/SD14-19   
lat

CRS/SD

autokar

samolot z Warszawy  

CRS/PZ
  

BUŁGARIA / SŁONECZNY BRZEG   
14-19 lat

Wybierz się do Słonecznego Brzegu. Marzysz o wakacjach 
pełnych słońca, cudownych złotych plażach i totalnym luzie? 
Jesteśmy pewni, że pokochasz to miejsce. Chillout Sun & Fun  
z PUB CRAWL za Free. 

Hotel Poseidon****
Hotel położony w północnej części Słonecznego Brzegu. Do 
piaszczystej plaży macie zaledwie 200 metrów. Hotel posiada 
134 apartamenty, każdy z balkonem. Do dyspozycji Gości: basen 
rekreacyjny z dużym tarasem do opalania, restauracja, bar 
przy basenie. Za dodatkową opłatą można skorzystać z tenisa 
stołowego oraz piłkarzyków. Na terenie lobby WI-FI gratis!

Zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych z łazienką. 
Każdy pokój wyposażony jest w lodówkę, TV, klimatyzację za 
free oraz posiada balkon.

CENA ZAWIERA
przelot samolotem z Warszawy (POS), transfer autokarem lotnisko - 
hotel – lotnisko, transport autokarem (POE), zakwaterowanie  
i wyżywienie w hotelu, program, opiekę BUT kadry: kierownika, 
wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie (POE), 
ubezpieczenie UNIQA „Kontynenty” (str. 4). 

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. kieszonkowe ok. 100 EUR + kaucja zwrotna 20 EUR/40 BGN i taksa 
klimatyczna 5 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe. Limit bagażu (POS): sprawdź na www. Cena aktualna 
przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,8 PLN. Planowana liczba uczestników ok. 40 os. 
Konieczny ważny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych, 
biletów wstępu, taksy klimatycznej, posiłków tranzytowych, 
dopłaty dla osób powyżej 18 lat (płatna obowiązkowo +200 
PLN/os), składki na TFP (płatna obowiązkowo 10 PLN/os.) i 
TFG (płatna obowiązkowo 10 PLN/os.).

IMPREZY FAKULTATYWNE
 
• ACTION PARK – aquapark Cena: 30 EUR/144 PLN
• Aquapark NESSEBAR Cena 38 EUR/183 PLN
• JEEP – SAFARI – ok 5 h. Cena: 50 EUR/240 PLN
Cena w EUR - płatna na obozie. Cena w PLN - płatna 
przed obozem. 

KLUBY

Zabierzemy Cię do najlepszych klubów w Słonecznym 
Brzegu m.in. Iceberg, Lazur, Bedroom beach club. To tam 
bawić się będziesz w rytmach najlepszej klubowej muzyki 
w międzynarodowym towarzystwie.  
Wstęp ok. 20 BGN/wejście.

Chill Out Zone   
• Wycieczka do NESSEBARU
• Marzysz o najlepszych fotach z wakacji? Oto miejsce starożytne,  

które jest tak piękne, że zapiera dech z piersiach. Będąc tam 
poczujesz klimat jednej z NAJwiększych atrakcji wybrzeża!  
Nessebar położone na skalistym wybrzeżu z urokliwymi  
uliczkami wpisane na Listę UNESCO, jest totalnym TOP numer 1! Musisz go zobaczyć! 

 
Cena już od

2199 zł

14-19   
lat

Chillout & strefa rozrywki
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu, 
• city game, 
• holi - walka na kolorowe proszki

POE/SD
autokar

POS/SD
samolot z Warszawy

Kod Kod Programu

POE/SD POS/SD

Terminy Cena zł   Terminy Cena zł

27.06-06.07 2499 28.06-05.07 3399

04.07-13.07 2499 05.07-12.07 3399

11.07-20.07 2499 12.07-19.07 3399

CRS/KA
samolot z Katowic  
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GRECJA / RIWIERA OLIMPIJSKA  
13-19 lat

Olympion Melathron Hotel and Bungalows 
Hotel położony ok. 80 metrów od szerokiej, piaszczystej plaży. 
W 10-15 minut dotrzemy do centrum Platamon i Nei Pori, 
turystycznych miejscowości tętniącym wakacyjnym życiem. 
Udogodnienia hotelowe: basen zewnętrzny z tarasem i z 
leżakami, ogród, bar przy basenie, recepcja 24 h, restauracja 
hotelowa. Zakwaterowani będziemy w bungalowach w pokojach 
4-osobowych z balkonem. Wyposażenie pokoi: 1 duże podwójne 
łóżko, 1 łóżko piętrowe, klimatyzacja, lodówka, suszarka do 
włosów, TV, bezpłatne WiFi. 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, 
kolacja) w formie bufetu, woda do posiłków w cenie, dania kuchni 
greckiej i śródziemnomorskiej. Posiłki serwowane w bufecie 
głównego budynku.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE CAŁODNIOWE

• METEORY – (Wstęp do klasztoru płatny dodatkowo  
3 EUR) Cena: 35 EUR/168 PLN 

• ATENY – Cena: 50 EUR/240 PLN
• REJS NA SKIATHOS – Cena: 50 EUR/240 PLN 

Obóz Chill Out Zone    
Rajskie wakacje na Riwierze Olimpijskiej  
W programie:
• walk around czyli runda po Nei Pori 
• wycieczka do ruin zamku Platamon. 
• wielka integracja obozowiczów w greckim stylu 
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu 
• talent show i wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu 
• city game 

Cena już od

2699 zł

OLY/SD  13-19    
lat

autokar

Chill out Zone ze zwiedzaniem 
Aten i Meteorów    

OLY/ZW  13-19    
lat

autokar

HISZPANIA / LLORET DE MAR  
13-19 lat

IMPREZY FAKULTATYWNE

• BARCELONA - Cena: 45 EUR / 212 PLN
• TOSSA DE MAR (wycieczka półdniowa) - Cena: 28 EUR/113 PLN
• WATERWORLD (wycieczka całodniowa) - Cena: 40 EUR / 155 PLN

Cena w EUR - płatna na obozie. Cena w PLN - płatna przed obozem.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, transport samolotem  
z Warszawy (DOS), transport autokarem (DON), program,opiekę 
BUT kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota 
na trasie, ubezpieczenie UNIQA „Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. kieszonkowe ok. 100 EUR + kaucja zwrotna 20 EUR i taksa klimatyczna 10 
EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe + obowiązkowa dopłata programowa płatna na miejscu, nie podlega 
rozliczeniu, obejmuje wszystkie wycieczki programowe (DON/ZW - 150 EUR, DON/ZB – 30 EUR, DOS/ZB – 30 EUR). Limit bagażu 
(DOS): sprawdź na www. Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,8 PLN. Planowana liczba uczestników ok. 40 os.

Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), wycieczek fakultatywnych, 
dopłaty programowej, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
biletów wstępów na dyskoteki, posiłków tranzytowych, taksy 
klimatycznej, składki na TFP (płatna obowiązkowo 10 PLN/os.)  
i TFG (płatna obowiązkowo 10 PLN/os.).

Kod Programu Kod Programu

DON/ZW DON/PZ DON/DA DON/ZB DOS/PZ DOS/ZB

Terminy Cena zł Terminy Cena zł      

25.06-06.07 3599 28.06-05.07 4099 4199

27.06-06.07 3099 3199 05.07-12.07 4199 4299

04.07-13.07 3199 3299 12.07-19.07 4299 4399

11.07-20.07 3299 3399 19.07-26.07 4399

18.07-27.07 3399 3599 26.07-02.08 4399 4499

25.07-03.08 3399 3499

KLUBY

TROPICS - największa dyskoteka 
w mieście, w tętniącym życiem 
centrum, znani DJ-e z całego świata na 
pokładzie, 3 piętra i 4 sale z różnymi 
stylami muzycznymi i atmosferą

Wstęp ok. 20-25 EUR/wejściesamolot z Warszawy  

OLS/SD

CENA ZAWIERA
przelot samolotem z Warszawy (OLS), transfer autokarem lotnisko - hotel – 
lotnisko, transport autokarem i pilota na trasie (OLY), zakwaterowanie i wyżywienie 
w hotelu, program, opiekę BUT kadry: kierownika, wychowawców, ratownika 
wodnego, ubezpieczenie Uniqa „Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. kieszonkowe ok. 100 EUR + kaucja zwrotna 20 EUR + taksa klimatyczna – 3,5 EUR + imprezy fakultatywne + posiłki 
tranzytowe + obowiązkowa dopłata programowa płatna na miejscu, nie podlega rozliczeniu, obejmuje realizację programu (OLY/ZW – 50 EUR). Limit bagażu (OLS): sprawdź na 
www. Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,8 PLN. Planowana liczba uczestników ok. 40 os. 
Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), wycieczek fakultatywnych, dopłaty 
programowej, posiłków tranzytowych, taksy klimatycznej, składki na TFP 
(płatna obowiązkowo 10 PLN/os.) i TFG (płatna obowiązkowo 10 PLN/os.).

Cena już od

2849 zł

Zwiedzanie greckich „I have to be there”
•  METEORY - majestatyczne masywy skalne zwieńczone klasztorami, z których to 

rozpościera się zapierający dech w piersiach widok.
• ATENY – metropolia, gdzie dziedzictwo antyku miesza się z osiągnięciami  

współczesności, tworząc niepowtarzalny wachlarz atrakcji. Zobaczymy m.in. centrum 
starożytnego miasta - Akropol ze świątynią Partenon wzniesioną na skalistym urwisku, 
Agorę, Świątynię Zeusa, Stadion Panatejski (to tam odbyły się pierwsze nowożytne 
Igrzyska Olimpijskie), a także zmianę warty w wykonaniu Gwardii Narodowej -Evzonów.

+ elementy programu Chill out Zone

Kod Kod

OLY/SD OLY/ZW OLS/SD

Terminy Cena zł   Terminy Cena zł

27.06-06.07 2699 2849 28.06-05.07 3369

04.07-13.07 2699 2849 05.07-12.07 3369

11.07-20.07 2699 2849 12.07-19.07 3369

18.07-27.07 2699 2849 19.07-26.07 3369

Hotel Don Juan Resort **** Kompleks hotelowy składający 
się z trzech budynków, posiada 2 baseny dla dorosłych oraz 
brodzik dla dzieci. Na terenie hotelu znajduje się boisko na 
którym można uprawiać różne sporty, sala dyskotekowa, sala 
konferencyjna.
Zakwaterowani będziecie w pokojach 3 osobowych z łazienką.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w restauracji hotelowej, bufet 
szwedzki. Kuchnia europejska oraz lokalna. Do śniadania 
podawana jest herbata, kawa oraz soki. Do obiadu i kolacji 
woda w cenie.

Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu do hotelu. Ostatni 
posiłek: śniadanie + suchy prowiant ostatniego dnia pobytu w 
hotelu. 
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HISZPANIA / LLORET DE MAR

Obóz Party Zone    
Program Party Zone to Idealna propozycja dla tych, którzy chcą  
połączyć wakacyjne leniuchowanie na plaży z wieczornym party.  
Jeśli chcesz się bawić, relaksować, poznawać ludzi i jednocześnie zwiedzać najfajniejsze zakątki 
HISZPANII to ten obóz będzie świetnym wyborem. Obłędny piasek, słońce, cudowna błękitna 
woda, muzyka 24/h, restauracje, sklepy, kluby i to wszystko tylko TU.
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu, 
• talent show i wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu, 
• gry i zabawy sportowe - turnieje sportowe, 
• holi - walka na kolorowe proszki,
• obozowe animacje na plaży, 
• city game,
• walk around czyli runda po Lloret de Mar 

Cena już od

3099 zł

DON/PZ        15-19    
lat

DOS/PZ         

autokar

samolot z Warszawy

Obóz taneczny      

Cena już od

3599 zł

DON/DA13-19    
lat

autokar

• FUN & DANCE- idealne połączenie 
chillu z wakacjami pełnymi 
aktywności i nauką tańca!

• Zajęcia taneczne pod okiem 
doświadczonych instruktorów 
tańca w wymiarze min. 12 godzin, 
realizowanych przez 6 dni po ok. 2 
godz. dziennie. 

• Nagranie teledysku, sesje 
fotograficzne z instruktorami, sesje 
taneczne 

• Podział na grupy pod względem 
umiejętności i zaawansowania, tak aby 

JAREK (JERRY) KOWALCZYK -  instruktor i choreograf o Włoskich korzeniach, specjalizujący się w technikach takich jak: jazz, 
modern, taniec współczesny, New Age. Współtworzy choreografie w Szkole Musicalowej, jest nauczycielem tańca w Szkole 
Muzycznej I Stopnia.

każdy nauczył się jak najwięcej 
• Naukę wielu styli tanecznych: współczesny, 

modern jazz, hip-hop, dancehall i inne techniki 
• Odrobinę teorii czyli historię tańca 
• Na zakończenie Certyfikat ukończenia obozu 

tanecznego z ilościami przetańczonych godzin z 
każdej techniki 

• Dodatkowo FIT Cardio - podczas tych zajęć 
będziesz pracować nad sylwetką, dowiesz się jak 
wymodelować swoje ciało, jak ćwiczyć zdrowo 

•  słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu
• holi - walka na kolorowe proszki

WŁOCHY / RIMINI   
14-19 lat

Rimini - Strefa party i chillowanie w gronie NAJfajniejszych 
ludzi. Rimini to idealna miejscówka na letni wypad. 
Przyciąga młodzież z całej Europy, a życie tętni tu 24 h 
na dobę! Kilkukilometrowa piaszczysta plaża, kolorowe 
promenady, restauracje, oraz sklepy czynne NON STOP. W 
trakcie wypoczynku możliwość zwiedzania Rzymu i Wenecji 
fakultatywnie, a na koniec super zabawa w Mirabilandi!!

