SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KOLONIE I OBOZY
SZANOWNI PAŃSTWO,
Mamy przyjemność zaprezentować ofertę KOLONII przygotowaną specjalnie dla dzieci w wieku 8-13 lat oraz OBOZÓW DLA MŁODZIEŻY 14-18 lat w kraju i za
granicą. Wiele lat doświadczenia umożliwiło nam stworzenie programów odpowiednich dla zróżnicowanych grup wiekowych. Dokładamy starań, aby nasze wyjazdy
były najpiękniejszymi wspomnieniami naszych uczestników. Rozumiemy jak dużą wagę dla dzieci i młodzieży stanowi samodzielny, wakacyjny wyjazd. Starannie
dobieramy kadrę, selekcjonujemy firmy przewozowe, zakwaterowanie. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych, rzetelnych usługodawców. Priorytetem dla nas
jest przede wszystkim bezpieczeństwo i spokojny sen rodziców naszych podopiecznych. Nasze kolonie i obozy zgłaszane są w Kuratorium Oświaty. Posiadamy wpis
do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1616. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki. Wszyscy
uczestnicy wypoczynku organizowanego przez nasze biuro posiadają ubezpieczenie: NNW (5000 zł), w przypadku wyjazdów zagranicznych dodatkowo posiadają
ubezpieczenie KL (10000 EUR).Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Waszym oczekiwaniom i zapewnić udane, niezapomniane wakacje. Zapraszamy.
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ZNIŻKI PRZY WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI!

RABATY DLA REZERWACJI
GRUPOWYCH! OD 50 DO 150 ZŁ

I ETAP - 100 ZŁ DO 15.03.2019
II ETAP - 100 ZŁ DO 15.04.2019

DLA WASZEJ GRUPKI MOŻEMY

DOTYCZY WYBRANYCH OFERT.

ZORGANIZOWAĆ WYJAZD Z KAŻDEGO

ILOŚĆ MIEJSC W PROMOCJI LIMITOWANA.
WARUNKIEM OTRZYMANIA PROMOCJI JEST PODPISANIE
UMOWY - ZGŁOSZENIA I WPŁATA ZALICZKI.

ZAKĄTKA POLSKI. OFERT PROMOCYJNYCH
NIE ŁĄCZYMY.

Dla grupy powyżej 6 uczestników.
Organizujemy wyjazd z każdego miasta w Polsce.

Zapraszamy do naszego Biura:
HARCTUR WARSZAWA Sp. z. o.o.
ul. Słupecka 1, 02-309 Warszawa
tel. 22 659 14 15, 22 225 33 20
fax. 22 822 28 94
e-mail: bp@harcturwarszawa.pl
facebook.com/HarcturWarszawa
www.harctur.warszawa.pl

TWÓJ AGENT:

Prezentowany katalog stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie jest ofertąw
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Opublikowane w katalogu materiały i informacje
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszystkie nazwy, fotografiei
znaki firmowelub towarowe występujące w katalogu należą do właścicieli i zostały użyte
wyłącznie w celach informacyjnych.

JESTEŚMY CZŁONKIEM
POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

ŁUKĘCIN — MALMÖ — KOPENHAGA — REJS PROMEM
MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIE 7-13 LAT, OBÓZ 14-18 LAT

ŁUKĘCIN — miejscowość letniskowa w północno-zachodniej Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim,
w gminie Dziwnów, położona między Dziwnówkiem a Pobierowem, na Wybrzeżu Trzebiatowskim.
ZAKWATEROWANIE:
Komfortowy Ośrodek Wczasowy "Wrzos" w Łukęcinie (owwrzos.ta.pl). jest doskonałym miejscem
całorocznego wypoczynku, położonym na terenie
lasu iglastego w odległości 200m od plaży, swoim
położeniem zapewnia ciszę, relaks i doskonały wypoczynek. Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5-osobowych z łazienkami i telewizorami. Ośrodek dysponuje: salą konferencyjną, świetlicami, jadalnią,
kawiarnią, salą dyskotekową, basenem letnim, siłownią, jacuzzi, kortem tenisowym, stołem do gry
w bilard, stołem do tenisa stołowego, miejscem do
grillowania, placem zabaw, boiskami do piłki nożnej,
kosza, siatkówki, plażowej, badmintona.

WYŻYWIENIE:
4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka; pierwsze
świadczenie — kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie — śniadanie oraz suchy prowiant
w dniu wyjazdu (śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany do stołu).

PROGRAM:
W tra
akcie
e poby
ytu
u w Łukęccinie 1-10
0 dzień
ń:
1. wycieczka autokarowa „Krajobrazy Wyspy
Wolin”: — zwiedzanie Fortu Gerharda pod
opieką „podłego” pruskiego żołdaka, uczestnicy
w atrakcyjny sposób poznają historie Muzeum
w czasie marszruty po wnętrzach Fortu, przechodzą jednocześnie kilka prób, w końcu otrzymują
nominację na stopień wojskowy. Następnie wizyta w Podziemnym Mieście na Wyspie Wolin
i zwiedzanie w interaktywny sposób kompleksu
podziemnych korytarzy, w Międzyzdrojach spacer Promenadą Gwiazd i zwiedzanie Muzeum
Figur Woskowych, później niesamowita podróż
w czasie w cyfrowym Planetarium, będziemy podróżować po odległych galaktykach, odwiedzać
planety układu słonecznego, następnie wizyta
w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego
2. kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie
3. zajęcia na boiskach sportowych
4. warsztaty planszomaniaka — niewyczerpaną kopalnię dobrej rozrywki, rywalizacja uczestników
„na planszy” wyłoni Kolonijnego Mistrza Gier
Planszowych
5. zespołowe gry sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, siatkówka plażowa, koszykówka
6. wizyta na pirackim statku — piracka przygoda —
zabawy w wodzie, szukanie ukrytego skarbu
7. Kosmiczna Ekspedycja — kosmiczne gry i zabawy, kosmiczna moda, kosmiczna dyskoteka
8. zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie
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9. Zajęcia na odkrytym basenie i aktywne plażowanie nad morzem — oswajanie z wodą, doskonalące umiejętności pływania, pływanie rekreacyjne,
gry i zabawy na plaży i w wodzie np. szukanie fantów, wyścigi rzędów, okopywanie, przetaczanie,
skoki w dal, przeciąganie liny, piłka nożna, wodna, siatkówka plażowa, zawody Strongmenów
10. balonowa bitwa wodna
11. aquaolimpiada — zawody pływackie, wakacyjna
Olimpiada sportowa, konkurs piosenki „Śpiewać
każdy może”, festiwal Talentów, dyskoteki, zabawy integracyjne, karaoke, ogniska z pieczeniem
kiełbasek oraz z grą terenowe, gry, konkursy,
zawody
10-go
o dnia
a po obiedzzie prrzejazzd do
o Świn
noujśccia:
— odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie na pokład
— zakwaterowanie w kabinach
— kolacja
— wyjście promu w morze
— czas wolny, nocleg
11 dzień:
— 06.30 przypłynięcie do Ystad
— 06.00 — 07.30 śniadanie, opuszczenie promu
— przejazd do Malmö — krótkie zwiedzanie miasta, gdzie wizytówką jegozabytkowej części jest
Rådhuset — Ratusz zdobiący miejski rynek Stortorget oraz budynek Turning Torso, który jest
najwyższym budynkiem mieszkalnym w Szwecji
— przejazd jednym z najdłuższych połączeń między
lądami w Europie — mostem Öresund do Kopenhagi
— zwiedzanie Kopenhagi — to jedno z największych
miast Skandynawii, położone malowniczo nad
cieśniną Sund. Strzeże go najsłynniejsza na świecie Mała Syrenka tuż przy Przystani Królewskiej.
W stolicy Danii zobaczymy także m.in.: Fontannę
Bogini Gefion, Pałac Amalienborg, gdzie codziennie odbywa się odprawa Gwardii Królewskiej, a
także siedzibę Parlamentu — Zamek Christiansborg i XVIII wieczną dzielnicę portową Nyhavn
(sugerowane kieszonkowe 300 koron duńskich).
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wstępu
do Oceanarium — 45 zł.
— ok. 19.30 wyjazd z Kopenhagi, powrót do Szwecji
mostem Öresund, przejazd do Ystad
— 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników wycieczki na pokład promu
Polonia, zakwaterowanie w kabinach
— kolacja
— 22.30 wypłynięcie promu w morze
— czas wolny, nocleg
12 dzień:
— 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
— 06.00 — 07.00 śniadanie, opuszczenie promu
— przejazd do miast wyjazdowych

TRANSPORT:
a). Trasa główna PKP: Warszawa — Kołobrzeg lub
Świnoujście — wyjazdy rano w dniu rozpoczęcia
turnusu, powrót wieczorem w dniu zakończenia
turnusu, cena + 100 zł.
b). Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS:
Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł,
c). Lublin, Kraków, Katowice, Kielce, Częstochowa,
Wrocław, Poznań, Opole, Zielona Góra, Białystok,
Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, Rzeszów, Tarnów +
150 zł, Gdańsk + 120 zł.
Wyja
azdy z posszcczeg
gólny
ych miejsscowośścirea
alizo-wane
e są przy zg
gło
osze
eniu się miinim
mum 5 osób.
W prrzypa
adku zb
byt małe
ej fre
ekwe
encji na tra
asach
h
anten
nowy
ych biiurro może odw
wołaćć połącczenie
e an-tenow
we na 7 dnii prrzed wyjazdem
m. Info
ormaccje o
zbiórrce na
ajpóźn
nie
ej 5 dni przed turn
nusem na www.

www.harctur.warszawa.pl

PROMÓWKA Z KLASĄ — ŁUKĘCIN
WYSPA WOLIN • TROPICAL ISLANDS • HEIDE PARK • LASERTAG • MILITARNA PRZYGODA
IMPREZY FAKULTATYWNE:
1. wycieczka autokarowa do Kołobrzegu — obejrzenie Ratusza, Starego Miasta, portu, wizyta
w Maszoperia — Muzeum 6D — malowidła widniejące na ścianach oglądać można w technice
3D zakładając do tego specjalne okulary, można tu usłyszeć szum morza, śpiew mew, poczuć
wiatr we włosach, pobłądzić we mgle i w mroku,
zasiąść przy biesiadnym stole rybaków i poczuć
klimat takiej uroczystości, a w chacie rybackiej
poczuć aromat zdrowych, rumianych jabłek, następnie zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego
i Skansenu Morskiego, wizyta w Oceanarium, na
zakończenie godzinny pobyt w aquparku „Millenium”, cena 100 zł/os.
2. Fascynująca zabawa w Parku Rozrywki Heide
Park www.heide-park.pl wycieczka do Niemiec
— (Niemcy — Soltau k. Hamburga), uznanego za
nr 1 wśród niemieckich parków rozrywki o olbrzymiej powierzchni z niezliczonymi atrakcjami, zapierającymi dech jazdami. W ciągu
ok.7-godzinnego pobytu uczestników czekają
liczne atrakcje m.in. szwajcarski tor bobslejowy,
zjeżdżalnie, łodzie, tratwy, kolejki górskie, kraina
piratów, tresura aligatorów, karuzele obrotowo
— młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, wieże
widokowe, huśtawki, cena 200 zł + 30 euro.
3. wizyta w TROPICAL ISLANDS — w bardzo atrakcyjnym i największym tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku w Europie (m.in. pobyt w krainie
tropików z plażą, lasem tropikalnym, wioską tropikalną, klubem Tropino, z basenami, zjeżdżalnią
wodną, Morzem Południowym, Laguną Bali, mini-golfem), — szczegóły na www.tropical-islands.
deCena: 180 zł + ok. 35 euro na wstęp.
4. Lasertag to laserowy paintball — gra wykorzystująca repliki broni palnej — amunicją
nie są tu jednak plastikowe lub wypełnione farbą kulki, lecz promienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla
młodzieży (brak urazów). Dodatkowymi zaletami jest dużo większy zasięg „strzału” niż
zwykłego paintballa oraz jej programowalność.
Czujniki trafień zlokalizowane są na głowie i na
broni. Nauczymy się taktyki prowadzenia walki
w terenie leśnym oraz mieszkalnym. Daje to nieskończone możliwości. Archertag — drużynowa
gra, która polega na zastrzeleniu przeciwnika
przy pomocy łuku i bezpiecznych strzał. Specjalne dmuchane przeszkody utrudniają to zadanie.
Cena 40 zł (za obie imprezy).
5. wycieczka autokarowa do Centrum Rozrywki
w Chełmie Gryfickim — udział w imprezie „Militarna Przygoda” m cena 70 zl/os.
Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały
w pigułce. Prowadzone metodą musztry bojowej i dobrej zabawy: malowanie kamuflażu
na twarzy, przebieranie się w mundury oraz:

— manewry wojskowe — sprawnościowy wojskowy
tor przeszkód OSF — „małpi gaj”,
— strzelnica — strzelanie sytuacyjne z karabinków
paintballowych lub ASG
— techniki linowe — ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne.
— wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2
— żyroskop — test na trenażerze dla pilotów i
skoczków wojskowych
— poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu
— pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW — „historia na żywo”. Odbędą się zawody
i pojedynki obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni
— zwiedzanie ,,ZAŚCIANKA” — skansen w stylu sali
rycerskiej.
— strzelanie z armaty — bombarda krzyżacka
— nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włóczni.
— bieg w średniowiecznych nartach
— jazda na koniu lub kucyku
— dyby, klatka
— rzut toporem i oszczepem
— walka na kopie
Przebierania się w zbroje i pancerze, omówienie
historii oraz zasad postępowania Słowian i Wikingów.
Po
o zaję
ęciach
h prrze
ekazujjemy płyttkę ze zdjęcciamii
i filmika
ami.

