
Świnoujście 
Świnoujście, jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, 
położone jest na północno-zachodnim krańcu Polski. Jest jedynym miastem 
w Polsce leżącym na kilkudziesięciu wyspach. Wyspa Uznam na której 
położony jest Hotel znajduje się centrum administracyjno-usługowe, 
dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi. Tutaj 
mieszka 80% populacji Świnoujścia. Co ciekawe, tylko 40 km2 wyspy 
należy do Polski, pozostała część, tj. 380 km2 znajduje się po niemieckiej 
stronie. 
Hotel „Warta” wolnostojący, dwupiętrowym budynek  położony 350m od 
przejścia granicznego Świnoujście - Ahlbeck oraz 750 m od morza.  
Pokoje 2 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV. W budynku 
znajduje się jadalnia. Większość pokoi posiada balkon. Tuż przy Hotelu 
tzw.: "Pchli targ" gdzie można zrobić naprawdę fajne i tanie zakupy. 

 
Turnus rehabilitacyjny, wczasy  dla dziecka z opiekunem  

Termin: 24.07. -  08.08.2014r. 16 dni ( przejazd nocą) 

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE: pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami.  
 WYŻYWIENIE  4 posiłki dziennie (śniadanie stół szwedzki) 
 OPIEKA MEDYCZNA 
 UBEZPIECZENIE 
 TRANSPORT 
 PROGRAM: 

 Wycieczka pociągiem na Termy Bałtyckie do Ahlbeck Niemcy.  

 Wycieczka do Międzyzdrojów (Aleja Gwiazd, Molo, Muzeum Figur 
Woskowych).  

 Bezpłatne wypożyczenie rowerów raz w turnusie. 

 Zwiedzanie Świnoujścia (Wieża, Falochrony, Latarnia Morska – 
najwyższa na Bałtyku).  

 Przeprawa Promem.  

 Rejs Statkiem. 

 Bezpłatne wypożyczenie kijków Nordic walking.  

 . Korzystanie z kąpieli morskich.  

 Zajęcia rekreacyjno – korekcyjne. 

 Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje, imprezy kolonijne, 
konkursy: plastyczny, fryzjerski, mody kolonijnej. Wybory Miss 
i Mistera kolonii. 

         Cena 1.450,- zł 
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Rodzice, którzy pobierają zasiłki pielęgnacyjne na dzieci mogą 
skorzystać z dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne 

z Centrum Pomocy Rodzinie.  

mailto:TPD@GO2.PL
mailto:TPD@GO2.PL


Jastrzębia Góra 
Jastrzębia Góra charakteryzuje się leczniczymi wpływami morskiego 
klimatu: czystą wodą, czystym przesyconym zapachem jodu powietrzem, 
a także rozległą plażą.   
Ośrodek położony jest 100 m od centrum Jastrzębiej Góry (Promenada 
Światowida), tuż obok Dworca PKS oraz około 500 m od morza. Budynki 
na terenie ośrodka zlokalizowane są na niewielkim zboczu pochylonym w 
kierunku południowo - wschodnim, przez co w dzień są doskonale 
nasłonecznione. Za ogrodzeniem ośrodka znajduje się piękny jar 
jałowcowy, który doskonale sprawdza się jako miejsce do aktywnego 
wypoczynku i celów rekreacyjnych. W oddzielnym budynku głównym 
znajduje się: recepcja, jadalnia, sala dyskotekowa, sala TV, sala do tenisa 
stołowego. Teren ogrodzony – na terenie Ośrodka boiska do koszykówki, 
siatkówki i mini piłki nożnej.  
 Turnus rehabilitacyjny, kolonia wypoczynkowa dla dzieci 
Termin:    I turnus 14.07. - 28.07.2014r (wiek 8-18 lat) – 15 dni  
               

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE:  Pokoje typu studio przechodnie 2+3 + 

łazienka lub 2+2 + łazienka. 
  WYŻYWIENIE  4 posiłki dziennie (stołówka na terenie). 
  OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA 
  UBEZPIECZENIE 
  TRANSPORT 
 PROGRAM: 

 Nowość pobyt w Parku Wodnym - Primavera Conference & SPA 
Korzystanie z Parku Wodnego (do 2 godz.),   

 Wycieczka autokarowa po ziemi Puckiej (Władysławowo, Jastarnia, 
jurata, Hel – fokarium). 