Zapraszamy do HOTELU Sombrero***. To nasza totalna 
NOWOŚĆ. Hotel praktycznie przy plaży z basenem. Ten hotel 
po prostu tętni życiem.

CENA ZAWIERA
transport samolotem z Warszawy (RIS), transfer autokarem 
lotnisko - hotel - lotnisko, transport autokarem (RIM), 
zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, program, opiekę BUT 
kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na 
trasie (RIM), ubezpieczenie UNIQA „Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. kieszonkowe ok. 100 EUR + kaucja zwrotna 20 EUR i taksa klimatyczna 14 
EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe + obowiązkowa dopłata programowa płatna na miejscu, nie podlega 
rozliczeniu, obejmuje wszystkie wycieczki programowe (RIM/PZ – 30 EUR, RIM/ZW – 100 EUR, RIS/ZW – 75 EUR). Limit bagażu 
(RIS): sprawdź na www. Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,8 PLN.
Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna.

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), imprez fakultatywnych, 
biletów wstępu, taksy klimatycznej, dopłaty programowej, 
posiłków tranzytowych, składki na TFP (płatna obowiązkowo 10 
PLN/os.) i TFG (płatna obowiązkowo 10 PLN/os.).

Kod Programu Kod Programu

RIM/PZ RIM/ZW RIS/PZ RIS/ZW

Terminy Cena zł Terminy Cena zł      

27.06-06.07 2599 2799 29.06-06.07 3199 3299

04.07-13.07 2699 2899 06.07-13.07 3199

11.07-20.07 2699 2899 13.07-20.07 3199 3299

18.07-27.07 2699 2899 20.07-27.07 3199

25.07-03.08 2699 2899 27.07-03.08 3199 3299

01.08-10.08 2599 2799 03.08-10.08 3199

IMPREZY FAKULTATYWNE

• AQUAFAN - Cena: 35 EUR / 168 PLN
• MIRABILANDIA - Cena: 35 EUR / 168 PLN
• RZYM - Cena: 70 EUR / 336 PLN
• SAN MARINO - Cena: 25 EUR /120 PLN
• WENECJA - Cena: 70 EUR / 336 PLN

KLUBY

• ALTROMONDO STUDIOS - ok. 25 /os 
• PETER PAN - ok. 25 EUR/os 
• BAIA IMPERIALE - ok. 25 EUR/os

Chill out za zwiedzaniem Paryża 
i zabawą w Eurodisneyland     
Paryż - zwiedzanie miasta w formie spaceru, zobaczymy m.in.:  Ile de la Cite z katedrą Notre 
Dame, Montmarte, Bazylikę Sacre Coeur, Pola Elizejskie z Łukiem Triumfalnym, Dzielnicę 
Łacińską z Sorboną i Luwrem. Na zakończenie Pole Marsowe z wieżą Tour Eiffel (dla chętnych 
wejście pieszo na II poziom - 5,4 EUR).
Disneyland – cały dzień zabawy. Magiczne atrakcje m.in. Space Mountain Mission 2 - kosmiczny 
rollercoaster, Mad Hatter’s Tea Cups – słynne filiżanki, Indiana Jones and the Temple of Peril - 
rollercoaster Indiany Jonsa. (Obiad we własnym zakresie – ok. 25 EUR)
Poza tym relaks na Costa Brava: słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu, animacje na 
plaży, zawody sportowe, karaoke i bitwa na głosy, wyjścia do klubu (dla chętnych).

Cena już od

3599 zł

DON/ZW        13-19     
lat

autokar

Chill out Zone ze zwiedzaniem 
Barcelony i Girony     
Barcelona - stolica Katalonii, która przyciąga nie tylko wyjątkową architekturą, ale też 
klimatycznymi uliczkami i ciekawymi muzeami. W czasie pobytu w Barcelonie zobaczysz 
m.in. najsłynniejszą ulicę La Rambla, Sagradę Familię (budowla w stylu Antoniego Gaudiego 
rozpoczęła się ponad 130 lat temu), a wieczorem po zachodzie słońca słynne tańczące fontanny 
na wzgórzu Montjuic.
Girona - w czasie pobytu przejdziemy się klimatycznymi uliczkami starego miasta  
z najważniejszym punktem Katedrą. Zwiedzanie Katedry. Następnie zwiedzimy dzielnicę 
żydowską oraz przespacerujemy się wzdłuż rzeki Onyar podziwiając malownicze domy. 
Poza tym relaks na Costa Brava: słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu, animacje na 
plaży, holi - walka na kolorowe proszki, zawody sportowe, karaoke i bitwa na głosy, wyjścia do 
klubu (dla chętnych).

Cena już od

3199 zł

DON/ZB         13-18     
lat

DOS/ZB         

autokar

samolot z Warszawy
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Party Zone
Pod okiem naszej czujnej kadry bawić się będziesz w rytmach 
najlepszej klubowej muzyki w międzynarodowym towarzystwie. 
Najlepsze kluby w Rimini:
• walk around po Rimini, city game
• beach & water - słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu
• rozgrywki o wielkiego arbuza, balonowa bitwa wodna
• zawody pływackie dla chętnych
• karaoke i bitwa na głosy 
• holi - walka na kolorowe proszki
• wycieczka do Piazza Cavour czyli do starożytnej części Rimini 
• shopping w Le Befanie
• zabawa w parku rozrywki Mirbilandia! 

(RIM/PZ) całodzienna zabawa z atrakcjami wśród których 
każdy znajdzie coś dla siebie. Mrożące krew w żyłach kolejki 
górskie, liczne karuzele, zjeżdżalnie wodne.

Cena już od

2599 zł

RIM/PZ14-19    
lat

autokar

WŁOCHY / RIMINI  

RIS/PZ
samolot z Warszawy

Hotel Sombrero ***
Położona dosłownie tuż przy przestronnej, piaszczystej plaży (w pierwszej linii) super 
miejscówka z niewielkim basenem z hydromasażem i tarasem z leżakami. Hotel oferuje 
zakwaterowanie w pokojach 3-,4-,5-osobowych z łazienką, balkonem, TV, darmowym WI-FI 
i klimatyzacją dodatkowo płatną w cenie 5 EUR/pokój/doba. W tętniącej życiem okolicy, 
która nie zasypia znajdują się liczne bary i restauracje.
3 posiłki dziennie: bufet śniadaniowy: wędlina, ser, marmolada, miód, płatki, mleko, kawa, 
herbata, sok, lunch: makaron, pizza lub lasagne, woda w cenie, kolacja: pierwsze danie, 
drugie danie + przystawki, sałatki, owoc lub deser, woda w cenie.

