chorwacJaobóZ
DrveniK
słowenię.
dzień 2 : przyjazd do chorwacji, przyjazd do hotelu w godzinach rannych,
złożenie bagaży, przywitanie z morzem. zakwaterowanie od godz. 14.00.
pierwszym posiłkiem jest lunch.
dzień 3-10: realizacja programu obozu: gry zespołowe, wycieczki piesze
po okolicy, dyskoteki, korzystanie z basenu, zabawy integracyjne, animacje;
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (dodatkowo płatne).
dzień 11: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. odebranie suchego
prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd w drogę powrotną. zwiedzanie
troGiru (miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa unesco).
ChoRWACJA rozpościera się od końca wschodnich krańców alp aż po
przejazd tranzytowy przez słowenię, austrię, czechy.
wybrzeże morza adriatyckiego tworząc bajeczny krajobraz: olbrzymich
gór, tajemniczych wysp, ukrytych zatok z ciepłym czystym morzem dzień 12 przyjazd na miejsce zbiórki do Katowic w godzinach południowych.
i zabytkowymi pięknymi miasteczkami. niepowtarzalny klimat sprawia WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
iż jest to idealne miejsce do wypoczynku i czyni z chorwacji jeden duBRoWnIK – miasto białych marmurów, czyli sławna „perła adriatyku”,
z najpiękniejszych turystycznie krajów europy.
jest jednym z najpiękniejszych miast w chorwacji. to jedna z najlepiej
dRVEnIK to znaczy dalmacja, czyli gorrrący wypoczynek, niekończące zachowanych twierdz kupieckich średniowiecza. dubrownik do dnia
się plaże, klimat południa i tysiące okazji spędzania wolnego czasu dzisiejszego jest skansenem architektury, który został wpisany na listę
w kawiarenkach, pubach i restauracjach! riwiera makarska, na której zabytków unesco. Cena ok. 40 €.
leży drvenik, to modny europejski region z krystalicznie czystym morzem, SPLIt + oMIŚ – w splicie, wpisanym na listę unesco, zobaczycie m.in. pałac
zagajnikami figowymi, migdałowymi i piniowymi. uroku dodają jej dioklecjana, Świątynie jowisza, Katedrę św. dujmy. omiś to dawne gniazdo
majestatyczne góry Biokovo, opadające wprost do lazurowego morza. to pirackie, pełne uroku, przepięknie położone w ujściu rzeki cetiny. Cena ok. 30 €.
wszystko w połączeniu z naszymi programami to wyzwanie dla prawdziwych
RAftInG nA RZECE CEtInA – niezapomniana przygoda na jednej
pożeraczy przygód – oby na wszystko wystarczyło Wam sił!
z najpiękniejszych rzek chorwacji! rafting podniesie ci adrenalinę
ZAKWAtERoWAnIE: kompleks hotelowy hERCEG **/*** – to odpowiednio wysoko, a potem opowieściom nie będzie końca. spływ nie
ośrodek wypoczynkowy dla młodzieży. W skład kompleksu wchodzą trzy wymaga wcześniejszego przygotowania, uczestnicy mają kaski, kapoki. nad
hotele położone 200 metrów od morza. zakwaterowanie w pokojach 2–5 bezpieczeństwem czuwa doświadczony skiper. z własnego wyposażenia
osobowych, w większości z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na potrzebne są buty do wody. Cena ok. 30 €.
morze! do Waszej dyspozycji jest WEWnĘtRZnY BASEn, boisko sportowe
do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stołowego, sala dyskotekowa. tRoGIR + WodoSPAdY „KRKA” – to malownicze miasteczko, którego
stare miasto wpisane jest na listę unesco. podczas spaceru zobaczycie m.in.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy lunch, kolacja pałac hipiko, Bramę lądową czy Katedrę św. Wawrzyńca. następnie udacie
z deserem (do posiłków podawana jest woda, pozostałe napoje dodatkowo się na spacer do parku narodowego „Krka”, słynącego z pięknych kaskadowo
płatne). suchy prowiant na drogę powrotną.
ułożonych wodospadów, gdzie będziecie mogli zażyć kąpieli. Cena ok. 45 €.
RAMoWY PRoGRAM IMPREZY:
REJS PRoMEM nA WYSPĘ KoRCuLA – wyspa podróżnika marco
dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez czechy, austrię, polo przyciąga wszystkich, których interesuje przyroda, piękne plaże

sycyliaobóZ
wypoczyneK + zwieDzanie

lat
y: 13 -18
ż
e
i
z
d
ło
dl a M

i niesamowite widoki! na wyspie zwiedzicie miasto Korcula,
nazywanym kiedyś „murowanym miastem”. Cena ok. 25 €.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi, wycieczki organizowane
są przy min. 20 uczestnikach.
LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5

27.06 – 08.07
06.07 – 17.07
15.07 – 26.07
24.07 – 04.08
02.08 – 13.08

1 890
1 890
1 890
1 890
1 890

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem, 9 noclegów w kompleksie
herceG ** / *** pokojach 2 - 5 osobowych z łazienkami, 3
posiłki dziennie (śniadanie, lunch, kolacja), suchy prowiant na
drogę powrotną, realizację programu: gry zespołowe, wycieczki
piesze po okolicy, dyskoteki, korzystanie z basenu, animacje,
wycieczki fakultatywne, opiekę wychowawców, pilota, rezydenta,
ubezpieczenie Kl i nnW, w drodze powrotnej wycieczka do troGiru
(miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa unesco).
CENA NIE OBEJMUJE

oBoWIĄZKoWEJ kaucji zwrotnej w wysokości 15 €, pobieranej
w dniu przyjazdu do obiektu na poczet ewentualnych szkód
wyrządzonych przez uczestnika obozu (kaucja zwracana jest w dniu
wyjazdu po sprawdzeniu pokoi). opłaty klimatycznej + opłaty za
przewodnika w trakcie zwiedzania trogiru w drodze powrotnej - 15
€/ os., wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu do dyskotek (ok.
8 – 10 €/ os./ wstęp), dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy
wg tabelki).
UwAgI

należy zabrać paszport lub dowód osobisty, nakrycie głowy, krem do
opalania z filtrem uV, krem/maść na oparzenia słoneczne, ręczniki
do opalania na plażę. sugerowane kieszonkowe ok.100 € (bez
wycieczek fakultatywnych).