 Wycieczka autokarowa Gdańsk, Sopot. 
 Wycieczki piesza do Rozewia i Karwii. Zwiedzanie latarni morskiej. 
 Wycieczka do Lisiego Jaru – głęboki wąwóz długości 350 m.      

występuje tu bardzo bogata i interesująca roślinność.  
 Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje, imprezy kolonijne: Festiwal 

piosenki kolonijnej, "Randka w ciemno", Dzień sportu. Konkursy: 
plastyczny, fryzjerski, mody kolonijnej. Wybory Miss i Mistera kolonii. 
Imprezy kulturalne i sportowe. Dyskoteki, kąpiele morskie.  
 

Cena:  1.430,- zł 
 

Jastrzębia Góra 
Jastrzębia Góra charakteryzuje się leczniczymi wpływami morskiego 
klimatu: czystą wodą, czystym przesyconym zapachem jodu powietrzem, 
a także rozległą plażą.   
Ośrodek położony jest 100 m od centrum Jastrzębiej Góry (Promenada 
Światowida), tuż obok Dworca PKS oraz około 500 m od morza. Budynki 
na terenie ośrodka zlokalizowane są na niewielkim zboczu pochylonym w 
kierunku południowo - wschodnim, przez co w dzień są doskonale 
nasłonecznione. Za ogrodzeniem ośrodka znajduje się piękny jar 
jałowcowy, który doskonale sprawdza się jako miejsce do aktywnego 
wypoczynku i celów rekreacyjnych. W oddzielnym budynku głównym 
znajduje się: recepcja, jadalnia, sala dyskotekowa, sala TV, sala do tenisa 
stołowego. Teren ogrodzony – na terenie Ośrodka boiska do koszykówki, 
siatkówki i mini piłki nożnej.  
Turnus rehabilitacyjny dla dziecka z opiekunem  

 
Terminy:   I turnus 14.07. - 28.07.2014r. – 15 dni  
                

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE: Pokoje 2 os. lub typu studio 2+3 + łazienka. 
  WYŻYWIENIE  4 posiłki dziennie (stołówka na terenie). 
  OPIEKA MEDYCZNA 
  UBEZPIECZENIE 
  TRANSPORT 
 PROGRAM: 

 Nowość pobyt w Parku Wodnym - Primavera Conference & SPA 
Korzystanie z Parku Wodnego (do 2 godz.),  

 Wycieczka autokarowa po ziemi Puckiej (Władysławowo, Jastarnia, 
jurata, Hel – fokarium). 

  Wycieczka autokarowa Gdańsk, Sopot. 
  Wycieczki piesza do Rozewia i Karwii. Zwiedzanie latarni morskiej. 
 Wycieczka do Lisiego Jaru – głęboki wąwóz długości 350 m.      

występuje tu bardzo bogata i interesująca roślinność.  
  Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje, imprezy kolonijne: Festiwal 

piosenki kolonijnej, "Randka w ciemno", Dzień sportu. Konkursy: 
plastyczny, fryzjerski, mody kolonijnej. Wybory Miss i Mistera kolonii. 
Imprezy kulturalne i sportowe. Dyskoteki, kąpiele morskie.  

 

Cena:    1.399,- zł 
  

http://www.primaveraspa.pl/park_wodny_dla_dzieci.html
http://www.primaveraspa.pl/park_wodny_dla_dzieci.html


Krynica Morska 
Krynica Morska to gmina i miasto położone w województwie pomorskim 
na Mierzei Wiślanej pomiędzy Zalewem Wiślanym a Bałtykiem. Jest to 
znana miejscowość turystyczna, kąpielisko morskie oraz 
uzdrowisko.  Znajduje się tu przystań żeglugi pasażerskiej, latarnia morska 
(26,5 m wysokości) i wiele obiektów z zabudowy przedwojennej. W 
pobliżu, na wydmie Wielbłądzi Grzbiet znajduje się punkt widokowy (48,5 
m n.p.m.), można zobaczyć piękny widok: z jednej strony widać Bałtyk z 
drugiej Zalew Wiślany, którego horyzont zamykają Wzgórza Wysoczyzny 
Elbląskiej z katedrą fromborską.  
Ośrodek wypoczynkowy położony jest w  lesie w odległości  200 m od 
morza. Jest to w pełni wyposażony ośrodek, przystosowany zarówno do 
wypoczynku, organizowania szkoleń oraz imprez. W pobliżu ośrodka nie 
przebiegają żadne ruchliwe trakty komunikacyjne, co sprawia, że jedynym 
dochodzącym "hałasem" może być szum morza. Do najbliższego miejsca 
skupiającego punkty rozrywkowe i gastronomiczne oraz sklepy jest ok. 500 
m, a do centrum Krynicy Morskiej ok. 1 km. Teren ośrodka jest całkowicie 
ogrodzony. 