Chill out ze zwiedzaniem Rzymu, 
Wenecji, San Marino

• RZYM - wycieczka pełna niesamowitych, antycznych zabytków. Przewodnik z zewnątrz 
pokaże najpiękniejsze miejsca m.in.: Forum Romanum, Kapitol, Watykan wraz z Placem. 
Wejdziemy do Bazyliki św. Piotra oraz Panteonu.

• WENECJA - wycieczka do miasta marzeń, które trzeba zobaczyć przynajmniej raz w 
życiu! W Wenecji poczujesz romantyczną atmosferę i odkryjesz zabytki wśród morskich 
fal. W programie m.in. rejs tramwajem wodnym,  Plac Św. Marka z Bazyliką, Pałac Dożów, 
Most Westchnień (RIM/ZW).

• SAN MARINO - najmniejsze państwo świata a zarazem najstarsza republika Europy. 
Zobaczymy twierdzę La Rocca o Guaita wznoszącą się na wzgórzu i Palazzo Pubblico, 
czyli ratusz miejski. Wejdziemy do katedry św. Marino.

• MIRABILANDIA - zabawa w parku rozrywki (RIM/ZW)
• RIMINI - zwiedzimy historyczne centrum miasta tj. Łuk Augusta, Porta Montanara, Plac 

Trzech Męczenników, Most Tyberiusza, Dom Chirurga, Rzymski amfiteatr – konstrukcja 
amfiteatru pochodzi z II wieku n.e.

• Poza tym błogi odpoczynek: słoneczne kąpiele na plaży i kąpiele w morzu, animacje 
na plaży, holi - walka na kolorowe proszki, zawody sportowe, karaoke i bitwa na głosy, 
wyjścia do klubu (dla chętnych).

Cena już od

2799 zł

RIM/ZW12-17    
lat

autokar

CHORWACJA / MAKARSKA  
13-19 lat

IMPREZY FAKULTATYWNE

• DUBROWNIK+NEUM – Cena: 65 EUR/312 PLN 
• *RAFTING NA RZECE CETINA – Cena: 40 EUR/192 PLN
• TROGIR + WODOSPADY „KRKA”- (+bilet 8 EUR)  

- Cena: 65 EUR/312 PLN 
• SKYWALK BIOKOVO - Cena: 25 EUR/ 120 PLN

Chorwacja to najpopularniejszy kierunek wakacyjny. Wyjedź 
z nami na obóz rekreacyjny do Makarskiej i zobacz na własne 
oczy widoki, które przyciągają podróżników z całego świata. 

Vila Prpolino - to obiekt położony w centrum tętniącej życiem 
Makarskiej, zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych  
z łazienką, w każdym pokoju klimatyzacja za FREE!!! 

3 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu, lunch  
w formie jednodaniowego ciepłego dania oraz ciepła kolacja. 
Do lunchu i kolacji woda. Posiłki serwowane są w restauracji 
hotelu Palma. 

CENA ZAWIERA
transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: 
kierownika, pilota na trasie, ubezpieczenie UNIQA „Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. kieszonkowe ok. 100 EUR + kaucja zwrotna 20 EUR i taksa klimatyczna 5 EUR (poniżej 18 r.ż.) lub 10 EUR (powyżej 18 r.ż.) 
+ imprezy fakultatywne + posiłki tranzytowe + obowiązkowa dopłata programowa płatna na miejscu, nie podlega rozliczeniu, obejmuje wszystkie wycieczki programowe (MAK/
SD – 20 EUR, MAK/ZW – 150 EUR). Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,8 PLN. Konieczny paszport lub dowód osobisty.

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), wycieczek fakultatywnych, dopłaty 
programowej, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, posiłków 
tranzytowych, taksy klimatycznej, składki na TFP (płatna obowiązkowo 10 PLN/
os.) i TFG (płatna obowiązkowo 10 PLN/os.).

Obóz Chill Out Zone  
Obóz młodzieżowy w Chorwacji i dwie europejskie stolice to przepis na doskonały relaks 
w gronie nowych i sprawdzonych przyjaciół. 

Cena już od

2799 zł

MAK/SD 13-19   
lat

autokar

W programie: 
• opalanie się w promieniach ciepłego chorwackiego słońca 
• spacery po Makarskiej, gra terenowa z dreszczykiem 
• animacje na plaży, bitwa balonowa, rozgrywki sportowe 
• rejs statkiem wzdłuż wybrzeża

Chill out ze zwiedzaniem 
Dubrownika, Wodospady Krka  
i Fun Park Mirnovec  

Cena już od

2899 zł

MAK/ZW 12-17   
lat

autokar

• DUBROVNIK - miasto białych marmurów, ,,Perła Adriatyku”, wpisana na listę zabytków 
UNESCO. Zobaczycie m.in.: Stare Miasto z klasztorem Franciszkanów, Wielką Studnię 
Onofria, mury obronne, Bramę św. Wawrzyńca i Bramę Pile, spacer promenadą 
nadmorską.

• TROGIR + WODOSPADY KRKA -  malownicze miasteczko wpisane na listę UNESCO. 
Zobaczycie m.in. Pałac Hipiko, Bramę Lądową czy Katedrę św. Wawrzyńca + spacer do 
Parku Narodowego „Krka”,  z pięknymi, kaskadowymi wodospadami, z możliwością 
zażycia kąpieli. 

• FUN PARK MIRNOVEC - zabawa w największym, chorwackim Parku Rozrywki  
w miasteczku Biograd.

• + elementy programu Chill out Zone

Chill out Zone ze zwiedzaniem 
Rzymu i San Marino

RIS/ZW
samolot z Warszawy

Kod Programu

MAK/SD MAK/ZW

Terminy Cena zł  

27.06-06.07 2799 2899

04.07-13.07 2799 2899

11.07-20.07 2799 2899

18.07-27.07 2799 2899

12-17    
lat
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CZARNOGÓRA / DOBRA VODA  
13-19 lat

IMPREZY FAKULTATYWNE

• MONTENEGRO TOUR - Cetinie, Kotor, Budwa  
- Cena: 45 EUR/ 216 PLN

• REJS PO JEZIORZE SZKODERSKIM + FISH PIKNIK - 
Cena: 45 EUR/ 216 PLN 

• AQUAPARK - 45 EUR/ 216 PLN 
• ALBANIA - 45 EUR/216 PLN

Czarnogóra to ukryty skarb wybrzeża Adriatyku ze 
wspaniałą bizantyjsko-wenecką architekturą. Ten niewielki 
kraj z spektakularnymi krajobrazami nazywany jest często 
bałkańskim Monaco. 