TERMINY I CENY:

Terminy

Cena FM
— 100 zł
do 15.03.2019

Cena FM
– 50 zł
do 15.04.2019

Cena
regulowana

179
90 zł

1840 zł

1890 zł

05.07. — 16.07.2019
15.07. — 26.07.2019
24.07. — 04.08.2019
*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, program, transport, ubezpieczenie NNW 5000 zł (za granicą koszty leczenia 10 000 euro), opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, TFG.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne.
UWAGA! W trakcie wycieczek zagranicznych wymagany jest paszport lub dowód osobisty. Wszystkie imprezy fakultatywne odbywają się w przypadku zgłoszenia
się minimum 20 uczestników.

www.harctur.warszawa.pl
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JASTRZĘBIA GÓRA — WYCIECZKA SUPER PROMEM DO SZWECJI
MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIE 7-13 LAT, OBÓZ 14-18 LAT

JASTRZĘBIA GÓRA — jest kurortem położonym w najbardziej wysuniętym na północ miejscu polskiego wybrzeża i jednocześnie wysoko nad poziomem morza. Takie usytuowanie stwarza niepowtarzalny mikroklimat i zapewnia wspaniałe czyste powietrze. Jest idealnym miejscem do aktywnego spędzania czasu, kąpieli morskich i słonecznych.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny „BAŁTYCKI
RELAKS” to idealne miejsce wypoczynku dzieci i
młodzieży, pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, do
morza ok. 400 metrów. Ośrodek dysponuje salą
sportowo-taneczną z lustrami, salą kinową, boiskami (piłka nożna, badminton, siatkówka, unihokej),
placem zabaw, świetlicą, siłownią, tenisem stołowym, piłkarzykami, salą TV, mini zoo, sprzętem
karaoke, wiatami przy ognisku i grilla. Duzy teren
ośrodka jest ogrodzony i monitorowany lub
Ośrodek Wczasowy „KLIF”, pokoje 2,3,4 osobowe
z łazienkami, położony ok.250 m od plaży. Ośrodek
dysponuje salą TV, salą gier zręcznościowych, salą
dyskotekową, stołówką. Teren wokół ośrodka jest
ogrodzony i zagospodarowany z placem zabaw,
boiskami do siatkówki i koszykówki, wydzielonym
miejscem na ognisko.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie i podwieczorek w stołówce
ośrodka, pierwsze świadczenie — kolacja w dniu
przyjazdu, ostatnie świadczenie — śniadanie i suchy
prowiant w dniu wyjazdu).

PROGRAM:
1 dzień: przejazd, zakwaterowanie, zapoznanie się
z regulaminem kolonii
2-10 dzień:
— wycieczka do zaczarowanej Krainy Wodnych
Przygód w Redzie (www.aquaprkreda.pl), jedynego w Europie aquparku z żywymi rekinami, ze
zjeżdżalniami przechodzącymi przez akwarium z
rekinami, rzeką ze zjazdami pontonami, basenem
ze sztuczna falą, zjeżdżalnią, której tor przebiega
przez szklany tunel akwarium z rekinami.
— wycieczka autokarowa do Ocean Park we Władysławowie (spotkanie z największymi wielorybami, rekinami, olbrzymimi żółwiami, sympatycznymi delfinami, orkami i innymi zwierzętami
morskimi i oceanicznymi) i „mówiący wielorybek” — świetna interaktywna zabawa wizualna,
umożliwiająca rozmowę na żywo z animowaną
postacią wieloryba na ogromnym ekranie, następnie zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu
— wycieczka do labiryntu kukurydzy. Podejmij
wyzwanie i przeżyj przygodę jakiej jeszcze nie
znałeś. Błądzenie i poszukiwanie właściwej drogi
oraz ukrytych w labiryncie zagadek i obiektów da
niemałą porcję zabawy i emocji. Spragnieni wyzwań mogą podjąć próbę zdobycia labiryntu bez
użycia otrzymanej mapki. Po wyjściu z labiryntu
chętni mogą spróbować przejechać kilka metrów
rowerem skręcającym odwrotnie.
— plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika
— gry integracyjne, zabawy wodne, konkursy: m.in.
festiwal karaoke, Mam Talent
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—
—
—
—
—

piłka siatkowa, nożna, koszykowa, bieg terenowy
dyskoteki
ognisko
wizyta w latarni morskiej Rozewie
spacer Lisim Jarem — wąwóz ciągnący się wąskim pasem do wybrzeża Bałtyku, miejscami
osiągający głębokość 50 m.
10 dzień: powrót do miast wyjazdu lub kontynuacja kolonii w Szwecji dla uczestników turnusu
12-dniowego
— wycieczka promowa do Szwecji (prom Stena
Line), realizowana w turnusie 12-dniowym, na
zakończenie turnusu:
— 10-tego dnia wieczorem wypłynięcie promu z
Gdyni, kolacja w formie bufetu, nocleg w kabinach 4-osobowych wewnętrznych, dyskoteka
11 dzień: śniadanie w formie bogatego bufetu
— przypłynięcie do Karlskrony, miasta położonego
na 33 wyspach, wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, zwiedzanie miasta z przewodnikiem; w programie m.in. Wielki Rynek,
Kościół Św. Trójcy, rejs na wyspę, zwiedzanie
Muzeum Morskiego z kolekcją galeonów, pełnowymiarowymi okrętami wodnymi, podwodnym tunelem w którym można podziwiać wrak
żaglowca na dnie morza, z bogatą kolekcją broni
białej, armat.

Dla zwiedzających przygotowano symulator
statku i warsztat marynarza. Na czas wycieczki
wskazane kieszonkowe na drobne zakupy ok.
100 koron szwedzkich.
— powrót na terminal
— kolacja na promie w formie bufetu
— wypłynięcie promu z Karlskrony
— dyskoteka na promie przy muzyce na żywo, nocleg
12 dzień: przypłynięcie do Gdyni, przejazd na dworzec PKP, śniadanie, powrót do miast wyjazdu.

www.harctur.warszawa.pl

AQUPARK Z REKINAMI — JASTRZĘBIA GÓRA
LASER TAG • ARCHERY TAG • LABIRYNT Z NIESPODZIANKAMI! • PARK LINOWY
TRANSPORT:
PKP + autokar
Dopłaty do transportu: Warszawa — 100 zł,
Łódź, Piotrków Trybunalski, Bydgoszcz, Toruń —
120 zł, Kraków, Katowice, Kielce, Częstochowa,
Wrocław, Lublin, Poznań, Rzeszów, Tarnobrzeg,
Siedlce, Szczecin, Białystok, Olsztyn, Opole,
Zielona Góra, Kielce, Częstochowa, Radom —
150 zł, Gdańsk — 60 zł.
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IMPREZY FAKULTATYWNE:

TERMINY I CENY:
Cena do

Cena do

Cena

15.03.2019

15.04.2019

regularna

• bez wycieczki do Szwecji
(turnus 10-dniowy)
25.06. — 04.07.2019
05.07. — 14.07.2019
15.07. — 24.07.2019
25.07. — 03.08.2019
04.08. — 13.08.2019
14.08. — 23.08.2019

128
80 zł

13
330 zł

138
80 zł

• z wycieczką do Szwecji
(turnus 12-dniowy)
25.06. — 06.07.2019
05.07. — 16.07.2019
15.07. — 26.07.2019
25.07. — 05.08.2019
04.08. — 15.08.2019
14.08. — 25.08.2019

163
30 zł

16
680 zł

173
30 zł

Terminy
Ośrodek „Bałtycki Relaks”

Cena do

Cena do

Cena

15.03.2019

15.04.2019

regularna

• bez wycieczki do Szwecji
(turnus 10-dniowy)
04.08. — 13.08.2019

135
50 zł

14
400 zł

145
50 zł

• z wycieczką do Szwecji
(turnus 12-dniowy)
04.08. — 15.08.2019

170
00 zł

17
750 zł

180
00 zł

Terminy
Ośrodek „Klif”

1. „Trójmiasto inaczej — odkryj tajemnice otaczającego świata” — autokarowa wycieczka, w
programie m.in. wizyta w Centrum Nauk Eksperymentalnych Gdynia (www.experyment.
gdynia.pl), w interaktywny sposób i w formie
zabawy przybliży odwiedzającym przyrodę, m.in.
na własnej skórze doświadczą trzęsienia ziemi,
sprawdzą jak widzą zwierzęta, wcielą się w inżynierów tworząc ogromny wir wody, przyswoją istotę elektryczności i magnetyzmu, poznają
w jaki sposób prawa fizyki ułatwią podniesienie
samochodu jedną ręką, poznają świat wynalazków Leonarda da Vinci, na zakończenie super
zabawa w STREFA ZOLTAR (www.strefazoltar.
pl), m.in. LaserTag — czyli tzw. laserowy paintball, System Lasertag ZOLTAR pozwala przenieść do realnego świata doświadczenia znane
z takich gier jak Call of Duty czy Counter Strike
(CS). Pełna rejestracja trafień, wyjątkowy klimat
areny sprawią że przeniesiesz się na prawdziwe
pole bitwy! A po walce otrzymacie statystyki z
określeniem najlepszego strzelca.lub gra w ARCHERY TAG będziecie mogli strzelać i toczyć
drużynowe potyczki z użyciem prawdziwych łuków i bezpiecznych strzał. Sala 250m2 posiada
dmuchane przeszkody, muzykę i światła efektowe. Wszyscy uczestnicy dostają maski oraz kamizelki ochronne, dzięki czemu całość przebiega
w całkowicie bezpiecznych warunkach, cena wycieczki 100 zl.os.
2. wizyta Parku Linowym — pokonanie szeregu
przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp., to system przeszkód linowych i platform, uczestnicy
wyposażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny, cena 35 zł/os.
Imprezy fakultatywne są realizowane przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: zakwaterowanie i wyżywienie wg oferty, transport, ubezpieczenie (TU AXA Polska NNW 5000 zł + ubezpieczenie KL 10000
Euro w trakcie wycieczki do Szwecji), opiekę wykwalifikowanej kadry, opiekę medyczną, program, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, wycieczkę do Szwecji
(w opcji wydłużonej), TFG.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, kieszonkowego, opłat za imprezy fakultatywne.
*UWAGA! uczestnicy powinni mieć obowiązkowo aktualne legitymacje szkolne, chętni na wycieczkę do Szwecji ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub
paszport), zbiórki i wyjazdy będą dostępne na stronie www biura na 5 dni przed wyjazdem. Uczestnikami kolonii mogą być również osoby z dietą wegetariańska,
wegańską, bezglutenowa, jednak prosimy o podanie tej informacji w momencie zawierania umowy.

www.harctur.warszawa.pl
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POGORZELICA — MEGA PARKI ROZRYWKI
MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIE 7-13 LAT, OBÓZ 14-18 LAT

POGORZELICA
A — miejscowość wczasowo — wypoczynkowa w województwie zachodniopomorskim na Wybrzeżu Rewalskim. Walory klimatyczne, krajobrazowe, turystyczne przyciągają rzesze turystów. Piękna szeroka plaża, wydmy porośnięte lasami, mikroklimat sprzyjający aktywnemu
i zdrowemu wypoczynkowi.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy „Manta” usytuowany
w pięknym lesie sosnowym ok. 400 metrów do
morza, pokoje 3 i 4-osobowe z balkonem i łazienką
oraz telewizorem.Ośrodek dysponuje: stołówką,
kawiarnią, salą dyskotekową, świetlicą wyposażoną w sprzęt nagłaśniający i video, boiskiem do
piłki nożnej i koszykówki, boiskiem do siatkówki,
przenośnym zestawem do unihokeja oraz siatkówki plażowej, stołami do ping-ponga, placem zabaw
z elementami parku linowego, basenem letnim, ścianą wspinaczkową. Teren ośrodka (2 ha) ogrodzony.