koMpleks hotelowy
z baseneM
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LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4

26.06 – 07.07
03.07 – 14.07
10.07 – 21.07
17.07 – 28.07

2 299
2 299
2 299
2 299

CENA OBEJMUJE

SYCYLIA jest wyspą która od wieków była naturalną granicą między afryką
i europą o bardzo bogatej historii i wielu starożytnych zabytkach. miejsce ze
wspaniałymi, piaszczystymi plażami i urozmaiconą linia brzegową z wieloma
pięknym zakątkami. Wśród wielu miejsc wartych odwiedzenia należą
wspaniałe miasta: catania, messina, palermo, taormina oraz symboliczna
największa góra wyspy etna. jest to idealne miejsce do spędzenia
wymarzonych wakacji.
ZAKWAtERoWAnIE: Wioska turystyczna VILLAGGIo ALKAntARA
*** w miejscowości Giardini nanos, ok. 10 km od taorminy. VillaGGio
alKantara to zespół murowanych z murowanych budynków oddalonych
od plaży 750 metrów. zakwaterowanie w 3, 4 osobowych pokojach
z klimatyzacją Gratis (możliwość łóżek piętrowych). na terenie obiektu
znajduje się restauracja, bar, sala tV, 2 baseny, plac zabaw, boisko
wielofunkcyjne.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie (do posiłków podawana jest woda,
pozostałe napoje dodatkowo płatne) + suchy prowiant na drogę powrotną.
RAMoWY PRoGRAM IMPREZY:
dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez czechy i austrię
do Włoch.
dzień 2: przyjazd do mirabilandii. całodzienna zabawa w parku rozrywki
(ciepły posiłek na terenie mirabilandii płatny we własnym zakresie).
Wieczorem wyjazd w dalszą podróż przez Włochy.

dzień 3: przyjazd na sycylię w godzinach przedpołudniowych, obiad,
odpoczynek po podróży, zakwaterowanie. Kolacja, nocleg.
dzień 4 - 9: Wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki sportowe,
wycieczki: do syrakuz (które były uważane za najpiękniejsze i najbogatsze,
a niewątpliwie najludniejsze miasto wyspy w Vi w p. n e.), do Katanii (która
w 1669 została zalana przez lawa pochodząca z wybuchu etny, a pod koniec
XVii w. została zrównana z ziemią przez trzęsienie ziemi), do taorminy
(zwiedzanie centrum, znajduje się tam dobrze zachowany teatr grecki,
katedrę, a także górujący nad miastem zamek); przejazd pod wulkan etna
– najwyższy czynny wulkan europy. możliwość skorzystania z pozostałych
wycieczek fakultatywnych.
dzień 10: Wykwaterowanie przed śniadaniem, pobranie suchego prowiantu,
wyjazd z ośrodka w godzinach rannych. przyjazd do pompejów - zwiedzanie
ruin starożytnego miasta zniszczonego w trakcie wybuchu wulkanu. przejazd
na nocleg w okolice rzymu. obiadokolacja.
dzień 11: po śniadaniu wyjazd do rzymu. zwiedzanie z przewodnikiem:
plac i bazylika św. piotra w Watykanie, zamek anioła, panteon, fontanna
di trevi, plac Wenecki i Kapitol, forum romanum, Koloseum. W godzinach
wieczornych wyjazd do polski.
dzień12: przejazd przez austrię i czechy. po drodze postój w czechach
z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku w restauracji (płatne we własnym
zakresie).

przejazd komfortowym autokarem, 7 noclegów w Wiosce
turystycznej Villaggio alkantara***, 1 nocleg w hotelu w okolicach
rzymu ze śniadaniem i obiadokolacją, wyżywienie 3 x dziennie
w trakcie pobytu na sycylii (do lunchu i kolacji podawana jest woda,
pozostałe napoje dodatkowo płatne), prowiant na drogę powrotną,
opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, realizację programu
obozu, kąpiele, rozgrywki sportowe, dyskoteki, spacery, wycieczka
do taorminy, do syrakuz, do Katanii, przejazd pod wulkan etna,
w drodze powrotnej zwiedzanie pompei i rzymu, opiekę pilota
i rezydenta, włoską opiekę medyczną, ubezpieczenie Kl i nnW.
CENA NIE OBEJMUJE

oBoWIĄZKoWEJ opłaty 60 € (bilet wstępu do mirabilandii, przejazd
środkami komunikacji miejskiej, usługi przewodnika w rzymie,
usługi przewodnika w pompejach, taksa klimatyczna), wycieczek
fakultatywnych, biletów wstępu do dyskotek (8 – 10 €), dopłat do
połączeń antenowych (rozkład jazdy wg tabelki).
UwAgI

należy zabrać paszport lub dowód osobisty, nakrycie głowy, krem do
opalania z filtrem uV, krem/maść na oparzenia słoneczne, ręczniki
do opalania na plażę. sugerowane kieszonkowe ok. 100 € (bez
wycieczek fakultatywnych).

zabawa w Mirabilandii
zwiedzanie sycylii  poMpeJÓw  rzyMU
wEjŚCIE na ETnę!
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