Pensjonat Palma to obiekt w Dobrej Vodzie, miejscowości
położonej niespełna 10 km od słynnego Baru. Odległość 
do plaży - 300 m. Zakwaterowanie w pokojach 3-4 os. z 
balkonem lub tarasem, łazienką, klimatyzacją, lodówką, TV i 
WiFi. Na terenie pensjonatu recepcja, bar i restauracja.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (śniadanie w formie bufetu, 
obiad serwowany w formie lekkiego lunchu, obiadokolacja 
serwowana, składająca się z zupy, dania głównego, sałatki i 
deseru), woda do posiłków w cenie.

Kod Programu

DOB/SD DOB/ZW

Terminy Cena zł    

18.07-27.07 2549 2649

25.07-03.08 2549 2649

01.08-10.08 2549 2649
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Obóz Chill Out Zone    
Wycieczka do Starego Baru zwanego bałkańskimi Pompejami. Zobaczysz ruiny 
średniowiecznego miasta, starą twierdzę, najstarsze drzewo oliwne w Europie - Starą 
Maslinę.
• słoneczne kąpiele na plaży i w morzu
• talent show i wybór Najsympatyczniejszej Mordeczki Obozu 
• zawody sportowe, obozowe animacje na plaży
• karaoke i bitwa na głosy,
• balonowa bitwa wodna 
• city gameCena już od

2549 zł

DOB/SD 13-19    
lat

autokar

Obóz turystyczno-językowy     
Zajęcia językowe:
• zajęcia językowe w formie ćwiczeń, zadań i gier terenowych 

prowadzonych przez polskich lektorów języka angielskiego

Cena już od

2699 zł

LOD/SD13-19    
lat

autokar

LNS/SD
samolot z Warszawy  

Atrakcje:
• Wycieczka autokarowa do Brighton. Londyn: Dom Towarowy Harrods, Hyde Park, 

Victoria and Albert Museum, Spacer przy Downing Street, St. Jame’s Park, oglądanie 
zmiany warty pod Pałacem Buckingham, Trafalgar Square, National Gallery z bogatą 
kolekcją brytyjskich impresjonistów i dziełami Vincenta van Gogha, Piccadilly Circus, 
China Town, Leicester Square, Covent Garden, M&M’s World, spacer Milenium Bridge, 
Globe Theatre, Museum of London, British Museum, spacer Oxford Street, Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Museum of London Docklands, spacer Tower 
Bridge, imperial College of London, Science Museum, Natural History Muzeum, Stores 
at Westfield Stratford City, Camden Town, Imperial War Museum

• Rejs statkiem po Tamizie do Greenwich, oraz przejazd double decker busem 

WIELKA BRYTANIA / LONDYN  
13-19 lat

IMPREZY FAKULTATYWNE

• MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH MADAME TUSSAUDS  
- Cena: 26 GBP

• LONDON EYE - Cena: 23 GBP
• TOWER OF LONDON - Cena: 21 GBP

Cena w GBP - płatna na obozie

WIELKA BRYTANIA - Practice your language skills! Jeśli znasz 
angielski, ale jest on daleki od rozumienia typowej pogawędki 
Brytyjczyków, i nie wiesz o co chodzi w ich super luźnej gadce 
ten obóz jest dla Ciebie! 
Londyn - stolica wielkiego imperium! Miasto pełne 
kontrastów, mody i zakupów. Przyciąga jak magnez za sprawą 
słynnych zabytków, muzeów, rozległych parków miejskich. 
To miejsce, na totalny Fall in Love. Kto raz przyjedzie, wróci 
jeszcze wielokrotnie. 
Zakwaterowanie u rodzin brytyjskich, starannie dobranych 
przez naszego angielskiego kontrahenta. Uczestnicy zwykle 
zakwaterowani są na obrzeżach Londynu, u rodzin z klasy 
średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie w pokojach 2, 
3, 4 osobowych. 
3 posiłki dziennie serwowane w miejscu zamieszkania:
Śniadanie: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata
Lunch: kanapka, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch 
wydawany jest w formie suchego prowiantu)
Obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, deser, herbata.

CENA ZAWIERA
transport autokarem (LOD/SD), transport samolotem  
z Warszawy (LNS/SD) - transfer z/na lotnisko komunikacją 
miejską, zakwaterowanie i wyżywienie u rodzin, program, opiekę 
BUT kadry: kierownika, pilota na trasie, wychowawców - lektorów 
języka angielskiego, ubezpieczenie UNIQA „Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. kieszonkowe ok. 50 GBP + kaucja zwrotna 20 GBP + imprezy 
fakultatywne + posiłki tranzytowe + obowiązkowa dopłata programowa płatna na miejscu, nie podlega rozliczeniu, obejmuje 
realizację programu i transport publiczny (110 GBP – dla osób ur. w latach 2008-2004, 100 GBP -  ur. w latach 2010-2007). Limit 
bagażu (LNS): sprawdź na www. Cena aktualna przy kursie GBP nieprzekraczającym 5,4 PLN. Każdy uczestnik powinien zabrać ze 
sobą ręcznik. Planowana liczba uczestników ok. 40 os.
Konieczny paszport, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), dopłaty programowej, 
wycieczek fakultatywnych, dodatkowych wejść niezawartych 
w programie, posiłków tranzytowych, składki na TFP (płatna 
obowiązkowo 10 PLN/os.) i TFG (płatna obowiązkowo  
10 PLN/os.).

Kod Programu Kod Programu

LOD/SD LNS/SD 

Terminy Cena zł Terminy Cena zł   

25.06-06.07 3299 26.06-05.07 3699

12.07-20.07 2699 13.07-19.07 3099

19.07-27.07 2699 27.07-05.08 3699

26.07-06.08 3299 03.08-09.08 3099

02.08-10.08 2699 20.07-26.07 3099

Montenegro Tour
• wycieczka objazdowa pełna spektakularnych krajobrazów, odwiedzimy: CETINIE 

(dawną stolicę Czarnogóry), następnie piękną górską drogą z licznymi serpentynami 
przez wieś Njeguszi przemieścimy się do KOTORU położonego nad brzegiem 
malowniczej Zatoki Kotorskiej do której schodzą zbocza gór Lovcen, na koniec  
BUDVA modnego wakacyjnego kurortu, nazywanego niekiedy “Dubrownikiem w 
miniaturze” za sprawą niezwykłego Starego Miasta położonego na półwyspie i 
otoczonego murami obronnymi.

• wycieczka do Starego Baru
+ elementy programu Chill out ZoneCena już od

2649 zł

DOB/ZW  13-19    
lat

autokar

CENA ZAWIERA
transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, program, opiekę 
BUT kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie, 
ubezpieczenie UNIQA „Kontynenty” (str. 4).