  Turnus rehabilitacyjny dla dziecka z opiekunem 

Wczasy rodzinne 
 
Termin:    30.06. - 14.07.2014r.–  15 dni  

    

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE:  pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym. W obiekcie znajduje się jadalnia, sala 
konferencyjna,  kawiarenka, taras widokowy, boisko do gry w 
koszykówkę, tenisa, squasha, siłownia oraz plac zabaw dla dzieci.     

 WYŻYWIENIE  4 posiłki dziennie. 
  OPIEKA MEDYCZNA, UBEZPIECZENIE. 
  TRANSPORT 
 PROGRAM: 

 Wycieczka autokarowa Gdańsk, molo w Sopocie. 
 Rejs statkiem.  
 Wycieczka autokarowa do Malborka. 
 Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje, imprezy kolonijne, konkursy: 

plastyczny, fryzjerski, mody kolonijnej. Wybory Miss i Mistera kolonii. 
 

          Cena:   1.550,- zł dziecko; 1.650,- osoba dorosła 
 

Świnoujście 
Świnoujście, jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, 
położone jest na północno-zachodnim krańcu Polski. Jest jedynym miastem 
w Polsce leżącym na kilkudziesięciu wyspach. Wyspa Uznam na której 
położony jest Hotel znajduje się centrum administracyjno-usługowe, 
dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi. Tutaj 
mieszka 80% populacji Świnoujścia. Co ciekawe, tylko 40 km2 wyspy 
należy do Polski, pozostała część, tj. 380 km2 znajduje się po niemieckiej 
stronie. 
Hotel „Warta” wolnostojący, dwupiętrowym budynek  położony 350m od 
przejścia granicznego Świnoujście - Ahlbeck oraz 750 m od morza.  
Pokoje 2, 3 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV. W budynku 
znajduje się jadalnia. Większość pokoi posiada balkon. Tuż przy Hotelu 
tzw.: "Pchli targ" gdzie można zrobić naprawdę fajne i tanie zakupy. 

 
Turnus rehabilitacyjny, kolonia wypoczynkowa 

 
Termin: 24.07. -  08.08.2014r. (wiek 10-18 lat) 16 dni ( przejazd nocą) 

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE: pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami.  
 WYŻYWIENIE  4 posiłki dziennie (śniadanie stół szwedzki) 
 OPIEKA MEDYCZNA 
 UBEZPIECZENIE 
 TRANSPORT 
 PROGRAM: 

 Wycieczka pociągiem na Termy Bałtyckie do Ahlbeck Niemcy.  

 Wycieczka do Międzyzdrojów (Aleja Gwiazd, Molo, Muzeum Figur 
Woskowych).  

 Zwiedzanie Świnoujścia (Wieża, Falochrony, Latarnia Morska – 
najwyższa na Bałtyku).  

 Przeprawa Promem.  

 Rejs Statkiem. 

 Bezpłatne wypożyczenie kijków Nordic walking.  

 . Korzystanie z kąpieli morskich.  

 Zajęcia rekreacyjno – korekcyjne. 

 Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje, imprezy kolonijne, 
konkursy: plastyczny, fryzjerski, mody kolonijnej. Wybory Miss 
i Mistera kolonii. 

         Cena 1.450,- zł 



Władysławowo 
Władysławowo - nadmorski ośrodek turystyczny położony u nasady 
Półwyspu Helskiego, otoczony wodami Bałtyku i Zatoki Gdańskiej (34km 
od Helu i Gdyni). Miejscowość pretenduje do miana jednego z głównych 
wczasowisk na Wybrzeżu. Charakteryzuje ją klimat morski o leczniczych 
właściwościach, czysta woda i powietrze nasycone intensywnym zapachem 
jodu.         
Ośrodek kolonijny znajduje się w spokojnej dzielnicy 15 minut od morza. 
Obiekt posiada łącznie ok 50 miejsc noclegowych (pokoje  3, 4 osobowe). 
Wszystkie pokoje z łazienkami i TV-SAT. Pokoje wyposażone są 
w tapczaniki, stoły, krzesła, szafy i półki. Obiekt posiada świetlicę 
wyposażoną w stół tenisowy, zestaw do rekreacji (piłki, badminton), 
stołówkę, restaurację, zestaw do karaoke. Na terenie posesji znajduje się 
mały plac zabaw, parking oraz miejsce na grill/ognisko, a 200 metrów od 
ośrodka - boisko sportowe.  