WYŻYWIENIE:
4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka; pierwsze
świadczenie — kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie
świadczenie — śniadanie oraz suchy prowiant w
dniu wyjazdu (śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany do stołu). Dieta wegetariańska
+120 zł. Dieta bezglutenowa + 150 zł.

PROGRAM:
1. wycieczka autokarowa „Krajobrazy Wyspy
Wolin”: — zwiedzanie Fortu Gerharda pod
opieką „podłego” pruskiego żołdaka, uczestnicy
w atrakcyjny sposób poznają historie Muzeum
w czasie marszruty po wnętrzach Fortu, przechodzą jednocześnie kilka prób, w końcu otrzymują nominację na stopień wojskowy. Następnie
w Międzyzdrojach spacer Promenadą Gwiazd
i zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych, później
niesamowita podróż w czasie w cyfrowym Planetarium, będziemy podróżować po odległych
galaktykach, odwiedzać planety układu słonecznego — wycieczka w cenie dla wariantu A.
2. wycieczka autokarowa do Centrum Rozrywki
w Chełmie Gryfickim — udział w imprezie OPERACJA — INTEGRACJA KDS. Uczestnicy podzieleni na zespoły 12-15-osobowe, wygrywa zespół
który wykona najwięcej zadań, do nich należy
np. pokonanie siatki o wysokości 10m, zniszczenie czołgu za pomocą lasera, rozpalenie ogniska
za pomocą krzesiwa, przekazanie sygnału gdy
agent zakłóca komunikację, udzielenie pierwszej pomocy medycznej, pokonanie zaminowanej pajęczyny, pokonanie magicznego labiryntu,
zlokalizowanie i usuniecie z plaży groźnego ładunku, przy pomocy mapy i kompasu znalezienie zaszyfrowanych miejsc, zbudowanie tratwy
i przeprawienie się na drugą stronę stawu, zdobycie grodu, jak najszybciej przebyć teren bagienny
itp. (szczegółowy opis na www Organizatora) —
wycieczka w cenie dla wariantu A, B.
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3. wizyta w TROPICAL ISLANDS — w bardzo
atrakcyjnym i największym tropikalnym parku
rozrywki i wypoczynku w Europie (m.in. pobyt
w krainie tropików z plażą, lasem tropikalnym,
wioską tropikalną, klubem Tropino, z basenami, zjeżdżalnią wodną, Morzem Południowym,
Laguną Bali, mini-golfem), — szczegóły na
www.tropical-islands.de) — wycieczka w cenie
dla wariantu B.

PROGRAM
DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:
1. wizyta w aquparku „Sandra” w Pogorzelicy z 10
basenami krytymi i odkrytymi, 6 zjeżdżalniami, 6
jacuzzi, z basenami termalnymi z wodospadem
ciepłym i zimnym, z kładkami, fontannami, basenem pirackim, wodną dżunglą
2. Lasertag to laserowy paintball — gra wykorzystująca repliki broni palnej — amunicją nie są tu
jednak plastikowe lub wypełnione farbą kulki,
lecz promienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla młodzieży (brak urazów). Dodatkowymi zaletami jest dużo większy
zasięg „strzału” niż zwykłego paintballa oraz jej
programowalność. Czujniki trafień zlokalizowane są na głowie i na broni. Nauczymy się taktyki prowadzenia walki w terenie leśnym oraz
mieszkalnym. Daje to nieskończone możliwości.
Archertag — drużynowa gra, która polega na zastrzeleniu przeciwnika przy pomocy łuku i bezpiecznych strzał. Specjalne dmuchane przeszkody utrudniają to zadanie.
3. kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie
4. zajęcia na ścianie wspinaczkowej oraz przejazd
kolejką tyrolską
5. piłka nożna — nauka gry w zespole i doskonalenie
poszczególnych elementów gry, wspólne oglądanie meczów Mistrzostw Świata 2018 (turnus
1 i 2)
6. warsztat piłki siatkowej plażowej — uczestnicy
zapoznanie się z podstawowymi zasadami gry
w piłkę siatkową
7. Piracka przygoda — zabawy w wodzie, szukanie
ukrytego skarbu
8. Kosmiczna Ekspedycja — kosmiczne gry i zabawy, kosmiczna moda, kosmiczna dyskoteka
9. zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie
10. balonowa bitwa wodna
11. aquaolimpiada — zawody pływackie, wakacyjna
Olimpiada sportowa, konkurs piosenki „Śpiewać
każdy może”, festiwal Talentów, dyskoteki, zabawy integracyjne, karaoke, ogniska z pieczeniem
kiełbasek oraz z grą terenowe, gry, konkursy,
zawody

TRANSPORT:
a). Trasa główna: Warszawa — Kołobrzeg — PKP —
wyjazdy rano w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót
wieczorem w dniu zakończenia turnusu, cena + 100 zł.
b). Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS:
Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł,
c).Lublin, Kraków, Katowice, Kielce, Częstochowa,
Wrocław, Poznań, Rzeszów, Opole, Zielona Góra,
Białystok, Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, Rzeszów,
Tarnów + 150 zł, Gdańsk + 120 zł.
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www.harctur.warszawa.pl

TROPICAL ISLANDS — INTEGRACJA KDS — POGORZELICA
HEIDE PARK • LEGOLAND • LASERTAG • AQUAPARK • MILITARNA PRZYGODA
IMPREZY FAKULTATYWNE:
1. Fascynująca zabawa w Parku Rozrywki Heide

Park www.heide-park.pl wycieczka do Niemiec
— (Niemcy — Soltau k. Hamburga), uznanego
za nr 1 wśród niemieckich parków rozrywki o
olbrzymiej powierzchni z niezliczonymi atrakcjami, zapierającymi dech jazdami. W ciągu
ok.7-godzinnego pobytu uczestników czekają
liczne atrakcje m.in. szwajcarski tor bobslejowy,
zjeżdżalnie, łodzie, tratwy, kolejki górskie, kraina
piratów, tresura aligatorów, karuzele obrotowo
— młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, wieże
widokowe, huśtawki. Wyjazd jest planowany ok.
godz. 1.00 w nocy, pobyt w Parku w godz. 10.0017.00, powrót ok. 2.00 w nocy dnia następnego
Cena: 200 zł + ok. 30 euro (bilet upoważnia do
wielokrotnego korzystania ze wszystkich atrakcji na terenie parku).
2. Dla tych którzy nie wybrali wariantu B dodatkowo możliwość udziału w jednodniowej wycieczce
autokarowej do Tropical Islands k. Berlina Cena:
180 zł + ok. 32 euro na wstęp.
3. LEGOLAND — Park Rozrywki zbudowany z
KLOCKÓW LEGO — dziewięć krain tematycznych m.in Adventure Land, Lego City, Knights
Kingtom. Oceanarium, kino 4 D, świat robotów
Bionicle z symulatorami ruchu oraz Star Wars
— kraina dla wielbicieli sagi Gwiezdnych Wojen,
gdzie bohaterowie poruszają się i odgrywają filmowe scenki! (pobyt na miejscu ok. 8 godzin),
cena 250 zł + ok. 45 euro
4. wizyta Parku Linowym w Pogorzelicy pokonanie
szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek
itp., to system przeszkód linowych i platform,
uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt
asekuracyjny, cena 30 zł

5. wycieczka autokarowa do Centrum Rozrywki
w Chełmie Gryfickim — udział w imprezie „Militarna Przygoda” m cena 70 zł/os.
Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w
pigułce. Prowadzone metodą musztry bojowej i
dobrej zabawy : malowanie kamuflażu na twarzy,
przebieranie się w mundury oraz:
— manewry wojskowe — sprawnościowy wojskowy
tor przeszkód OSF — ,,małpi gaj”,
— strzelnica — strzelanie sytuacyjne z karabinków
paintballowych lub ASG
— techniki linowe — ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne.
— wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2
— żyroskop — test na trenażerze dla pilotów i
skoczków wojskowych
— poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu
— pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW — ,,historia na żywo”. Odbędą się zawody
i pojedynki obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni
— zwiedzanie ,,ZAŚCIANKA” — skansen w stylu sali
rycerskiej.
— strzelanie z armaty — bombarda krzyżacka
— nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włóczni.
— bieg w średniowiecznych nartach
— jazda na koniu lub kucyku
— dyby, klatka
— rzut toporem i oszczepem
— walka na kopie
Przebierania się w zbroje i pancerze, omówienie
historii oraz zasad postępowania Słowian i Wikingów.
Po
o zajęciach prrzek
kazujemy płyttkę ze zdjęciiami i
film
mikam
mi.

TERMINY I CENY:

Turnusy 12-dniowe:

01.07. — 12.07.2019

Wariant A
(Wolin i Centrum Rozrywki w Chełmie)
FM 100

FM 50

Do 15.03

Do 15.04.

1490

15
540

regularna

Wariant B
(1 wycieczka krajowa — Centrum Rozrywki
w Chełmie i wyc. zagr. Tropcial Islands)
FM 100

FM 50

cena

Do 15.03.

Do 15.04.

regularna

159
90

16
640

1690

+ 35 euro

+ 35 euro

+ 35 euro

22.07. — 02.08.2019
08.08. — 19.08.2019

1590

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, program wg wybranej opcji, ubezpieczenie NNW, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej,
ratownika, TFG.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne, dopłat za wstępy euro.
*UWAGA! w trakcie wycieczek zagranicznych wymagany jest paszport lub dowód osobisty. Terminy turnusów podano łącznie z transportem. wszystkie imprezy
fakultatywne i warsztaty odbywają się w przypadku zgłoszenia się minimum 15 uczestników. Każdy uczestnik obowiązkowo powinien posiadać aktualną legitymację
szkolną na przejazd PKP.

www.harctur.warszawa.pl
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ŁUKĘCIN — LASERTAG — ARCHERY TAG — MILITARNA PRZYGODA
MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIE 7-13 LAT, OBÓZ 14-18 LAT

ŁUKĘCIN — miejscowość letniskowa w północno-zachodniej Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim,
w gminie Dziwnów, położona między Dziwnówkiem a Pobierowem, na Wybrzeżu Trzebiatowskim.
ZAKWATEROWANIE:
Komfortowy Ośrodek Wczasowy "Wrzos" w Łukęcinie (owwrzos.ta.pl). jest doskonałym miejscem
całorocznego wypoczynku, położonym na terenie
lasu iglastego w odległości 200m od plaży, swoim
położeniem zapewnia ciszę, relaks i doskonały wypoczynek. Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5-osobowych z łazienkami i telewizorami. Ośrodek dysponuje bogatą infrastrukturą: salą konferencyjną,
świetlicami, jadalnią, kawiarnią, salą dyskotekową,
basenem letnim, siłownią, jacuzzi, kortem tenisowym, stołem do gry w bilard, stołem do tenisa stołowego, miejscem do grillowania, placem zabaw,
boiskami do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki
plażowej, badmintona.