INFORMACJE DODATKOWE:
Ważne informacje dodatkowe (str. 5). Proponowane min. kieszonkowe ok. 100 EUR + kaucja zwrotna 20 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe + 
obowiązkowa dopłata programowa płatna na miejscu, nie podlega rozliczeniu, obejmuje wszystkie wycieczki programowe (DOB/SD – 10 EUR, DOB/ZW – 50 EUR). Cena aktualna 
przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,8 PLN. Planowana liczba uczestników ok. 40 os. 
Konieczny paszport lub dowód osobisty.

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (str. 47), dopłaty programowej, wycieczek 
fakultatywnych, posiłków tranzytowych, składki na TFP (płatna obowiązkowo 10 
PLN/os.) i TFG (płatna obowiązkowo 10 PLN/os.).
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT SP. Z O. O. SP. K.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich im-
prezach turystycznych organizowanych przez Biuro Usług Tury-
stycznych „BUT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa - Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361).
2. Organizatorem Turystyki zwanym dalej „Organizatorem” jest 
Biuro Usług Turystycznych BUT sp z.o.o sp.k posiadające zaświad-
czenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych pod numerem 1173. 
3. Prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora określają „Ogólne 
Warunki Uczestnictwa” oraz warunki określone w „ABC” i „Ważne 
Info” (dalej łącznie zwane „Warunkami”), które stanowią inte-
gralną część umowy o świadczeniu usług turystycznych organizo-
wanych przez Organizatora.
4. Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Klient zobowiązany jest 
do wnikliwego przeczytania oferty, „Warunków uczestnictwa” i 
informacji zawartych w „ABC” i „Ważne Info”. Podpisanie umowy- 
zgłoszenia oznacza, że Klient (w imieniu własnym i pozostałych 
Uczestników z umowy-zgłoszenia) zgadza się na warunki i 
postanowienia niniejszej umowy.
5. Organizator wydaje Klientowi, wpłacającemu całość lub część 
należności z tytułu zawartej umowy pisemne potwierdzenie 
posiadania zabezpieczeń finansowych oraz odprowadzania 
składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ze wskazaniem 
sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń w 
przypadkach określonych ustawą.
6. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator turystyki 
dostarcza podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety 
oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i - w stosow-
nych przypadkach - terminie odprawy, a także o planowanych 
godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i 
przyjazdu

§ 2.ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy z Klientem następuje w formie pisemnej po 
zapoznaniu się przez niego z ofertą Organizatora, Warunkami 
oraz podaniu pełnych danych teleadresowych i wpłaceniu zaliczki 
w wysokości nie niższej niż 40% ceny imprezy turystycznej w 
terminie określonym w umowie, chyba że w umowie i/lub regu-
laminie promocji określono inaczej. W przypadku skorzystania 
przez Klienta z internetowego formularza zamówienia udziału w 
imprezie turystycznej zawarcie umowy następuje także w chwili 
wpłacenia zaliczki. Wpłata zaliczki wywołuje wszystkie skutki 
prawne jakie przewidziane są dla zawarcia umowy.
2. Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga 
wyrażenia pisemnej zgody jej rodziców/opiekunów prawnych 
na karcie kwalifikacyjnej Organizatora oraz wypełnienia karty 
kwalifikacyjnej Organizatora i dostarczenia jej na miejsce zbiórki. 
Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest 
równoznaczne z rezygnacją przez Klienta z udziału w imprezie 
turystycznej z przyczyn leżących po jego stronie, na warunkach 
określonych w §12.
3. Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno 
nastąpić w uzgodnionym terminie. Nie wywiązanie się przez 
Klienta z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z rezy-
gnacją przez Klienta z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn 
leżących po jego stronie, na warunkach określonych w §12.

§ 3.WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i 
obejmują podatek od towarów i usług.
2. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta 
wynikającego z zawartej umowy jest wskazany przez Organizato-
ra rachunek bankowy lub kasa Organizatora. Wpłat na rachunek 
bankowy organizatora można dokonywać także za pomocą kart 
płatniczych zarówno w siedzibie Organizatora jak i przez internet.
3. Cała należność za imprezę turystyczną winna zostać wpłacona 
przez Klienta w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy 
turystycznej, chyba, że strony w umowie zastrzegają inny termin 
płatności.

§ 4. PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU 
UPRAWNIEŃ NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ.
1. Klient może bez zgody Organizatora z wyłączeniem pkt. 3 
przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie 
turystycznej wszystkie przysługujące mu prawa z tytułu umowy 
o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba ta 
przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków, o których mowa w 
pkt.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi 
go o tym na trwałym nośniku, na co najmniej 7 dni przed terminem 
rozpoczęcia imprezy turystycznej określonym w umowie.
3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o 
których mowa w ust. 1, będzie wiązać się dla Organizatora z 
dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek 
wykazać je podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie 
mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez 
Organizatora na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie 
turystycznej.
4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty 
poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany podróżnego 
uczestniczącego w imprezie turystycznej podróżny i osoba przej-
mująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 5. ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE.
1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, 
niezależnych od Organizatora przed rozpoczęciem imprezy tu-
rystycznej, w wyniku których Organizator jest zmuszony zmienić 
istotne warunki umowy z Klientem, Organizator niezwłocznie 
powiadomi o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien nie-
zwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowa-
ną zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym 
zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku 
zapłaty kary umownej. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodo-
wania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
2.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy 
względnie świadczeń ze względu na nadzwyczajne okoliczności 
i zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, których 
skutkom nie można zapobiec (siła wyższa). W takim przypadku 
Organizator zobowiązany jest do powiadomienia Klienta o roz-
wiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator dokonuje 
pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy 
turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia.

3. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie tury-
stycznej i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z 
tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub 
zadośćuczynienia jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładane-
go minimum uczestników, wskazanego w umowie, a Organizator 
powiadomił Klienta, na piśmie, o rozwiązaniu umowy w terminie 
nie później niż na 20 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.
4. Organizator, jeżeli w czasie trwania imprezy turystycznej nie 
wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną 
część programu tej imprezy turystycznej, jest obowiązany, bez 
obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej 
imprezy turystycznej odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli 
jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi 
określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać 
odpowiedniego obniżenia ceny imprezy turystycznej.
5. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastęp-
cze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało 
uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli 
przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
6. W razie niemożności zaproponowania świadczenia zastępczego 
lub gdy Klient je odrzucił zgodnie z ust.5, Klient może żądać uzy-
skania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, 
chyba, że niemożność zaproponowania świadczenia zastępczego 
jest spowodowane wyłącznie:
a. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nie uczestniczą-
cych w wykonywaniu świadczeń zastępczego, jeżeli tych działań 
nie można było przewiedzieć ani uniknąć, albo
b. siłą wyższą.
Wówczas Klientowi nie przysługuje prawo do rozwiązywania 
umowy o udział w imprezie turystycznej.