Kolonia wypoczynkowa 
Termin:  14.07. - 25.07.2014r. (wiek 8-15 lat) –  12 dni 
   

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE:  Pokoje 3,4 osobowe lub typu studio 

z łazienkami  
 WYŻYWIENIE  4 posiłki dziennie (stołówka na terenie). 
  OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA. 
  UBEZPIECZENIE. 
  TRANSPORT. 
 PROGRAM: 

 Ocean Park - NOWOŚĆ !!! 

 Wycieczka na Półwysep Helski - fokarium. 
 Wycieczka autokarowa do Łeby – Park Dinozaurów. 
 Wycieczki piesze – Latarnia Morska (Rozewie).  
 Rejs kutrem lub statkiem.   
 Zwiedzanie Władysławowa m.in. Aleja Gwiazd Sportu 

(Promenada), Wieża widokowa (Dom Rybaka). 
 Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje. 
 Imprezy kolonijne: Festiwal piosenki kolonijnej, "Randka w ciemno", 

Poczta Francuska. Konkursy: plastyczny, fryzjerski, mody kolonijnej. 
Wybory Miss i Mistera kolonii. Imprezy kulturalne i sportowe, dyskoteki.
   

Cena:   1.250,- zł 
 

 
Turnusy rehabilitacyjne dla dziecka z opiekunem 

i wczasy rodzinne 
 

Łeba 
 
Łeba jest jedną z najpiękniejszych miejscowości nadmorskich, położona 
u ujścia rzeki Łeba do Bałtyku między dwoma jeziorami Serbsko i Łebsko. 
To nadmorskie miasto oferuje wiele atrakcji a mianowicie muzeum 
Słowiańskiego Parku Narodowego gdzie można spotkać największe 
w Europie ruchome wydmy, zasypane miasto z odkopanego z piasków 
ruiny kościoła św. Mikołaja z XIV oraz kamieniczki z XIX, port jachtowy 
jak również pozostałości po centrum badawczym nad pierwszymi rakietami 
(V-1, V-2 z okresu II wojny świat). Ośrodek położony na dużym terenie, 
400 metrów od morza.  

Turnus rehabilitacyjny dla dziecka z opiekunem; Wczasy Rodzinne 
Termin:   03.08. -  18.08.2014r.  – 16 dni  

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE:  pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami 

i balkonem. Na miejscu; stołówka, sala dyskotekowa, telewizyjna, 
dydaktyczna, boiska sportowe.  

  WYŻYWIENIE  4 posiłki dziennie (stołówka na terenie 
ośrodka). 

  OPIEKA MEDYCZNA 
 UBEZPIECZENIE. 
  PRZEWÓZ NA PLACÓWKĘ I Z POWORTEM. 
 PROGRAM: 

 Wycieczka autokarowa Skansen Kluki, Latarnia Morska Stilo . 
 Wycieczka na na Ruchome Wydmy  
 Wycieczka Park Dinozaurów.  
 Rejs statkiem. 
 Ognisko. 
  Imprezy kolonijne: Festiwal piosenki kolonijnej, "Randka w ciemno", 

Poczta Francuska. 
  Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje, konkursy, imprezy kolonijne. 
 Konkursy: plastyczny, fryzjerski, mody kolonijnej. Wybory Miss 

i Mistera kolonii. 

 
Cena  1.599,- dziecko;  1.799,-  osoba dorosła        

http://www.oceanpark.pl/


Kołobrzeg  
Kolonia dla aktywnych 

Mikroklimat plaży kołobrzeskiej bogaty w jod służy rehabilitacji 
i czynnemu wypoczynkowi o każdej porze roku. Klimat jest odmienny od 
tego, jaki mamy w głębi lądu, kształtuje się pod decydującym wpływem 
morza. Warto wiedzieć, że specyficzną właściwością mikroklimatu plaży 
jest tzw. aerozol morski. Aerozol tworzy się wówczas, kiedy na morzu 
występuje falowanie, czyli w dni wietrzne. Zasięg występowania aerozolu 
to 200-300 m od brzegu. Ośrodek Wypoczynkowy w odległości 
700 metrów od morza. 

KOLONIA WYPOCZYNKOWA DLA AKTYWNYCH 
Termin:  02.07. - 15.07.2014r. (wiek 8-18 lat)   – 14 dni 

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE:  pokoje 4-8 osobowych z łazienkami 

lub typu studio 4+4 (łazienka na 2 pokoje),  świetlica, sala dyskotekowa, 
kawiarnia, stół do gry w tenisa  i bilard, automaty do gier 
zręcznościowych.  

 WYŻYWIENIE  4 posiłki dziennie (stołówka na terenie 
ośrodka). 

  OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA. 
 UBEZPIECZENIE. 
  TRANSPORT. 
PROGRAM: 

 Wycieczka autokarowa do Wioski Wikingów – na wyspie Wolin 
oraz Świnoujścia.  