WYŻYWIENIE:

4.

—

4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka; pierwsze
świadczenie — kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie — śniadanie oraz suchy prowiant
w dniu wyjazdu (śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany do stołu). Obfity i różnorodny bufet szwedzki na śniadanie i kolację zaspokoi apetyty
największych łasuchów.

—
—
—
—

PROGRAM:

—

1. wycieczka autokarowa „Krajobrazy Wyspy Wolin”: — zwiedzanie Fortu Gerharda pod opieką
„podłego” pruskiego żołdaka, uczestnicy w atrakcyjny sposób poznają historie Muzeum w czasie marszruty po wnętrzach Fortu, przechodzą
jednocześnie kilka prób, w końcu otrzymują nominację na stopień wojskowy. Następnie w Międzyzdrojach spacer Promenadą Gwiazd, później
niesamowita podróż w czasie w cyfrowym Planetarium, będziemy podróżować po odległych
galaktykach, odwiedzać planety układu słonecznego, następnie wizyta w Muzeum Wolińskiego
Parku Narodowego
2. Lasertag to laserowy paintball — gra wykorzystująca repliki broni palnej — amunicją nie są tu
jednak plastikowe lub wypełnione farbą kulki,
lecz promienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla młodzieży (brak urazów). Dodatkowymi zaletami jest dużo większy
zasięg „strzału” niż zwykłego paintballa oraz jej
programowalność. Czujniki trafień zlokalizowane są na głowie i na broni. Nauczymy się taktyki prowadzenia walki w terenie leśnym oraz
mieszkalnym. Daje to nieskończone możliwości.
Archertag — drużynowa gra, która polega na zastrzeleniu przeciwnika przy pomocy łuku i bezpiecznych strzał. Specjalne dmuchane przeszkody utrudniają to zadanie.
3. wycieczka autokarowa do Kołobrzegu — obejrzenie Ratusza, Starego Miasta, portu, wizyta
w Maszoperii — Muzeum 6D — malowidła
widniejące na ścianach oglądać można w technice 3D zakładając do tego specjalne okulary,

—

—
—
—
—
—
—
—
—

można tu usłyszeć szum morza, śpiew mew,
poczuć wiatr we włosach, pobłądzić we mgle
i w mroku, zasiąść przy biesiadnym stole rybaków
i poczuć klimat takiej uroczystości, a w chacie
rybackiej poczuć aromat zdrowych, rumianych
jabłek, następnie zwiedzanie Muzeum Oręża
Polskiego i Skansenu Morskiego, na zakończenie godzinny pobyt w aquparku „Millenium”
lub zamiast Muzeum Oręża i aquparku pobyt
w miasteczku Western City w Zieleniewie
wycieczka autokarowa do Centrum Rozrywki
w Chełmie Gryfickim — udział w imprezie „Militarna Przygoda”
Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały
w pigułce. Prowadzone metodą musztry bojowej
i dobrej zabawy : malowanie kamuflażu na twarzy, przebieranie się w mundury oraz:
manewry wojskowe — sprawnościowy wojskowy
tor przeszkód OSF — ,,małpi gaj”,
strzelnica — strzelanie sytuacyjne z karabinków
paintballowych lub ASG
techniki linowe — ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne.
wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2
żyroskop — test na trenażerze dla pilotów
i skoczków wojskowych
poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu
pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW — ,,historia na żywo”. Odbędą się zawody
i pojedynki obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni
zwiedzanie ,,ZAŚCIANKA” — skansen w stylu sali
rycerskiej.
strzelanie z armaty — bombarda krzyżacka
nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza, topora i włóczni.
bieg w średniowiecznych nartach
jazda na koniu lub kucyku
dyby, klatka
rzut toporem i oszczepem
walka na kopie
Przebierania się w zbroje i pancerze, omówienie
historii oraz zasad postępowania Słowian i Wikingów.
Po
o zaję
ęciach
h prrze
ekazujjemy płyttkę ze zdjęcciamii
i filmika
ami.

5.
6.
7.
8.

kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie
zajęcia na boiskach sportowych
warsztaty planszomaniaka
piłka nożna — nauka gry w zespole i doskonalenie poszczególnych elementów gry,
9. warsztat piłki siatkowej plażowej — uczestnicy
zapoznanie się z podstawowymi zasadami gry
w piłkę siatkową
10. Wizyta na pirackim statku — piracka przygoda
— zabawy w wodzie, szukanie ukrytego skarbu
11. Kosmiczna Ekspedycja — kosmiczne gry i zabawy, kosmiczna moda, kosmiczna dyskoteka
12. zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie
13. balonowa bitwa wodna
14. aquaolimpiada

IMPREZY FAKULTATYWNE:
1. wizyta w TROPICAL ISLANDS — cena 180 zł
+ 35 euro,
www.tropcial-oslands.de/pl
2. Fascynująca zabawa w Parku Rozrywki Heide
Park www.heide-park.pl cena 200 zł + 30 euro.
3. Warsztat tenisa ziemnego — 8-godzinne szkolenie tenisowe, grupa początkująca cena 150 zł/os.

TRANSPORT:
a). Trasa główna PKP: Warszawa — Kołobrzeg lub
Świnoujście — wyjazdy rano w dniu rozpoczęcia
turnusu, powrót wieczorem w dniu zakończenia
turnusu, cena + 100 zł.
b). Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS:
Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł,
c). Lublin, Kraków, Katowice, Kielce, Częstochowa,
Wrocław, Poznań, Opole, Zielona Góra, Białystok,
Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, Rzeszów, Tarnów +
150 zł, Gdańsk + 120 zł.
Wyja
azdy z posszcczeg
gólny
ych miejsscowośścirea
alizo-wane
e są przy zg
gło
osze
eniu się miinim
mum 5 osób.
W prrzypa
adku zb
byt małe
ej fre
ekwe
encji na tra
asach
h
anten
nowy
ych biiurro może odw
wołaćć połącczenie
e an-tenow
we na 7 dnii prrzed wyjazdem
m. Info
ormaccje o
zbiórrce na
ajpóźn
nie
ej 5 dni przed turn
nusem na www.

TERMINY I CENY:
Terminy

Cena do

Cena do

15.03.2019

15.04.2019

145
50 zł

1500 zł

Cena regularna

05.07. — 15.07.2019
15.07. — 25.07.2019

1550 zł

25.07. — 04.08.2019
*CENA PODSTA
AWOWA OBE
EJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, program ubezpieczenie NNW 5000 zł (za granicą koszty leczenia 10 000 euro)., opiekę kierownika kolonii, medyczną, ratownika, TFG.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OBEJMUJE: opłat za imprezy fakultatywne, transportu, opieki kadry pedagogicznej, dopłat za wstępy euro.
*UWAGA! w trakcie wycieczek zagranicznych wymagany jest paszport lub dowód osobisty. Wszystkie imprezy fakultatywne odbywają się w przypadku
zgłoszenia się minimum 20 uczestników.
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PARKI WODNE — LASERTAG — LEONARDIA — DARŁÓWKO
MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIE 7-13 LAT, OBÓZ 14-18 LAT

DARŁÓWKO — to atrakcyjna miejscowość nadmorska na wybrzeżu koszalińskim, położona w czystej ekologicznie okolicy. Posiada doskonały
mikroklimat — dużo lasów iglastych, czyste, żywiczne powietrze.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Piramida 2”,
pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Ośrodek położony ok. 350 metrów od morza dysponuje świetlicami z wyposażeniem w sprzęt nagłaśniający
i video, boiskiem do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, stołami do tenisa i placem zabaw. Uczestnicy korzystają ze ściany wspinaczkowej i krytego
basenu w Piramidzie 1.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce oddalonej ok. 100 metrów, śniadania i kolacje — bufet,
obiady serwowane.

PROGRAM:
1. wycieczka autokarowa do Wioski Hobbitów,
udział w Terenowej Grze Fabularnej „Hobbit
czyli tam i z powrotem” — uczestnicy gry wyruszają na niebezpieczną wyprawę napotykając na
swojej drodze tajemnicze postacie z twórczości
Tolkiena, jest to wyprawa śladami Bibo Bagginsa,
w trakcie gry uczestnicy odwiedzają m.in. Kuźnię
Krasnoludów, poznają Świat Śródziemi
2. wizyta w aquaparku Panorama Morska w Jarosławcu, zabawa na basenach ze sztuczną falą,
rwącą rzeką, zjeżdżalniami, na basenach wielofunkcyjnych (z masażami, gejzerami, grzybkami wodnymi, leżankami, w grocie z wodospadami
3. wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki i
Edukacji Leonardia, jedynego parku w Polsce
gdzie znajduje się ponad 100 drewnianych zręcznościowych lub logicznych gier z całego świata
4. Lasertag to laserowy paintball — gra wykorzystująca repliki broni palnej — amunicją nie są tu
jednak plastikowe lub wypełnione farbą kulki,
lecz promienie podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla młodzieży (brak urazów). Dodatkowymi zaletami jest dużo większy
zasięg „strzału” niż zwykłego paintballa oraz
jej programowalność. Czujniki trafi eń zlokalizowane są na głowie i na broni. Nauczymy się
taktyki prowadzenia walki w terenie leśnym
oraz mieszkalnym. Daje to nieskończone możliwości. Archertag — drużynowa gra, która polega
na zastrzeleniu przeciwnika przy pomocy łuku i
bezpiecznych strzał. Specjalne dmuchane przeszkody utrudniają to zadanie.
5. wycieczka piesza do Darłowa, zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich
6. pobyt w Parku Wodnym „Jan” w Darłówku z basenami, ślizgami wodnymi, zjeżdżalniami
7. Wodne Igraszki — zajęcia na krytym basenie: kąpiele w basenie, gry i zabawy w wodzie, doskonalenie pływania, piłka wodna
8. zajęcia na ścianie wspinaczkowej
9. przejażdżka tramwajem wodnym
10. dyskoteki z DJ
11. ognisko z pieczeniem kiełbasek
12. gry terenowe
13. gry zespołowe (siatkówka, koszkówka, piłka
nożna, dwa ognie), turnieje tenisa stołowego
14. quizy i konkursy rzeźby z piasku

15. plażowanie, kąpiele słoneczne morskie pod
okiem ratowników
16. zwiedzanie portu rybackiego z unikatowym
rozsuwanym mostem i Latarnią Morską.

TRANSPORT:
PKP + autokar
a). Trasa główna: PKP Warszawa — Sławno
— wyjazdy rano w dniu rozpoczęcia turnusu,
powrót wieczorem w dniu zakończenia turnusu,
cena + 100 zł.
b). Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS:
Łódź +100 zł, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
+ 120 zł,
c). Lublin, Kraków, Katowice, Kielce, Częstochowa, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Opole, Zielona
Góra, Białystok, Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce,
Rzeszów, Tarnów + 150 zł.
Wyja
azdy z posszccze
ególny
ych miejjscowo
ości reali-zowa
ane są przzy zgło
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DODATKOWE PROFILE:
1. zajęcia w Parku Linowym „Nad Bałtykiem”, cena
30 ł/os.
2. Obóz z elementami samoobrony i sztuk walki:
Tang Soo Do (Taekwondo), Karate, Kick Boxing,
Ju-Jitsu. Dołącz do grona wojowników i zawodników sportów i sztuk walki. Zmierz się z własnymi słabościami. To emocje i adrenalina, która
na zawsze odmieni Twoje życie. To ćwiczenia
i zadania do wykonania. Pokonaj własne słabości, lęki i ograniczenia. Stań się wojownikiem
i zawodnikiem. Chcesz poczuć się pewniej, umieć
zachować zimną w trudnych sytuacjach, nauczyć
się elementów samoobrony oraz zapoznać się ze
sztukami walki? Ten obóz jest właśnie dla Ciebie.
Zajęcie obejmują codzienne treningi, poranne
rozruchy i marszobiegi. Naukę ceremoniałów
i symboliki poszczególnych szkół. Poznanie etyki,
moralności i świata wartości wojowników sztuk
i sportów walki. Treningi poprawią sprawność ruchową oraz wzmocnią psychikę.
Nauczysz się technik nożnych i ręcznych, układów formalnych, elementów samoobrony w stójce oraz przed uchwytami, trzymaniami i duszeniami. Poznasz elementy regulaminów sportowych. Weźmiesz udział w zawodach sportowych
z medalami i dyplomami dla najlepszych.