§ 6.ZMIANA CEN.
1. W okresie do 21 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umo-
wie nie może być podwyższona.
2. Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że 
Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z 
następujących okoliczności:
a. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów 
paliwa lub innych źródeł zasilania,
b. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych 
umową o udział w imprezie turystycznej,
c. kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy tury-
stycznej.
3. W razie podwyższenia ceny z przyczyn określonych powyżej 
Klient ma prawo odstąpić od umowy za natychmiastowym 
zwrotem wszystkich świadczeń na piśmie w terminie 10 dni od 
dnia odebrania od Organizatora informacji o podwyższeniu ceny. 
W razie nie złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy na piśmie we wskazanym terminie, zmianę warunków 
poczytuje się za zaakceptowaną, co rodzi obowiązek zapłaty 
wyższej ceny.
4. Jeżeli umowa przewiduje możliwość podwyższenia ceny. 
Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu 
kosztów, o których mowa w punkcie 2, które nastąpiło po zawar-
ciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

§ 7. PRAWA KLIENTA
1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie /
katalogu/ stanowiącej integralną część umowy.
2. Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest 
do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organi-
zatora, a na Organizatorze spoczywa ten obowiązek.
3. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej 
przez Klienta poszczególnych świadczeń, z przyczyn leżących po 
stronie Klienta, w sytuacji ich przygotowania i przedstawienia do 
wykorzystania Klientowi przez Organizatora, nie uprawniają do 
zwrotu zapłaconej należności za niewykorzystane świadczenia.

§ 8.OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient imprezy turystycznej zobowiązany jest do posiadania 
dokumentów podróżnych (paszportu lub dowodu osobistego,wizy 
i innych wymaganych, o których obowiązku posiadania Klient 
został poinformowany) oraz do przestrzegania przepisów celnych 
i dewizowych oraz innych norm prawa obowiązujących w Rzecz-
pospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Państwa 
Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Serbia, Czarnogóra, Macedonia 
i Chorwacja nie wymagają wiz od obywateli Polski. W razie 
posiadania przez Klienta innego obywatelstwa niż Polskie, Klient 
ma obowiązek poinformować o tym Organizatora przy zawieraniu 
umowy, a Organizator zobowiązuje się do udzielenia takiemu 
Klientowi informacji o wymaganych wobec niego dokumentach. 
Obcokrajowcy biorący udział w imprezach zobowiązani są do po-
siadania ważnej wizy do kraju docelowego i krajów tranzytowych.
2. Klient kolonii/obozu młodzieżowego zobowiązuje się do 
przestrzegania regulaminu kolonii lub obozu oraz zaleceń i wska-
zówek wychowawców, kierownika kolonii, pilota, względnie osób 
realizujących usługi lub świadczenia. W szczególności zabronione 
jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie narko-
tyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się 
od grupy.
3. Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosz-
tów ich usunięcia. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia 
przez Klienta ustalonego porządku Imprezy, zagrażającego 
interesom innych Klientów, Organizator może żądać naprawienia 
wynikłej stąd szkody.
4. Na imprezach autokarowych Klientów obowiązuje limit bagażu: 
1szt bagaż główny (plecak bez zewn. stelaża, torba, walizka) o 
wadze nie przekraczającej 20 kg i sumie wymiarów nie większych 
niż 180 cm oraz bagaż podręczny o wadze do 5 kg. W przypadku 
autobusowych wyjazdów narciarskich w limicie bagażu musi 
się także zmieścić 1 komplet sprzętu narciarskiego (narty i kijki,/
deska/buty). W przypadku imprez samolotowych Organizator 
zobowiązuje się poinformować klienta o limitach bagażowych 
ustanowionych przez przewoźnika. Ponieważ maksymalny 
udźwig samolotu i maksymalna ładowność autokaru są ściśle 
limitowane prawem transportowym, Biuro/przewoźnik ma prawo 
odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany 
wyżej limit. W przypadku nadbagażu klient ma obowiązek dopła-
cić wg. stawek przewoźnika.

§ 9.UBEZPIECZENIA
1. Organizator posiada gwarancje ubezpieczeniową wystawioną 
przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A z 
siedzibą przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Numer gwarancji 
i kwota jest każdorazowo podawana na umowie zgłoszeniu, a ko-
pia certyfikatu gwarancji jest dostępna w siedzibie biura, w kata-
logach biura oraz na jego stronie internetowej. Dodatkowo każdy 
klient wpłacający zaliczkę ma prawo na żądanie otrzymać kopię 

certyfikatu gwarancji. Upoważnienie do dysponowania środkami 
z gwarancji posiada Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. 
Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
2. Jeżeli w umowie nie zaznaczono inaczej Uczestnicy imprez 
krajowych ubezpieczeni są w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń i 
Asekuracji S.A od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)- 
do kwoty 10.000 PLN, zaś uczestnicy imprez zagranicznych od 
kosztów leczenia (KL)- do kwoty 20.000 EUR), od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) do kwoty 2.000 EUR.

§ 10.REKLAMACJE
1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania 
umowy o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora 
Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi 
wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o 
tym wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawicie-
la w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
3. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana 
zgodnie z umową, Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest 
to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie 
wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług 
turystycznych, których one dotyczą
4. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, klient 
może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierają-
cą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz 
określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia zakończenia imprezy. 4.Organizator jest zobowiązany 
do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
reklamacji, decyduje data stempla pocztowego.
5. W przypadku odrzucenia przez Organizatora pisemnej rekla-
macji Klienta, Klient ma prawo do pozasądowego rozwiązania 
sporu. Jednostką właściwą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 
Handlowej w Warszawie, strona: http://wiih.org.pl/.
6. Organizator informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/
consumers/odr/main/index.cfm? event=main.home2.show&ln-
g=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzy-
gania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na 
szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi 
interaktywną i wielojęzyczną (jest dostępna we wszystkich języ-
kach UE) stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi 
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego 
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wy-
nikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy 
o świadczenie usług. Platforma umożliwia złożenie skargi doty-
czącej towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w 
kraju, jak i za granicą.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte 
wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba 
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane 
wyłącznie: a. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących 
w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań 
lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo,
c. siłą wyższą
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej 
jednakże w wysokości nie wyżej niż dwu-krotność ceny imprezy 
turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie 
dotyczy szkód na osobie.
3. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub 
zniszczony z winy klienta.
4. Na koloniach i obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy 
cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i foto-
graficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy 
przekazać do depozytu opiekunom. Ryzyko utraty/uszkodzenia 
rzeczy i pieniędzy nie złożonych do depozytu obciąża Klienta.
5. Opiekę nad grupą na koloni/obozie sprawuje kierownik peda-
gogiczny i wychowawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Organizator nie zapewnia opieki pilota na wyżej wymienione 
imprezy, chyba że w umowie lub programie imprezy zaznaczono 
inaczej.

