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ObOzy

choRwAcjA / dRVenik

GRecjA / lepTokARiA

dlA Młodzieży:
13-18 lAT
LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5

30.06 – 11.07
09.07 – 20.07
18.07 – 29.07
27.07 – 07.08
05.08 – 16.08

1 749
1 749
1 749
1 699
1 699

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem, 9 noclegów w hotelu GalaXy
– pokoje 3, 4 osobowe, 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka (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 i wycieczki po okolicy),
opiekę pilota i rezydenta, grecką opiekę medyczną, ubezpieczenie
kl i nnW.
CENA NIE oBEJMUJE

obowiązkowej składki na tFG – 10 zł/ os., obowiązkowej opłaty
klimatycznej i administracyjnej - 10 €/ os., opłaty za korzystanie
z klimatyzacji (10 €/ os./ pobyt), 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 oraz legitymację,
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).

dlA Młodzieży:
13-18 lAT
CHORWACJA rozpościera się od końca wschodnich
krańców alp aż po wybrzeże morza adriatyckiego tworząc
bajeczny krajobraz: olbrzymich gór, tajemniczych wysp,
ukrytych zatok z ciepłym czystym morzem i zabytkowymi
pięknymi miasteczkami. niepowtarzalny klimat
sprawia iż jest to idealne miejsce do wypoczynku i czyni
z chorwacji jeden z najpiękniejszych turystycznie krajów
europy.
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

1 850
1 850
1 850
1 850
1 850

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 „Wodna przygoda”, 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 składki na tFG – 10 zł/ os., obowiązkowej kaucji
zwrotnej w wysokości 15 €, obowiązkowej opłaty klimatycznej –
10 €/ os. (płatne w hotelu), obowiązkowej opłaty za przewodnika
w trakcie zwiedzania trogiru w drodze powrotnej - 5 €/ 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. Warto zabrać własną maskę, fajkę
i płetwy. sugerowane kieszonkowe ok.100 € (bez wycieczek
fakultatywnych).

hoTel GAlAXy ***

z basenem, popularna, tętniąca życiem miejscowość, piaszczysta plaża
GRECJA jest kolebką europejskiej cywilizacji, to tutaj narodziła
się demokracja. z tej opromienionej słońcem ziemi wywodzili się
sławny platon, arystoteles, hipokrates, pitagoras i wielu innych
ojców nauki. Grecja posiada wspaniałą historię ale nie żyje tylko
nią. jest dynamicznie rozwijającym się krajem, od 1981 r. członkiem
unii europejskiej, a równocześnie pozostając jednym wielkim
muzeum archeologicznym, pełnym zbiorów starożytnej sztuki. część
kontynentalna Grecji obejmuje fragment półwyspu bałkańskiego
oraz półwysep peloponez. Grecja jest również krajem wyspiarskim
- jej obszar obejmuje ok. 2000 wysp. zamieszkanych jest jednak
jedynie 167. do największych z nich należą: kreta, eubea, lesbos
i rodos. każda spośród wysp jest inna, ma swoją kulturę i odrębną
historię. Grecja to kraj gdzie krajobrazy są urozmaicone o słone
bagna, bujne lasy, jaskinie i naprawdę piękne plaże, których jest tutaj
co najmniej kilkadziesiąt. najwyższym szczytem jest olimp 2917 m
n.p.m., który wg mitologii greckiej był siedzibą bogów.
LEPtOKARIA to miasto jedno z najbardziej znanych miejscowości
na riwierze olimpijskiej położone u podnóża góry olimp z jedną
z najładniejszych piaszczystych plaż w tej części Grecji, w odległości
90 km od salonik. dla miłego spędzenia czasu oferujemy, dyskoteki,
kino, windsurfing, do wynajęcia motory, rowery wodne i banany
na plaży. miejscowość bardzo popularna wśród młodych ludzi
z całego świata.
ZAKWAtEROWAnIE: hotel GALAXY *** położony w odległości
100 metrów od piaszczystej plaży. zakwaterowanie w pokojach
3, 4 osobowych z łazienkami, tV, klimatyzacją (płatna dodatkowo
10 €/ os./ pobyt) i balkonami z widokiem na morze lub górę olimp.
W obiekcie znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, internet
Wi-Fi (przy recepcji). dodatkową atrakcją jest basen znajdujący się
na terenie hotelu.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka (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 słowację,
Węgry, serbię. Wieczorem dłuższy postój na terenie serbii na ciepły
posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 €). nocny przejazd