Treningi prowadzą doświadczeni instruktorzy
z wykorzystaniem tarcz i łapek treningowych, rękawic, również mat i innych przyrządów.
Cena 80 zł/os.
3. Poczuj się jak ryba w wodzie! — warsztat pływacki — 6 zajęć po 45 min. lekcji z nauki i doskonalenia pływania — 150 zł.
Imprezy fakultatywne realizowane są przy zgłoszeniu się min.15 uczestników.

TERMINY I CENY:
Terminy
09.07. — 20.07.2019
29.07. — 09.08.2019

Cena do
15.03.2019

Cena do
15.04.2019

Cena regularna

1490
0 zł

1540 złł

1590 zł

*CENA PODSTA
TAWOWA OBE
EJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, ubezpieczenie TU AXA (5000 zł), opiekę kadry pedagogicznej,
medycznej, ratownika.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OBEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne i profile.

www.harctur.warszawa.pl
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NOWĘCIN K. ŁEBY — OBÓZ KONNY LUB JEŹDZIECKIE ABC
MORZE BAŁTYCKIE

OBÓZ 11-18 LAT

NOWĘCIN k. Łeby — miejscowość przepięknie położona nad jeziorem Sarbsko, do morza — ok. 2 km.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny „Ania” (250
miejsc), położony na granicy Nowęcina i Łeby, usytuowany na działce w otoczeniu zieleni i ogrodó
w 1500 metrów do morza, ok. 1000 metrów do
stadniny. Osrodek dysponuje bogatym zapleczem
sportowym. Na terenie ośrodka jest boisko do siatkówki, piłki nożnej, koszykó wki, soccer beach, pole
do badmintona, kort tenisowy, miejsce na ognisko.
Ośrodek posiada świetlicę z TV, sale z lustrami,
sprzęt nagłaśniający, stól do tenisa, kręgle zewnętrzne, piłkarzyki. Zakwaterowanie w pokojach
3-6osobowych z łazienkami.
Zajęcia odbywają się w Stadninie „SENNY”
(www.stajniasenny.pl), ośrodek posiada certyfikat
Polskiego Związku Jeździeckiego II kategorii. Stadnina posiada ponad 30 koni. Dzięki krytej ujeżdżalni
zajęcia są prowadzone bez względu na pogodę.
Dobrze przygotowana kadra, bardzo dobrze ujeżdżone konie pozwalają na naukę na każdym poziomie. Polecamy tę stajnię szczególnie dla osób
mających zacięcie sportowe gdyż nauka skoków
i ujeżdżenia na koniach startujących w zawodach
jeździeckich w skokach LL i L oraz doświadczona
kadra pozwoli na korektę błędów i podniesienie
umiejętności sportowych. W każdym turnusie organizowane są egzaminy na odznakę brązową i srebrną, Jeżdżę konno. Egzaminy mogą prowadzić tylko
certyfikowane stadniny, w tym stadnina „Senny”.
Wyjazdy w teren i galopy po plaży zadowolą najbardziej wymagających. Dla początkujących gwarantujemy bezpieczne szkolenie pod okiem kwalifikowanych instruktorów.
Do stadniny i na plażę jeździmy busami

WYŻYWIENIE:
w stołówce pensjonatu: 4 posiłki dziennie (w tym
podwieczorek), pierwsze świadczenie: kolacja (bufet) w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie: śniadanie (bufet) oraz suchy prowiant w ostatnim dniu
turnusu.

PROGRAMY OBOZÓW KONNYCH:
Nauk
ka jazzdy ko
onnejj pod opieką kwalifikowa
anych
h
instru
uktorrów. O zak
kwalifi
fikow
waniu
u do danej gru-py de
ecyduje szko
ole
eniowiec prow
wadząccy zajjęcia,
kwaliifikaccja za
ależży od umieję
ętno
ości ucczestn
nika i
prow
wadzo
ona jest w 4 grup
pach.
Do sttadniny na
a za
ajęccia do
ojeżdżam
my i wra
acamy
y bu-sem.
A). dla pocczątkują
ący
ych (nauka od podstaw): 8 godz.
20 minut
1. Zajęcia teoretyczne — 5 godzin ( w tym: BHP przy
koniach — 1 godzina, opieka i pielęgnacja koni
– 2 godziny, nauka siodłania — 2 godziny)
2. zajęcia praktyczne:
— nauka jazdy na lonży — 5 lekcji po 40 minut (nauka jazdy na lonży pozwoli opanować umiejętności anglezowania i kierowania koniem. Kolejnym
krokiem po opanowaniu tej umiejętności jest
przejście do grupy samodzielnie jeżdżącej na
ujeżdżalni)
— samodzielna jazda na ujeżdżalni — 5 godz.
B). dla śre
ednio za
aaw
wansow
wany
ych — (przeznaczony
dla osób mających podstawy jeździectwa, umiejętność poprawnego anglezowania, nauka galopu
od podstaw, istnieje możliwość zdobycia odznaki
„Jeżdżę konno”, koszt odznaki 50 zł)
1. Zajęcia teoretyczne — 5 godzin (w tym: BHP
przy koniach — 1 godzina, obsługa i pielęgnacja
koni — 1 godziny, nauka siodłania — 2 godziny,
nauka lonżowania — 1 godzina)
2. zajęcia praktyczne — 10 godzin
— samodzielna jazda na ujeżdżalni ( korekta dosiadu i nauka półsiadu) — 4 godz.
— jazda na ujeżdżalni, nauka galopu — 4 godz.
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— wyjazdy na galopy w terenie (dopiero po opanowaniu umiejętności prawidłowego galopu na padoku) — 2 godz.
C). dla za
aawan
nso
owa
anych — (dla osób jeżdżących
dobrze konno, umiejętność galopu wyjazdy na
galopy w terenie, nauka skoków, dodatkowo istnieje możliwość wyjazdu na rajd nad morzem)
1. zajęcia teoretyczne — 5 godzin (w tym: BHP przy
koniach, opieka i pielęgnacja — 1 godz., doskonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia
i jeźdźca — 2 godz., praca z młodym koniem, nauka lonżowania — 2 godz.)
2. zajęcia praktyczne — 10 godzin:
— jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) — 5 godzin
— nauka skoków na ujeżdżalni — 2 godziny
— wyjazdy na galopy w terenie — 3 godziny.
D). grupa
a szko
ole
enio
owo-ssporttowa
a — warunkiem
uczestnictwa w tej grupie jest umiejętność poprawnego galopu i podstaw w skokach, co jest
sprawdzane w pierwszym dniu przez trenera.
W przypadku akceptacji trenera na przesunięcie do grupy D, należy uiścić na miejscu dodatkowy koszt w wysokości 300 zł. Grupa D ta jest
przygotowywana do zdania egzaminu Polskiego
Związku Jeździeckiego na odznakę brązową lub
srebrną. Egzamin komisyjny jest przeprowadzany na terenie Ośrodka „Senny” po zdaniu egzaminu wewnętrznego.
1. zajęcia teoretyczne (8 godz.): B.H.P przy koniach,
opieka i pielęgnacja konia — 1 godz., doskonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia
i jeźdźca — 2 godz., praca z młodym koniem, nauka lonżowania — 2 godz., przygotowanie do egzaminu na odznakę — 3 godz.
2. zajęcia praktyczne — 12 godzin
— jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) — 2 godz.
— doskonalenie umiejętności skoków — 3 godz.
— wyjazdy na galopy w terenie — 2 godz.
— przygotowanie do egzaminu z ujeżdżania i skoków — 3 godz.
— egzamin wewnętrzny — 1 godz.
— egzamin przed komisją P.Z.J. — 1 godz.
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praktyczne tj. 5 godzin jazdy konnej i 2 godziny
jazdy bryczką, zajęcia teoretyczne — 5 godzin
(pielęgnacja konia, nauka siodłania, nauka lonżowania).
Każdy uczestnik powinien posiadać sportowy
ubiór: dres, obuwie sportowe itp.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość skorzystania:
1. z dodatkowych lekcji nauki jazdy konnej; w cenie
— ok. 40 zł/godz.,
2. 6-godzinnego kursu nauki powożenia w cenie
70 zł
3. w przypadku uczestników grupy C — zdobycia
odznaki
P.Z.J. Jeżdżę konno”, koszt egzaminu 50 zł,
4. 3-godzinny rajd nad morze 100 zł (świadczenia
płatne na miejscu).

Pobyt uzupełniony jest o następujące zajęcia rekreacyjno-krajoznawcze (dla wszystkich):
Program zajęć rekreacyjno: (wspólny dla wszystkich grup: obozu konnego, windsurfingowego i tenisowego):
— zajęcia w Parku Linowym w Łebie,
— wizyta w Sea Park Sarbsk w największym na północy Polski parku rozrywki, (www.seapark.pl)
— zajęcia sportowe: siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, plażowanie i kąpiele i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, dyskoteki, konkursy,
ogniska.

OBÓZ WINDSURFINGOWY:
Poza wymienionymi wyżej zajęciami rekreacyjnymi zapewniamy 10- lub 15-godzinne szkolenie
windsurfingowe dla początkujących i zaawansowanych. Szkolenie jest prowadzone nad pobliskim
jeziorze Sarbsko przez Szkołę Windsurfingu MAXSURF. Szkoła zapewnia sprzęt do pływania (deska
RRD oraz Starboard, pędnik, pianka neoprenowa,
kamizelka asekuracyjna). Szkolenie odbywa się
w grupach do 5 osób i pozwoli uczestnikom osiągnąć samodzielność na wodzie, poznać podstawowe zwroty oraz ogólne zasady bezpieczeństwa
i budowy sprzętu.

OBÓZ TENISOWY:
8-godzinne szkolenie tenisowe, grupa początkująca i grająca, poznanie przepisów gry, prawidłowa
postawa, sposoby poruszania się po korcie, nauka
i doskonalenie gry w tenisa.

www.harctur.warszawa.pl

OBÓZ WINDSURFINGOWY — TENISOWY — NOWĘCIN K. ŁEBY
PROFESJONALNE SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH, ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH, ZAAWANSOWANYCH
TRANSPORT:
a). Trasa główna — Warszawa — Lębork — Nowęcin
— wyjazd pociągiem rano w dniu rozpoczęcia
turnusu, powrót wieczorem w dniu zakończenia
turnusu; na trasie dworzec PKP — ośrodek —
dworzec PKP — przejazd autokarem; cena + 100 zł
b). Trasy antenowe: PKP lub Polski Bus lub PKS
— Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek + 100 zł,
Lublin, Kraków, Katowice, Częstochowa, Wrocław,
Poznań, Białystok, Olsztyn, Rzeszów, Kielce
+150 zł
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IMPREZY FAKULTATYWNE:
1. wycieczka do Trójmiasta, wstęp do Parku
Wodnego w Sopocie, cena 120 zł
2. Wycieczka do Labiryntu Park Łeba,
cena 20 zł
3. Super zabawa — football bungee, cena 30 zł.
Gra bijąca rekordy popularności a u nas zupełnie nieznana. Bungee Football to połączenie prawdziwego futbolu i skoków na bungee,
ale również piłkarzyków i wspinaczki wysokogórskiej. Niby wszystkie ruchy dozwolone,
ale ogranicza Cię wystający z Twoich pleców
pałąk przytwierdzony na sprężynującej linie
do sufituIstne szaleństwo!!!
4. Park Bosmana — 25 zł/ os.
(www.parkbosmana.pl)
Imprezy fakultatywne realizowane są przy
zgłoszeniu się min, 15 uczestników.