 Rejs statkiem. Park Linowy.  Aquapark. 
 Dziki Zachód ( zwiedzanie miasteczka i mini ZOO, przejażdżka na 

koniu lub kucyku, strzelanie z łuku, kowbojska karuzela, indiańskie narty. 
 Przygoda Piracka ( walka na boomie, konkurs na najsilniejszego pirata, 

cumowanie statku, zagadka pirata, wyścig na plankach. 
 Rozgrywki sportowe 
 Zwiedzanie Kołobrzegu (Ratusz Staromiejski, Bazylika Mariacka, 

Baszta Prochową, Pałac Braunschweigów z Muzeum Oręża Polskiego, 
Pomnik Zaślubin z Morzem, 

 Ognisko 
  Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje. Imprezy kolonijne. 

        Cena: 1.299,- zł 

 

Kołobrzeg 
+ wycieczka zagraniczne 

Hansa Park 
Mikroklimat plaży kołobrzeskiej bogaty w jod służy rehabilitacji 
i czynnemu wypoczynkowi o każdej porze roku. Klimat jest odmienny od 
tego, jaki mamy w głębi lądu, kształtuje się pod decydującym wpływem 
morza. Ośrodek Wypoczynkowy w odległości 700 metrów od morza. 

Kolonia wypoczynkowa 
Termin: 14.07. - 27.07.2014r. (wiek 10-18 lat)  – 14 dni  

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE:  pokoje 4-8 osobowych z łazienkami 

lub typu studio 4+4 (łazienka na 2 pokoje),  świetlica, sala dyskotekowa, 
kawiarnia, stół do gry w tenisa  i bilard, automaty do gier 
zręcznościowych.  

 WYŻYWIENIE  4 posiłki OPIEKA PEDAGOGICZNA 
MEDYCZNA UBEZPIECZENIE TRANSPORT 

 PROGRAM: 
 Wyjazd do Hansa Park www.hansapark.de Hansa Park znajduje się 

w miejscowości Sierksdorf nad samym Morzem Bałtyckim. 
W największym w Europie Północnej parku rozrywki- Hansa Park 
czekają na was liczne atrakcje, m.in.: wodny tor bobslejowy "Rio 
Dorado" kapsuła spadająca z wysokości 50-ciu metrów "Monte -
Zuma", kolejki ziemne i powietrzne, zjeżdżalnie wodne, karuzele, 
łodzie, wieża widokowa i przepiękne tereny parkowe.  

 Przygoda Piracka. 
 Rejs statkiem. 
 Wycieczka autokarowa do Wioski Wikingów – na wyspie Wolin 

oraz Świnoujścia.  
 Zwiedzanie Kołobrzegu (Ratusz Staromiejski, Bazylika Mariacka, 

Baszta Prochową, Pałac Braunschweigów z Muzeum Oręża Polskiego).  
 Ognisko  Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje. Imprezy kolonijne. 

Cena: 1.470,- zł 
 
 

http://www.parklinowy.kolobrzeg.pl/
http://www.dzikizachod.com.pl/index.html
http://www.hansapark.de/pl/strona-startowa/?no_cache=1


Chorwacja - Austria 
KRALJEVICA  TREFFEN k/VILLACH  

Chorwacja - jest pięknym śródziemnomorskim krajem, znajduje się 
w strefie klimatu śródziemnomorskiego, który w okresie letnim 
charakteryzuje się średnimi temperaturami ok. 30 °C. KRALJEVICA - port 
i miasto, leżące w odległości 26 km na południe od Rijeki w kierunku 
Zadaru. Kraljevica leży w Kanale Vinodolskim przy wejściu do Zalewu 
Bakarskiego, na łagodnym stoku o wyjątkowym klimacie.        
Austria - Góry cieszą się zainteresowaniem turystów zarówno zimą, jak i 
latem, kiedy otwierają dla nich swoje szlaki górskich wędrówek. Znajdująca 
się na południu Austrii i granicząca ze Słowenią i Włochami Karyntia to 
jeden z najpiękniejszych regionów Europy.                       
TREFFEN k/VILLACH - Historyczne miasteczko sięgające swymi 
korzeniami 500 r p.n.e., umiejscowione w przepięknej dolinie, niedaleko 
jeziora Ossiascher See.  