heRceG **/***

w stronę Grecji.
Dzień 2: przyjazd do Grecji. złożenie bagaży w wyznaczonym
miejscu. zakwaterowanie w pokojach od godziny 14.00. spotkanie
organizacyjne z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji
dotyczących pobytu. Wcześniejsza obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3 - 10: program pobytu: plażowanie, kąpiele w morzu
i basenie, gry i zabawy na plaży, turnieje, zawody, zabawy ruchowe:
zajęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambury, konkursy
z nagrodami, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy,
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (płatne
dodatkowo).
Dzień 11: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży
w wyznaczonym miejscu. czas wolny na ostatnie zakupy,
pamiątkowe zdjęcia itp. lunch. późnym popołudniem zbiórka przed
hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do
kraju. nocny przejazd przez serbię.
Dzień 12: dalsza podróż przez Węgry i słowację. przyjazd do
polski w godzinach wieczornych.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
meteory – ok. 30 €, saloniki – ok. 25 €, olimp – ok. 25 €, ateny – ok.
45 €, Wyspa skiathos – ok. 40 €, rejs piracki – ok. 30 €.

kompleks hotelowy z basenem

DRVEnIK to znaczy dalmacja, czyli gorrrący wypoczynek,
niekończące się plaże, klimat południa i tysiące okazji spędzania
wolnego czasu w kawiarenkach, pubach i restauracjach! riwiera
makarska, na której leży drvenik, to modny europejski region
z krystalicznie czystym morzem, zagajnikami figowymi,
migdałowymi i piniowymi. uroku dodają jej majestatyczne góry
biokovo, opadające wprost do lazurowego morza. to wszystko w
połączeniu z naszymi programami to wyzwanie dla prawdziwych
pożeraczy przygód – oby na wszystko wystarczyło Wam sił!
ZAKWAtEROWAnIE: kompleks hotelowy HERCEG **/*** – to
ośrodek wypoczynkowy dla młodzieży. W skład kompleksu wchodzą
trzy hotele położone 200 metrów od morza. zakwaterowanie
w pokojach 2–5 osobowych, w większości z balkonami lub
dostępem do tarasu i widokiem na morze! do Waszej dyspozycji
jest WEWnĘtRZnY BASEn, boisko sportowe do piłki nożnej oraz
koszykówki, stoły do tenisa stołowego, sala dyskotekowa.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy lunch,
kolacja z deserem (do posiłków podawana jest woda, pozostałe
napoje dodatkowo płatne). suchy prowiant na drogę powrotną.
DODAtKOWO PŁAtnE: OBOWIĄZKOWA kaucja zwrotna w
wysokości 15 € pobierana w dniu przyjazdu do obiektu na poczet
ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu (kaucja
zwracana jest w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi).
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez czechy,
austrię, 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: program „Wodna
Przygoda”, 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). przejazd tranzytowy przez słowenię, austrię,
czechy / słowację.

Dzień 12: przyjazd na miejsce zbiórki do katowic w godzinach
południowych.
Program obozu „WODnA PRZYGODA”: Rozgrzewka na sucho może mieć różny charakter, a także składać się z różnych zestawów
ćwiczeń. instruktorzy przed każdym wejściem do wody prowadzić
będą ćwiczenia dostosowane do wieku i możliwości uczestników.
Style pływackie i zawody pływackie - nauka i doskonalenie
pływania różnymi stylami (w zależności od poziomu zaawansowania):
grzbietowy, kraul, klasyczny i motylkowy. W programie również
zawody pływackie i nagrody dla najlepszych! Gry i zabawy w
wodzie - oprócz treningu nie zabraknie też dobrej zabawy: piłka
wodna, water polo, zdobywanie tratwy i inne gry wodne. nauka
nurkowania swobodnego - snorkelingu - podstawy teorii
nurkowania, nauka nurkowania w sprzęcie abc (maska, fajka,
płetwy), wydmuchiwanie maski oraz nauka zakładania sprzętu
pod wodą, podwodny tor przeszkód, komunikowanie się pod wodą.
Elementy ratownictwa wodnego - sposoby utrzymywania się na
powierzchni wody i pozycje w przypadku skurczu mięśni. podstawy
i sposoby holowania w wodzie, wykonywanie skoków ratunkowych
i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody. pierwsza pomoc
niezbędna w ratownictwie wodnym. symulowane akcje ratunkowe
z wykorzystaniem podręcznego sprzętu. Zajęcia kondycyjne pływanie wymaga odpowiedniego przygotowania kondycyjnego,
dlatego uczestnicy poznają zasady poprawnej rozgrzewki, treningu
wydolnościowego, stretchingu.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
DuBROWnIK - cena ok. 40 €, SPLIt + OMIŚ – cena ok. 30 €,
RAftInG nA RZECE CEtInA – cena ok. 30 €, REJS PROMEM nA
WYSPĘ KORCuLA – cena ok. 25 €.