TERMINY I CENY:

Terminy
11 -dniowe:

Cena
Obozu konnego:
początkujący,
średniozaawansowani,
zaawansowani

Cena
Obozu z
Jeździeckie
ABC

Cena konnego
obozu
szkoleniowosportowego

Cena obozu
windsurfingowego
— 10 h

Cena obozu
windsurfingowego
– 15 h

Cena obozu
tenisowego

1950 zł

1740 zł

+ 300 zł

1860 zł

2040
0 zł

1720 zł

02.07. — 11.07.2019
12.07. — 21.07.2019
22.07. — 31.07.2019
31.07. — 09.08.2019
First Miinute do 15.03.— 100 z do 15.04. — 50 zł
*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, nauka jazdy konnej pod opieką wykwalifikowanych instruktorów wg przedstawionych wyżej
programów, ubezpieczenie NNW 10000 zł, opieka wychowawcza, dyskoteki, ogniska, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, TFG.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne.
*UWAGA! Każdy uczestnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną na przejazd PKP.

www.harctur.warszawa.pl
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ŁEBA — MONTAŻ AKCJI I ATRAKCJI!
MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIA I OBÓZ 8-18 LAT

Wakacyjny miszmasz w jednym z najpopularniejszych kurortów na polskim wybrzeżu. Dla aktywnych, którzy chcą spróbować wszystkiego po trochu. Koszykówka czy tenis? Taniec czy siłownia? Leniuchowanie na plaży czy rowerowa wyprawa?
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO położony na
ogrodzonym, monitorowanym terenie o powierzchni 1 ha, w odległości około 350 m od plaży i 700 m
od Jeziora Sarbsko. Kompleks trzech ogrzewanych
budynków, pokoje 4, 5 os. z łazienkami.
Do dyspozycji uczestników: mini golf (7 torów), namiot gier (cymbergaje, hokej, piłkarzyki), outdoor
fitness — siłownia plenerowa, trampolina 4-stanowiskowa, duży plac zabaw (małpi gaj, zestawy zabawowe), dwa boiska z syntetyczną nawierzchnią
(koszykówka, siatkówka, tenis), trzy boiska plażowe
(piłka nożna, ręczna, siatkowa), sala gimnastyczna
(16 x 9m) z lustrami i sprzętem sportowym, zadaszony krąg ogniskowy, sala dyskotekowa, ConsoleRoom (m.in. X-box kinect, mata taneczna), 4 świetlice z TV, gabinet lekarski, rowery, stoły do tenisa,
deski TrickBoard. W okolicy: rolkowisko, kompleks
boisk Orlik, kryty basen.

14 dzień: po obiedzie pobranie prowiantu na drogę
powrotną. Po drodze Viva Gdańsk - zwiedzanie Starego Miasta, zabawa w Ośrodku Kultury
Morskiej.
15 dzień: powrót we wczesnych godzinach
porannych.

TRANSPORT:
Autokar z klimatyzacją, wyjazdy z Katowic, Bielsko
Białej, Częstochowy, Łodzi, Torunia.

IMPREZY FAKULTATYWNE:
1. Park Dinozaurów ŁebaPark — cena 35 zł.
Dla chętnych, za dodatkową opłatą, minimum 15 os.

WYŻYWIENIE:
Podczas pobytu trzy posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd autokarem z poszczególnych
miast wg rozkładu jazdy.
2 — 13 dzień:
— przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek — śniadanie. Baaaardzo aktywny program pobytu dostosowany do wieku uczestników, a w tym:
— Kupa piachu — - wycieczka na największą piaszczystą pustynię w Środkowej Europie, słynne Ruchome Wydmy (Słowiński Park Narodowy) i rejs
statkiem po jeziorze,
— Pozytywne zakręcenie w Labiryncie Park Łeba,
największym w Polsce naturalnym labiryncie,
z platformami widokowymi i 5 bazami do zdobycia; Zabawa w Magicznym Ogrodzie Gier Wielkoformatowych; Burzliwe Dzieje Pirata Rabarbara albo Labirynt Harego Pottera - Czara Ognia
(w zależności od wieku uczestników),
— Zabawa w Magicznym Ogrodzie Gier Wielkoformatowych: Burzliwe Dzieje Pirata Rabarbara
albo Labirynt Harego Pottera — Czara Ognia (w
zależności od wieku uczestników),
— Morska przygoda w Parku Bosmana — porcie
niezwykłych atrakcji, które łączą w sobie zabawę
z odkrywaniem historii Łeby i Bałtyku,
— gry i zajęcia świetlicowe, Neptunalia, bal przebierańców, karaoke, dyskoteki, konkursy, turnieje,
rozgrywki sportowe, baloniada, Olimpiada na
Wesoło, wycieczki rowerowe, zabawy na trampolinie i w parku linowym, plażowanie, szkolenie
z ratownikiem WOPR, kąpiele morskie, wędrówki..

TERMINY I CENY:

Terminy

Cena regularna

15.07. — 29.07.2019

1665
5 zł

29.07. — 12.08.2019

1665
5 zł

12.08. — 25.08.2019

1599
9 zł

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, program, opieka kadry, transport, ubezpieczenie NNW (5000 zł).
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ZAMIEŃ SIĘ W WILKA MORSKIEGO — USTRONIE MORSKIE
MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIA I OBÓZ 8-18 LAT

Piękna piaszczysta plaża, molo i malowniczy klif staną się sceną wielkiej pirackiej imprezy. Będzie wesoło i hałaśliwie. Zapraszamy szczury lądowe,
piratów i piratki, młodych awanturników i łowców przygód. Do abordażu!
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy WĘGIELEK — kompleks
trzech budynków położony ok. 40 m od szerokiej,
piaszczystej plaży. Pokoje 3 — 5 os. z łazienkami
(w tym pokoje studia). Na terenie ośrodka: stołówka, świetlica z TV, sala do tenisa stołowego, rowery
turystyczne, duży bezpieczny zielony teren z placem zabaw, ławeczkami i boiskami sportowymi. Na
terenie całego ośrodka Wi-Fi. W sąsiedztwie kompleks boisk Orlik, sklep Biedronka oraz Centrum
Sportu i Rekreacji Helios.

PROGRAM:
1 dzień: zbiórka na Dworcu PKP w godzinach wieczornych. Nocny przejazd pociągiem.
2— 12 dzień: przyjazd do Kołobrzegu, transfer autokarem z Dworca PKP do ośrodka, zakwaterowanie. Pierwszy posiłek — śniadanie.
Totalnie zakręcony program pobytu w Ustroniu
Morskim, dostosowany do wieku uczestników,
a w tym m.in:
— Wyprawa do Kołobrzegu — całodzienna wycieczka autokarowa — Piracka — Przygoda w
Reducie Solnej (pirackie obyczaje i umiejętności,
sygnały ratunkowe, żeglarskie zabawy i konkursy, Chrzest Morski), zwiedzanie miasta (promenada, Pomnik Zaślubin z Morzem, Stare Miasto
z ratuszem, katedrą i Basztą Prochową), molo,
port,
— Przecinanie fal — rejs statkiem,
— Zdobywanie Latarni Morskiej w Gąskach — wycieczka rowerowa,
— Przecieranie szlaku — wycieczka międzynarodowym szlakiem pieszym do Sianożęt,
— Piraci w przestworzach — wycieczka piesza na
lotnisko w Bagiczu,
— Wodne szaleństwo w Aquaparku Helios —
2 wstępy,
— Atak na park linowy
— Rywalizacja na kręgielni,
— Oko w oko z magiem — spektakl sztuczek magicznych i iluzji,
— … i mnóstwo innych atrakcji: pirackie gry
i zabawy, śpiewanie szant, ognisko z pieczeniem
kiełbasek, plażowanie, kąpiele morskie, rozgrywki i zajęcia sportowe, gry terenowe, turnieje, konkursy, bal przebierańców, dyskoteki…

13 dzień: wykwaterowanie z ośrodka, po kolacji
pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną.
Transfer autokarem do Kołobrzegu, na Dworzec
PKP, nocny przejazd pociągiem.
14 dzień: powrót na Dworzec PKP w godzinach porannych.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie + podwieczorek (śniadania i kolacje bufet, obiady serwowane), suchy prowiant na
drogę.

TRANSPORT:

a). Katowice, Dworzec Główny PKP
b). Wyjazdy z innych miast według trasy pociągu relacji Katowice – Kołobrzeg.

WAŻNE INFORMACJE:
• proponujemy zabrać ze sob ok. 150 zł kieszonkowego na własne potrzeby pieniądze można zdeponować u wychowawców,
• warunkiem wyjazdu jest zabranie aktualnej legitymacji szkolnej oraz wypełnienie karty kolonijno – obozowej z numerem PESEL,
• w bagażu powinny znaleźć się: odpowiednia
odzież i obuwie (na pogodę i niepogodę), kostium
kąpielowy/kąpielówki, klapki, 2 ręczniki, nakrycie głowy, krem z filtrem do opalania, przybory
higieniczne,
• bagaż (bagaż podręczny i jedna torba, które
dziecko będzie w stanie samo przenieść) prosimy
zapakować do miękkich toreb — duże, twarde
walizy zajmują przestrzeń w przedziałach i w pokojach,
• adres i numer telefonu do ośrodka rozdawane
będą na zbiórce w dniu wyjazdu,
• prosimy o kontakt z biurem, celem potwierdzenia dokładnego miejsca i godziny wyjazdu na
2 dni przed rozpoczęciem imprezy.

TERMINY I CENY:
Terminy

Cena
regularna

04.07.19 — 17.07.19

1529
9 zł

*CENA PODSTA
AWOWA OBE
EJMUJE: zakwaterowanie (11 noclegów);;wyżywienie — trzy posiłki dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane) + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną); transport pociągiem; realizację programu; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; kadra: kierownik, pielęgniarka,
ratownik, doraźnie opieka lekarska; ubezpieczenie TUiR AXA S.A. – NNW 5000 zł.

www.harctur.warszawa.pl
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WŁADYSŁAWOWO — WŁADEK CZEKA TEN KURUT WSZYSTKICH URZEKA
MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIE 7-13 LAT, OBÓZ 14-18 LAT

WŁADYSŁAW
WOWO — jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na wybrzeżu, położone u nasady Półwyspu Helskiego, na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego. Rejon Parku słynie z czystych wód, pięknych, szerokich plaż (o długości 23 km z 13 strzeżonymi kąpieliskami) oraz powietrza,
szczególnie nasyconego jodem. Dużą atrakcją dla turystów jest największy na Bałtyku port rybacki, oferujący przejażdżki po otwartym morzu.
— Sopot — zwiedzanie miasta wejście na Molo,
Al. Bohaterów Monte Casino, Gdańsk — przejazd
koło Energa Areny, zwiedzanie głównego miasta
Długie Pobrzeże, Żuraw, Traktat Królewski, Ratusz, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka i Kaplica
Królewska z zewnątrz
— wycieczka na Hel
— wycieczka do Cetniewa — zwiedzanie Alei
Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich polskich sportowców
— rejs kutrem po morzu
— zwiedzanie portu rybackiego we Władysławowie;
— wędrówki nadmorskie, plażowanie, kąpiele
w morzu pod okiem ratownika, rozgrywki sportowe, gry terenowe, turnieje tenisa stołowego,
zabawy integracyjne, dyskoteki, biesiada przy
grillu, możliwość udziału w licznych imprezach
sezonowych organizowanych przez miasto .
— ostatni dzień pobytu — ostatnie świadczenie kolacja + pobranie suchego prowiantu na drogę —
wykwaterowanie z ośrodka, transfer na dworzec
PKP, nocny przejazd pociągiem.
— ostatni dzień imprezy – powrót na Dw. PKP ( do
poszczególnych miast według rozkładu). Odbiór
dziecka z pociągu. Szczegóły dotyczące powrotu
podajemy na zbiórce.