Obóz młodzieżowy 
Termin: 14.07. - 25.07.2014r. (wiek 12-18 lat) – 12 dni 
Oferta obejmuje:  
 ZAKWATEROWANIE - 9 noclegów. 
Chorwacja - Hotel UVALA-SCOTT położonym nad samym morzem, na 
skalistym nabrzeżu. Ośrodek na 400 osób z własną plażą, sprzętem 
pływającym, sklepikiem. Pokoje 2 i 3 osobowe posiadają łazienkę 
z natryskiem i WC. 
Austria-  Hotel „Alpenrose" - 1600 m n.p.m. w miejscowości Treffen 
k/Villach. Pokoje 4, 5, 6 osobowe z toaletami, TV i balkonami. Na terenie 
znajduje się restauracja z dobrą kuchnią oraz salę dyskotekową. 
 WYŻYWIENIE w ośrodku 3 posiłki dziennie - śniadanie ( bufet 

szwedzki ), lunch, obiadokolacja lub słuchy prowiant w dniach 
wycieczek. 

 OPIEKA PEDAGOGICZNA,  UBEZPIECZENIE, TRANSPORT 
AUTOKAREM  

 PROGRAM 
Wieczorne zwiedzanie Crikvenicy – kurort północnej Chorwacji. 
Rejs statkiem na wyspę Krk. 
Zwiedzanie Jaskini Postojno - Słowenia. 
Wycieczka na górę Reisseck 3000 m n.p.m. ( wjazd 3 kolejkami ) 
i basen we Flattach. 
Rejs statkiem , zwiedzanie zamku Landskron i krainy makaków. 
Zwiedzanie Wiednia ( objazd Ringiem).   

 PROGRAM:           
Dzień 1 Wyjazd z Polski.  
Dzień 2   Przyjazd do hotelu Uvala Scott około 12.00, 
zakwaterowanie lunch, kąpiel w morzu, obiado-kolacja  
Dzień 3 Śniadanie, całodniowe plażowanie, lunch, obiado-kolacja i 
wieczorem zwiedzanie Crikvenicy – kurort północnej Chorwacji. 
Dzień 4  Śniadanie, całodniowe plażowanie, lunch, obiado-kolacja i 
wieczorem dyskoteka.  
Dzień 5 Po śniadaniu rejs statkiem na wyspę Krk – obiado-kolacja.  
Dzień 6 Po Śniadaniu, wyjazd do Austrii, po drodze zwiedzanie 
Jaskini Postojno, przyjazd do hotelu Alpenrose, obiado-kolacja. 
Dzień 7 Śniadanie, prowiant. Całodzienny pobyt nad jeziorem – 
kąpiele i kajaki, obiado-kolacja. 
Dzień 8 Śniadanie, prowiant. Wycieczka na górę Reisseck 3000 
m.n.p.m. ( wjazd 3 kolejkami ) i basen we Flattach, obiado-kolacja. 
Dzień 9 Śniadanie, prowiant. Rejs statkiem, zwiedzanie zamku 
Landskron i krainy makaków, obiado-kolacja. 
Dzień 10 Śniadanie, prowiant. Całodzienny pobyt nad jeziorem – 
kąpiele i kajaki, obiado-kolacja. 
Dzień 11 Po śniadaniu wyjazd do Polski, po drodze zwiedzanie 
Wiednia ( objazd Ringiem , 2 godz. czas wolny). Posiłek. 
12. Dzień - powrót do Polski. 

 Plażowanie ·Bogaty program animacji.  · Dyskoteki.  
  Gry i zabawy zespołowe   Cena:        1.899 ,- zł 

 



Grecja  PARALIA SKOTINA 
Grecja - jest krajem górzystym z górującym, osławionym w pieśniach 

i mitach – Olimpem. W Grecji występuje klimat podzwrotnikowy 

śródziemnomorski, który charakteryzuje się długimi i gorącymi, 

a jednocześnie suchymi latami oraz w miarę łagodnymi, wilgotnymi zimami. 

Paralia Skotina (Skotina Beach) - to miejscowość położona w sercu 

Riwiery Olimpijskiej odwiedzana w sezonie głównie przez Greków, którzy 

cenią sobie spokój oraz soczystą zieleń dającą zbawienny cień w upalne lato. 

Znajduje się w rejonie Pieria, który położone jest u podnóża góry Olimp. 

Połączenie gór z jednej strony oraz morza z drugiej tworzy jeden z 

najpiękniejszych zakątków Grecji. Wypoczynek nad morzem możesz 

urozmaicić korzystając z bogatej oferty sportów wodnych.  
.                               Obóz młodzieżowy    
Termin:  12.08. - 23.08.2014r. (wiek 12-18 lat) – 12 dni 
Oferta obejmuje: 

 ZAKWATEROWANIE:  9 noclegów – pokoje 3-5-osobowe 
(część łózek piętrowych) Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w: • 
klimatyzację - (dodatkowo płatna 5 Euro/pokój/dzień) • lodówkę, 
• łazienkę z prysznicem • balkon •. 