§ 12 REZYGNACJA Z IMPREZY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej 
w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
2. Rezygnacja albo odstąpienie od umowy lub zmiana terminu 
imprezy turystycznej przez Klienta, z wyłączeniem sytuacji, o 
których mowa w §2 ust 2 i 3, wymaga pisemnego oświadczenia.
3. Klient zobowiązany jest do zapłacenia odpowiedniej i uza-
sadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie 
turystycznej na rzecz Organizatora. W przypadku nieokreślenia 
w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie 
od umowy o udział w imprezie turystycznej, wysokość tej opłaty 
odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczę-
dzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania 
danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta, Organizator 
uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w 
imprezie turystycznej 
1. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie o których 
mowa w pkt. 1 podaje informacyjnie, że w praktyce średnia wyso-
kość poniesionych z tego tytułu kosztów o których mowa w pkt.
2 kształtuje się następująco:
a. do 7% ceny imprezy, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 30 
dni przed datą rozpoczęcia imprezy
b. do 40% ceny imprezy - jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło 
pomiędzy 29 a 20 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
c. do 70% ceny imprezy - jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło 
pomiędzy 19 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
d. do 90% ceny imprezy - jeżeli rezygnacja nastąpiła poniżej 7 dnia 
przed dniem rozpoczęcia imprezy.
2. Klient może wykupić Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji UNIQA 
pozwalające uniknąć lub znacznie ograniczyć koszty Klienta spo-
wodowane rezygnacją z imprezy. Wysokość dodatkowej opłaty 
zawarta jest w tabeli cenowej poszczególnych wyjazdów.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogólnych warunkach 
uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
2. Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd 
powszechny według właściwości określonej w Kodeksie Postępo-
wania Cywilnego.
3. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 01.09.2022
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TABELA DOPŁAT TRANSPORTOWYCH
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Białystok 240 240 240 240 240 240 240 240

Bielsko-Biała 100 100 100

Bydgoszcz 180 180 180 240 220 220 220 220 220

Cieszyn (granica) 0

Częstochowa 260 260 260 220 240 140 140 140 140 140

Gdańsk 240 260 260 260 260 260 260

Gniezno 200 200 200

Gorzów Wlkp. 280 220 220 220 200 220 220

Grudziądz 260 260 260 260 260

Iława 240

Katowice 280 280 280 240 280 100 100 100 220 100 100

Kielce 200 140 140 140 140 140

Koszalin 280 280 280 240 280 280

Kraków 280 280 280 240 280 100 100 100 240 100 100

Kutno (Płock) 240 220 220 220 220 220

Legnica 280 280 280 200 200 200 160 200 200

Leszno 260 260 260 200 200 200

Lublin 280 280 280 240 240 200 200 200 200 200

Łódź 200 200 200 120 200 200 200 200 180 200 200

Mława 240 220 220 220 220 220

Nisko 200 200 200 200 200

Olsztyn 280 280 280 280 280

Opole 120 120 120 200 120 120

Piła 200 200

Piotrków Tryb. 220 220 220 180 200 200 200 200 200 200

Polkowice 200 200 200 200 200

Poznań 200 200 200 280 220 220 220 200 220 220

Radom 240 240 240 180 200 200 200 200 200 200

Rzeszów 160 160 160 160 160

Siedlce 220 220 220 220 220

Słupsk 280 280 280 260 280 280

Sosnowiec 100 100 100 100 100

Szczecin 200 200 280 240 240 240 160 240 240

Tarnów 160 160 160

Toruń 140 140 140 240 220 220 220 220 220

Warszawa 200 200 200 180 160 200 200 200 200 200 200

Włocławek 200 200 200 240 220 220 220 220 220

Wrocław 260 260 260 280 140 140 140 200 140 140

Zambrów (Łomża) 240 240 240 240 240

Zielona Góra 200 200 200 160 200 200

Zwardoń (granica) 0

Kwoty dopłat podane w PLN obejmują przejazd w obie strony z danej miejscowości 
Brak kwoty oznacza, że na daną imprezę z danej miejscowości transport nie jest realizowany



Wakacje z Youtuberami !!!

Biuro Usług Turystycznych BUT SP. z o. o. sp. k.
ul. Tarczyńska 5/9, 02-025 Warszawa

tel/fax + 48 22 8276098/99

www.kochamwakacje.pl

Waksy Camp  
Wybierz się z nami w emocjonującą podróż po krainie YouTube’a w której poznasz liczne 
sekrety pracy influencera! Tym razem w większym składzie! Oprócz twórców kanału 
WAKSY obecne będą także gwiazdy takich kanałów jak: Paulina Soboń, Aria Martelle,  
Trener WF’u, Pjoter, Julia Zawadzka oraz Sandra Grabarczyk. Duże emocje gwarantowane!

Polska / Międzywodzie / Diuna - Marena Spa  
termin: 25.06 - 05.07.2023      
Polska / B&B Julinek Park   termin: 09.07 - 15.07.2023    

10-16  
lat

Kolorowe Wakacje z Youtuberką SAMI  
Interesuje się sztuką, uwielbiasz DIY, chcesz poznać różne techniki artystyczne, to Wakacje 
z SAMI czekają na Ciebie. SAMI jest magistrem sztuki. Ukończyła Politechnikę Łódzką na 
kierunku Wzornictwo o specjalizacji Architektura Ubioru. @SamiRysuje

Polska / Jastrzębia Góra / Ośrodek Wypoczynkowy Diuna
termin: 08.08 - 18.08.2023  

9-16  
lat

Cena już od
2999 zł

Obozy z Marysią Krasowską  
Kochasz sport, taniec i akrobatykę? Kolejna edycja Wakacji z YouTuberką - Marysią 
Krasowską autorką kanału ZWARIOWANI! Poza specjalistycznymi zajęciami gimnastyczno-
tanecznymi, dowiesz się jak zostać YouTuberem i zabłysnąć w social mediach.

Polska / Muszyna / Darłówko / Olsztyn / Julinek

10-17  
lat

KONKURS FOTO 
Zrób najlepsze zdjęcie 
z wakacji i wygraj  
wyjazd!

I miejsce
DARMOWY

WYJAZD AUTOKAROWY
z KATALOGU BUT 2024

II miejsce
600 PLN ZNIŻKI

NA WSZYSTKIE OFERTY
Z KATALOGU BUT 2024

III miejsce
400 PLN ZNIŻKI

NA WSZYSTKIE OFERTY
Z KATALOGU BUT 2024 

Na instagramie: kochamwakacjepl

Więcej o wakacjach z Youtuberami  
na stronach www…

Cena już od
2449 zł

Cena już od
2099 zł

9-13  
lat