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat „Willa Komandorska” — usytuowany
w dzielnicy willowej, w odległości ok. 600 m od plaży; pokoje 3, 4, 5,osobowe oraz 2 duże pokoje 6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone
w jednoosobowe tapczany (część w łóżka piętrowe); do dyspozycji: stołówka, sala dyskotekowa,
świetlice wyposażone w sprzęt audio — video, piłkarzyki, tenis stołowy. Teren ogrodzony, estetycznie zagospodarowany — meble ogrodowe, miejsce
do grillowania. W odl. ok.150 m boiska do piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, w odl. ok. 300
m „Orlik” w odl. ok. 1 km kryty basen.
Dom kolonijny „Franek” położony ok. 250 m od
głównej plaży we Władysławowie. Pokoje od 3, 4,
5,6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym łazienkami. Do dyspozycji uczestników: stołówka, sala
dyskotekowa ze sprzętem, mały ogród ze stołami i
ławami teren bezpieczny ogrodzony. Boiska sportowe do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki w odległości ok. 100 m od ośrodka. W okolicy wybudowano liczne szlaki piesze i rowerowe.

WYŻYWIENIE:
Podczas pobytu 3 posiłki dziennie + podwieczorek
(od śniadania w pierwszym dniu do kolacji + suchy
prowiant w ostatnim dniu).

TRANSPORT:
PKP ( miejsca siedzące rezerwowane)
Ubezpieczenie: AXA T.U i R S.A ( NNW 10.000 zł)

PROGRAM:
— 1 dzień: zbiórka na Dw. PKP w godzinach wieczornych
— wycieczka autokarowa do Trójmiasta: Gdynia/
Sopot/Gdańsk/
W programie:
— Gdynia — zwiedzanie Molo Południowe, gdzie zacumowany jest Dar Pomorza i ORB Błyskawica.

TERMINY I CENY:
„Willa Komandorska”
Terminy

Ilość dni

Cena

02.07—17.07.2019

16
6

1645 zł

16.07—31.07.2019

16
6

1645 zł

30.07—14.08.2019

16
6

1645 zł

Dom Kolonijny „Franek”
Terminy

Ilość dni

Cena

10.07—22.07.2019

13
3

1425 zł

21.07—02.08.2019

13
3

1425 zł

01.08—13.08.2019

13
3

1425 zł

12.08—24.08.2019

13
3

1425 zł

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: Transport PKP wyjazdy w cenie z: Katowic, Częstochowy, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowa, Kielc, Radomia, Warszawy (przedziały
rezerwowane, miejsca siedzące), zakwaterowanie ,wyżywienie 3x dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną, program, kierownika, wychowawców, ratownika
wodnego, doraźną opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 PLN T.U AXA) i podatek VAT.
ZA DODATKOW
WĄ OPŁATĄ: dojazd z Lublina + 80 zł, Opola + 60 zł, Wrocławia + 90 zł, Rzeszowa+80 zł
UWAGA! Proponujemy zabrać ze sobą ok. 100 zł kieszonkowego na własne potrzeby — pieniądze można zdeponować u wychowawców. Prosimy o zabranie karty
kwalifikacyjnej uczestnika , obowiązkowo — legitymacji szkolnej ( brak legitymacji spowoduje dopłaty do biletów pełnopłatnych), ponadto odpowiedniej odzieży
i obuwia; kostiumu kąpielowego, klapek, nakrycia głowy, kremu z filtrem do opalania.
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OBÓZ JĘZYKOWY ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI — DŹWIRZYNO
KOLONIE 8-14 LAT/OBÓZ 15-18 LAT

OBÓZ WINDSURFINGOWY • TENISOWY — MORZE BAŁTYCKIE

Obóz językowy i kolonia językowa mimo podobieństw posiadają, odrębny program i kadrę. Na obozie młodzież podzielona jest na grupy według
zaawansowania języka. Koloniści są dodatkowo w grupach wiekowych. Młodsze dzieci nie uczą się ze starszymi.
ZAKWATEROWANIE:

FAKULTETY:

Ośrodek wypoczynkowy PERŁA w Dźwirzynie,
miejscowości znanej z jednej z najpiękniejszych
i najczystszych plaż na wybrzeżu, położonej między brzegiem Bałtyku, a jeziorem Resko; wydmy
porośnięte lasem sosnowym stanowią atrakcyjny
element miejscowego krajobrazu. Pokoje 3,4 —
osobowe z łazienkami, w ośrodku do dyspozycji:
sale dydaktyczne, boisko do siatkówki i koszykówki,
boisko do piłki nożnej, tenis stołowy.

• Kurs nauki windsurfingu:
Nauka windsurfingu z instruktorem, 8 godzin
podczas turnusu, jezioro Resko w Dźwirzynie,
opłata zawiera także wypożyczenie sprzętu, nie
zawiera stroju. Koszt nauki: 260zł
• Kurs fitnessu:
Treningi z instruktorem fitnessu, 8 godzin
podczas turnusu, m.in. modelowanie sylwetki, ćwiczenia wzmacniające i koordynacyjne,
stretching, taśmy, drabinki koordynacyjne, piłki
fitness, porady dietetyczne. Koszt kursu: 180zł
• Kurs nauki tenisa:
Nauka tenisa z instruktorem, 8 godzin podczas
turnusu, opłata zawiera także wypożyczenie
sprzętu. Koszt nauki: 260zł
Uwaga: można wziąć udział tylko w jednym rodzaju kursu
• Fakultatywna wycieczka do Tropical Island
w Berlinie. W programie całodzienny pobyt
w Wiosce Tropikalnej: piaszczysta plaża z palmami, dżungla, Laguna Bali — sztuczne fale, podziemne zjeżdżalnie, las tropikalny, groty, wodospady, turbo zjeżdżalnie, i inne.
Konieczność posiadania ważnego paszportu.
Koszt wycieczki: 200zł + 45 Euro
• Fakultatywna wycieczka do Kopenhagi.
W programie całodzienny pobyt w Kopenhadze,
Syrenka Kopenhaska, Odprawa warty Gwardii
Królewskiej, Kościół Marmurowy, pomnik Andersena, spacer po najdłuższym deptaku północnej Europy + rejs po kanałach Kopenhagi
Konieczność posiadania ważnego paszportu.
Koszt wycieczki: 280 zł + 10 Euro
Uwaga: można wziąć udział tylko w jednej wycieczce fakultatywnej

WYŻYWIENIE:
pełne wyżywienie

PROGRAM JĘZYKOWY:
Obóz: 40 lekcji (3 lekcje rano + warsztaty)
Kolonia: 30 lekcji (2 lekcje rano + warsztaty)
• warsztaty językowe — konwersacje, symulacje
językowe
• ciekawe materiały dydaktyczne i audiowizualne,
• system do nauki słówek,
• wszystkie poziomy oprócz początkującego
• doświadczeni lektorzy, również native speakers
• wszystkie materiały językowe
• certyfikat na zakończenie

PROGRAM REKREACYJNY:
• Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu, w programie: spacer po molo i promenadzie nadmorskiej, zwiedzanie starówki kołobrzeskiej,
• Obóz: rejs statkiem; Kolonia: udział w programie
Piracka przygoda — konkursy żeglarskie i zabawy na terenie otoczonego fosą fortu z czasów
napoleońskich
• Piesze wycieczki: nad Jezioro Resko i do portu
w Dźwirzynie,
• Zajęcia sportowe i rekreacyjne kąpiele w morzu,
siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, unihokej,
• Zajęcia wieczorne quizy i gry językowe, atrakcyjne konkursy, dyskoteki,
• Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne, aktorskie, terenowy bieg z językiem
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Pamiątkowe zdjęcia ( do pobrania) dla każdego
uczestnika.

TRANSPORT:
Transport autokarem lub pociągiem.
Wyjazdy z następujących miast: Wrocław, Warszawa, Poznań — 170zł; Kraków, Katowice — 200zł

TERMINY I CENY:

Terminy

Cena regularna

Obóz

Kolonia

30.06. — 13.07.19

17
799 Zł

angielski,
hiszpański

angielski,
niemiecki,
hiszpański

14.07. — 27.07.19

17
799 ZŁ

angielski, polski

angielski,
polski

28.07. — 10.08.19

17
799 ZŁ

angielski,
niemiecki

angielski

*CENA PODST
TAWOWA OBE
EJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę pedagogiczną i medyczną, wszystkie wstępy, ubezpieczenie

NNW.

*CENA PODSTA
AWOWA NIE OBEJMUJE: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, świadczeń nie zawartych w ofercie; imprez fakultatywnych.

www.harctur.warszawa.pl
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NIECHORZE — NADMORSKA PRZYGODA
MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIA 7-12 LAT, OBÓZ 13-18 LAT

NIECHORZE — jedno z najatrakcyjniejszych i najczystszych kąpielisk morskich w województwie zachodniopomorskim. Należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości ze względu na piękne, szerokie i piaszczyste plaże. Duże nasłonecznienie i mikroklimat gwarantują doskonały wypoczynek. W pobliżu jezioro Liwia (rezerwat ornitologiczny), latarnia morska, kolejka wąskotorowa.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wczasowy “Marta” www.owmarta.com.
pl położony 400 m od morza. Ma kameralny charakter, pokoje znajdują się w kilku niewielkich, jednopiętrowych, murowanych pawilonach. Pawilony
usytuowane są w otoczeniu lasu sosnowego na 1,5
ha dobrze zagospodarowanej powierzchni. Pokoje
2, 3, 4 — os z łazienkami oraz studiach dwupokojowych (pokoje w amfiladzie) z łazienkami. Cały teren
jest zagospodarowany zielenią i ogrodzony.
Na terenie basen odkryty, boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw i gier dla dzieci, siłownia, stół
do gry w tenisa i miejsce na ognisko. Przy ośrodku
działa również stołówka i kawiarnia.

WYŻYWIENIE:
4 posiłki dziennie w stołówce ośrodka: pierwsze
świadczenie — kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie — śniadanie oraz suchy prowiant
w dniu wyjazdu.

PROGRAM NADMORSKA PRZYGODA:
ATRA
AKCJJE:
1. Wycieczka autokarowa do Niemiec „Cesarskie
Kąpieliska”. Heringsdorf — Ahlbeck — Świnoujście: Heringsdorf — Ahlbeck — wejście do Term
Bałtyckich: 6 basenów w tym z wodą termalną,
grota wodna z dwoma ślizgami, ogród wodny,
hydro masaże, łaźnie parowe, strefa wypoczynku (wymagane 15 EURO na wstęp), spacer po
najdłuższym molo w Europie w Heringsdorf (508
m), zabytki architektury cesarskich kąpielisk np.
Cesarski Pawilon, Villa Hintze, Ahlbecker Hof;
Świnoujście: przejazd promem na wyspę Uznam.
2. Wycieczka do Międzyzdrojów i na wyspę Wolin. W Międzyzdrojach zobaczymy molo, Aleję
Gwiazd. W Wolińskim Parku Narodowym zobaczymy Jezioro Turkusowe oraz punkt widokowy
Kawcza Góra.
3. Park Linowy: pokonamy szereg przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp., to system przeszkód
linowych i platform, uczestnicy wyposażeni są w
profesjonalny sprzęt.
4. Wejdziemy na drugą w Polsce (pod względem
wielkości) latarnię morską w Niechorzu — istnieje od 1866 r., wysokość 45 metrów, a światło
widoczne nawet z odległości 20 mil morskich,
5. Zwiedzimy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prezentujące zbiory związane
z historią, tradycją i kulturą rybacką Pomorza
i Gminy Rewal, zobaczymy również pomnik foki
Depki.

6. Zobaczymy Jezioro Liwia — rezerwat, w którym
można fotografować i podpatrywać ptaki.
SPOR
RT:
— Kąpiele w morzu i basenie pod opieką ratownika, aqua fitness, aerobic, frisbee, siatkówka, piłka
nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie, aquaolimpiada
— zawody pływackie.
INTE
EGRA
ACJA:
— animacje przy basenie, karaoke, mam talent,
konkursy, ognisko, gra Mafia, gry integracyjne,
festiwal karaoke, Mam Talent, ognisko, kręcimy
zwariowany obozowy filmik i wrzucamy na facebooka, robimy sami pizzę — może kuchnia nam
upiecze =)
PROG
GRAM
MY DOD
DAT
ATKOW
WE:
LASERTAG i ARCHERTAG + 50 zł/osLasertag to
laserowy paintball — gra wykorzystująca repliki
broni palnej — amunicją nie są tu jednak plastikowe lub wypełnione farbą kulki, lecz promienie
podczerwone, całkowicie nieszkodliwe, bezpieczne dla młodzieży (brak urazów).