Hotel "LIVITHRA" - położony jest nad morzem w miejscowości Skotina, 
30 km od Katerini i 100 km od Salonik. Hotel posiada także przepiękną, 
piaszczystą plażę, ciągnącą się na długości kilku km. Odległość hotelu do 
plaży wynosi 350 m. Do dyspozycji gości basen. Plaża piaszczysta - jedna z 
najpiękniejszych plaż Riviery Olimpijskiej z widokiem na zaśnieżony Olimp 
oraz wenecką twierdzę Castro z drugiej strony.  
  WYŻYWIENIE 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja) 

Do śniadań do picia kawa, herbata, sok. Do obiadów i kolacji podawana 
jest woda. 
Pierwszy posiłek obiadokolacja 13.08. Ostatni posiłek lunch 22.08. 
plus suchy prowiant. 
Możliwość zakupu posiłku w czasie przejazdu autokarem we własnym 
zakresie (koszt około 5 - 10 euro). Śniadanie w formie szwedzkiego 
stołu. Lunch: przykład Zupa: pomidorowa, kalafiorowa, soczewica, 
rosół z kurczaka, fasolowa grecka, warzywna Do zup podawane ciasto 
francuskie nadziewane lub chleb z kiełbasą i żółtym serem, sok 
pomarańczowy lub wiśniowy 
Obiadokolacja serwowana  

 OPIEKA PEDAGOGICZNA, OPIEKA PILOT PODCZAS 
WYCIECZEK, UBEZPIECZENIE, TRANSPORT 
 

 PROGRAM: 

 Wycieczka na szczyt Olimpu - mitycznej siedziby greckich bogów. 
 Wycieczka Meteory – wycieczka do "wiszących klasztorów" tak 

zwanego ósmego cudu świata. Nieprawdopodobne wrażenia 
zwiedzania unikalnego na skalę światową masywu skalnego z 
"przylepionymi" do niego bizantyjskimi klasztorami. Ponadto 
wizyta w prawdziwej wytwórni bizantyjskich ikon, połączona z 
pokazem metod ich wytwarzania oraz możliwością zakupów.  

 Wycieczka do Katerini stolica prefektury Pieria. 
 Wycieczka na tradycyjny, lokalny grecki targ-bazar w Leptokarii  
 Plażowanie Dyskoteki  Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje. 

Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne!                                   

Cena: 1.799,- zł  

PROPONOWANY ROGRAM 
Dzień 1 Wyjazd z Polski.  
Dzień 2 Przyjazd do ośrodka - zakwaterowanie w pokojach od 
godziny 14.00, 
Dzień 3 – zapoznanie się z Skotina, zwiedzenie miasteczka, następnie 
pobyt na plaży. 
Dzień 4 – wycieczka autokarowa na szczyt Olimpu, mitycznej siedziby 
greckich bogów. Niepowtarzalne widoki i okazja do zwiedzenia 
urokliwej okolicy.  
Dzień 5 - całodniowe plażowanie, gry i zabawy terenowe. Wieczorem 
dyskoteka,  
Dzień 6 – wycieczka autokarowa na Meteory do "wiszących 
klasztorów" tak zwanego ósmego cudu świata. Nieprawdopodobne 
wrażenia zwiedzania unikalnego na skalę światową masywu skalnego z 
"przylepionymi" do niego bizantyjskimi klasztorami. Ponadto wizyta 
w prawdziwej wytwórni bizantyjskich ikon, połączona z pokazem 
metod ich wytwarzania oraz możliwością zakupów. 
Dzień 7 – plażowanie do południa. Następnie wyjazd na targ oddalony 
5 km. od ośrodka. Niesamowita atmosfera greckiego targu, 
różnorodność produktów, wizyta w saloniku z pamiątkami to okazja 
do zakupienia suweniru dla siebie i rodziny. 
Dzień 8 – wycieczka do Katerini, wyjście na plaże, gry, zabawy.  
Dzień 9 – plażowanie, turniej sportowy, gry zabawy.  
Dzień 10 - plażowanie, zabawy zespołowe. Wieczorem dyskoteka 
pożegnalna. 
Dzień11 – po śniadaniu pakowanie się, wykwaterowanie, lunch i około 
godz.13.00 wyjazd w drogę powrotną.  
12. Dzień - powrót do Polski.   

http://www.livithra-hotel.gr/pl/default.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nomos_Pieria


Zakopane 
Zimowa stolica Polski, jest również niezwykle atrakcyjna w lecie. Piękne 

widoki, świeże powietrze, liczne szklaki turystyczne i wiele atrakcji dla 

turystów. Nowoczesny Aquapark, skocznie narciarskie.  

Ośrodek wypoczynkowy położony jest w centrum Zakopanego, znajduje się 

w bezpiecznej i zacisznej części miasta, ok. 5 minut od głównej ulicy miasta 

Krupówek. Budynek trzy piętrowy, pokoje z balkonami, z których roztacza 

się widok na Tatry.   

NAJTAŃSZA KOLONIA WYPOCZYNKOWA  

Termin:  01.07. - 10.07.2014r. (wiek 7-18 lat) – 10 dni
        

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE:  Pokoje 2,3,4,5 osobowe (pokoje 

z umywalkami, węzeł sanitarny na każdym piętrze), świetlica gdzie 
można organizować dyskoteki stoły do ping-ponga. Teren Ośrodka jest 
ogrodzony.  

 WYŻYWIENIE 4 posiłki dziennie (stołówka na terenie ośrodka). 
  OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA. 
 UBEZPIECZENIE. 
  TRANSPORT. 
 PROGRAM: 
 Bilet wstępu do Aquaparku. 
 Wyjazd kolejką na Gubałówkę. 
 Zwiedzanie skoczni narciarskich. 
 Wycieczki piesze. 
 Zwiedzanie Zakopanego. 
 Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje.  
 Imprezy kolonijne: Festiwal piosenki kolonijnej, "Randka w 

ciemno", Dzień sportu, Poczta Francuska, Bal przebierańców. 
  Konkursy: plastyczny, fryzjerski, mody kolonijnej. Wybory Miss 

i Mistera kolonii. 
 Dyskoteki 

   Najtańszy wypoczynek w górach tylko 799,- zł za 10 dni 
 

 

Gdynia 
Gdynia położona jest nad wodami Zatoki Gdańskiej. Prawa miejskie 
otrzymała w 1926 roku. Posiada rozległe nadmorskie tereny spacerowe. 
Zalicza się do nich Molo Południowe, będące przedłużeniem Skweru 
Kościuszki – cumują tam jednostki muzealne – niszczyciel ORP 
„Błyskawica” oraz żaglowiec „Dar Pomorza”. Na Molu Południowym 
znajduje się także Akwarium Gdyńskie, a do Helu, Jastarni, Gdańska, 
Sopotu i Kaliningradu pływają z niego statki białej floty. 
Zakwaterowanie w Internacie – Duży ogrodzony teren, boisko. Internat 
położony jest w bardzo uroczym i malowniczym miejsc, na granicy Parku 
Krajobrazowego „Kępa Radłowska” w pobliżu plaży i Bulwaru. Z okien 
Internatu roztacza się widok na panoramę Gdyni oraz widok na morze 

Najtańszy wypoczynek nad morzem tylko 799,- zł za 10 dni 
 

Kolonia wypoczynkowa 
Terminy : I turnus  21.07. - 30.07.2014r. (wiek 8-17 lat)   – 10 dni 

     II turnus  01.08. - 10.08.2014r. (wiek 8-17 lat)   – 10 dni 

Oferta obejmuje: 
 ZAKWATEROWANIE:  pokoje 3-4 osobowe, węzeł sanitarny 

na korytarzu.  
 WYŻYWIENIE  4 posiłki OPIEKA PEDAGOGICZNA 

MEDYCZNA UBEZPIECZENIE TRANSPORT 
PROGRAM: 
 Rejs statkiem lub tramwajem wodnym .  
 Zwiedzanie Gdyni - trasa modernistyczna Śródmieście, trasa 

Nadmorska. 
 Zwiedzanie i wejście na ORP „Błyskawica” oraz „Dar Pomorza”.   
 Wycieczka do Gdańska. 
 Gry i zabawy zespołowe, teleturnieje, imprezy kolonijne: Festiwal 

piosenki kolonijnej, "Randka w ciemno",  
 Dzień sportu.  
 Konkursy: plastyczny, fryzjerski, mody kolonijnej.  
 Wybory Miss i Mistera kolonii.  
 Imprezy kulturalne i sportowe.  
 Dyskoteki.  
 Kąpiele morskie.  
 Ognisko lub grill. 

Cena: 799,- zł 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Molo_Po%C5%82udniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skwer_Ko%C5%9Bciuszki_w_Gdyni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skwer_Ko%C5%9Bciuszki_w_Gdyni
http://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_B%C5%82yskawica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dar_Pomorza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akwarium_Gdy%C5%84skie