TRANSPORT:
autokar — wyjazdy na dzień z następujących
miejscowości: Łódź bez dopłat. Z pozostałych miast
przejazd realizowany przy min. 4 os. autokarem,
busem, FlixBusem, samochodem lub PKP — miejsca
rezerwowane: Warszawa + 100 zł, Toruń + 50
zł, Poznań + 50 zł, Lublin + 100 zł, Kraków + 100
zł, Katowice + 100 zł, Wrocław + 100 zł, Opole
+ 100 zł, Bydgoszcz + 50 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł,
Gliwice + 100 zł, Częstochowa + 80 zł, Kielce + 100
zł, Radom + 100 zł, Radomsko + 80 zł, Konin + 50 zł,
Skierniewice + 80 zł, Białystok + 200 zł.
Dojazd własny — zniżka 70 zł od ceny autokarowej.
Rozk
klad ja
azdy do
ostę
ępny na sttronie
e www
w.harrcturr.
warszzawa
a.pl. W przy
ypadk
ku zb
byt małej frekw
wencjii
na trrasach
h antten
now
wych biuro
o mo
oże odw
wołaćć po-łącze
enie antenow
we na 7 dni prrzed
d wyjazzdem. Do-jazdy
y ante
enowe
e reallizowa
ane przy min. 4 ucze
estni-kach..

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
1. Park Rozrywki „Heide Park” www.heide-park.
de Heide Park jest uznawany za najlepszy niemiecki park rozrywki z licznymi atrakcjami zapierającymi dech w piersiach, Cena (200 zł + 30
EURO na wstęp).
2. Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands”
www.tropical-islands.de niepowtarzalny, największy w Europie świat rozrywki i wypoczynku.
Cena (180 zł + 35 EURO na wstęp).
Zapisy w biurze przed wyjazdem, wstępy płatne
na miejscu, realizacja przy min. 25 chętnych

TERMINY I CENY:
Terminy

Ilość dni

23.06. — 04.07.2019

12

05.07. — 17.07.2019

13

18.07. — 30.07.2019

13

31.07. — 11.08.2019

12

Cena do

Cena do

Cena

15.03.2019

15.04.2019

regularna

1495 zł
1595 zł
1595 zł
1545 zł

15
545 zł
16
645 zł
16
645 zł
15
595 zł

159
95 zł
169
95 zł
169
95 zł
164
45 zł

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: zransport, zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NW Signal Iduna
(5 tys.), opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), opiekę medyczną, podatek VAT, realizację programu, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny — 0 zł.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OBEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, obligatoryjnej opłaty 15 Euro za wstęp do Cesarskich Kąpielisk, opłat za
dodatkowe atrakcje i wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +2,5 % ceny imprezy.
*UWAGA! Należy zabrać ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną. Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty oraz pieniądze na wstęp. Fakultety odbywają się przy min. 8 (dodatkowe atrakcje) lub 25 (wycieczki) uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek
i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

18 I N IE C HO
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INTEGRACJA — ZABAWA — ADRENALINA — RYWALIZACJA — MAZURY LUX
MAZURY – MANOR HOTEL

KOLONIA 7-13 LAT, OBÓZ 14-18 LAT
ZAKWATEROWANIE:
Hotel -MANOR” www.manorhotel.pl o wysokim
standardzie, położony 7 km od centrum Olsztyna,
na skraju lasu nad jednym z najczystszych jezior
Żbik. Dookoła przepiękny pejzaż. Komfortowe pokoje: 3, 4-5osobowe z łazienkami i TV(jedno- lub
dwupoziomowe). Każdy pokój posiada balkon lub
taras, TV satelitarną, dostęp do sieci WI-FI.
Na miejscu: 10 sal szkoleniowo — konferencyjnych,
kryty basen, Bajkolandia”, sala zabaw dla dzieci
z kompleksem zjeżdżalni, z basenem z piłeczkami
i trampoliną. Ponadto kręgielnia, tenis stołowy,
bilard, siłownia, automaty zręcznościowe, piłkarzyki, cymbergaj, boiska do siatkówki, siatkówki
plażowej, piłki nożnej, badmintona, plac zabaw nad
jeziorem. W sąsiedztwie gospodarstwo agroturystyczne ze zwierzętami, stadniną koni, amazonkami, powozami.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie, pierwsze świadczenie — obiad
w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie świadczenie:
obiad i suchy prowiant w dniu wyjazdu.

PROGRAM:
1. Wycieczka do Olsztyna: w programie Zamek
Królewski, amfiteatr, gdzie w sezonie odbywa się
wiele imprez, katedra, kamieniczki Starego Miasta, park, seans w Planetarium
2. Aktywna Przygoda — do wyboru 3 atrakcje spośród:
— przejażdżki na segweyach • strzelanie z wiatrówki lub łuku • Bungee run • Zorbing • Mega
piłkarzyki • Wyścig na rurach • rowery przeciwskrętne
3. GRA — LASER TAG jest odmianą paintballu,
gdzie zamiast kulki z farbą strzelamy wiązką podczerwieni, całkowicie bezpieczną dla grającego.
Uczestnik gry zostaje wyposażony w specjalne
przygotowany zestaw składający się z karabinu
oraz kamizelki z czujnikami sygnalizującymi trafienia. Gra nie kończy się po jednym trafieniu, ale
po skończeniu czasu rozgrywki. Przygotowane
po zakończeniu gry statystyki, dają obraz tego co
wydarzyło się w Labiryncie: pokazują najlepszego strzelca, najlepszego gracza, ilość trafień. Gra
toczy się w labiryncie — jest to system korytarzy
w tajemniczym półmroku i sztucznym dymie,
tworzących niepowtarzalny klimat. Na każdym
rogu napotykamy beczki, zapory z opon, skrzynie
po amunicji, kraty, antresole i balkony. Dodatkowo doznania wzmagają lamy UV, lasery i kolorofony. Całość dopełnia odpowiednio dobrana muzyka.
4. Spływ kajakowy "Kajakiem za Olsztyn" — rzeką Łyną na odcinku: Olsztyn (Park Podzamcze
na olsztyńskiej Starówce) — Elektrownia wodna
"Łyna”
5. ognisko z pieczeniem kiełbasek,
6. przejażdżki konne
7. korzystanie ze Strefy Relaksu: basen rekreacyjny, basen dla dzieci, jacuzzi, sauna, łaźnia)

8. Korzystanie ze sprzętu pływającego na jeziorze:
rowery wodne, kajak
9. Kąpiele, plażowanie na pobliskim jeziorze
10. Korzystanie z atrakcji hotelu: basen, siłownia,
kręgielnia i tenis stołowy
11. Dyskoteki
12. Zajęcia sportowe — mini olimpiada kolonijna,
rozgrywki sportowe,
13. Wycieczka piesza z przewodnikiem do gospodarstwa agroturystycznego,
14. biesiadowanie przy ognisku, śluby kolonijne,
filmy, dyskoteki, karaoke, gry i zabawy, konkursy z nagrodami, wieczory filmowe, kalambury,
karaoke. DODATKOWE PROFILE:
DOD
DATKO
OWE
E PR
ROFILE:
15. Piłka nożna — Pod okiem instruktora piłki
nożnej naukę gry w zespole i doskonalenie poszczególnych elementów gry: • grę na pozycji
bramkarza, obrońcy, pomocnika i napastnika •
naukę poprawnego prowadzenia piłki • strzałów na bramkę • obrony • uników • zwodów •
trików piłkarskich • żonglerki • poznanie przepisów gry oraz podstaw sędziowania meczów •
poznanie strategii rozgrywania meczów i ustawienia zawodników • gry kontrolne • poznanie
elementów historii piłki nożnej.
16. Piłka siatkowa — interesujecie się siatkówką,
chcecie zgłębić jej tajniki i aktywnie spędzić
wakacje? Oprócz głównych atrakcji programowych proponujemy Wam treningi: na boiskach
otwartych i na plaży, uczestnicy pod okiem instruktora sportu zapoznają się z podstawowymi zasadami gry w piłkę siatkową, a w szczególności: techniką poruszania się i przyjmowanie
prawidłowej postawy, przyjęcie i oddanie piłki
sposobem górnym i dolnym w postawie wysokiej, niskiej i o zachwianej równowadze, zbicie
piłki, pląs, kiwka, blok, zagrywka stacjonarna
i z wyskoku. Równocześnie będziemy poznawać reguły gry i zasady sędziowania meczu
(codzienne zajęcia po ok. 2 godziny) zbicie piłki,
pląs, kiwka, blok, zagrywka stacjonarna i z wyskoku.

TRANSPORT:
a). trasa główna — autokar — wyjazd z Warszawy
— zbiórka w dniu rozpoczęcia turnusu o godz. 9.45
— ul. Niemcewicza 17; planowany powrót w dniu
zakończenia turnusu ok. godz. 15.00; cena dojazdu
z Warszawy + 130 zł
b). wyjazd z Łodzi — bus lub autokar + 130 zł
c). wyjazd z Lublina busem + 150 zł
d). PKP — wyjazdy z następujących miejscowości:
Białystok, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Lębork,
Koszalin, Słupsk, Wrocław, Zielona Góra, Poznań,
Toruń, Kraków, Katowice, Kielce, Sosnowiec,
Rzeszów, Częstochowa + 160 zł.
Trasy
y ante
enow
we rea
alizow
wane buse
em, Po
olskim
m Bu-sem lub PKS prrzy
y zg
głosze
eniu min 7 ucze
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ków z
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TERMINY I CENY:

Terminy
30.06. — 09.07.2019
10.07. — 19.07.2019

Rekreacja

Z dodatkowym
profilem
siatkarskim

Z dodatkowym
profilem
piłki nożnej

159
90 zł

1690 zł

1680
0 zł

IMPREZY FAKULTATYWNE:
1. ESCAPE ROOM! — 30 zł
2. Wycieczka autokarowa — 110zł:
• zwiedzanie Bazyliki w Świętej Lipce
• zwiedzanie Wilczego Szańca
• wizyta w Parku Wodnym Tropikana
Program realizowany przy min. 20 os. chętnych.
Pełny opis na stornie www.

First Minute: do 15.03.2019 — 100 zł. Do 15.04.2019 — 50 zł
*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, program, ubezpieczenie NNW (SU 5000 zł), kadra pedagogiczna, transport.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne.

www.harctur.warszawa.pl
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MAZURY — REJS SZKOLENIOWY
KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO
WYŻYWIENIE:
Dania kuchni polskiej w porcjach dziennych, do
samodzielnego przygotowania. Dostarczamy załogom produkty łatwe do szybkiego, własnoręcznego
przygotowania w kambuzie jachtowym lub gotowe
posiłki do podgrzania.
Indywidualne diety dostępne za dopłatą: wegetariańska 90 zł, bezglutenowa 90 zł.

TRASA:
Wielkie Jeziora Mazurskie.
Turnusy rozpoczynają się i kończą w Węgorzewie
nad jeziorem Święcajty.
Wielkie Jeziora Mazurskie to nie tylko rezerwaty,
jeziora, rzeki i kanały. To też zabytki i atrakcje turystyczne, takie jak Pałac Rodu Lehndorff w Sztynorcie, czy twierdza Boyen w Giżycku. To również
bogata infrastruktura miast i miasteczek, gdzie
odbywają się liczne imprezy żeglarskie, koncerty
i festiwale szantowe. Uczestnicy będą żeglować
po północnej części szlaku, po jeziorach: Mamry,
Przystań, Dobskie, Łabap, Dargin, Kisajno, Jagodne, Boczne, itp. Każdego dnia będą poznawać nowe
okolice i nocować w innych przystaniach.

PROGRAM:
1 dzień: Zbiórka uczestników. Podział na koedukacyjne załogi i spotkanie z instruktorami.
Do wieczora załogi zajmują się poznawaniem
taklowaniem i klarowaniem jachtu, ształowaniem prowiantu i swoich rzeczy.
2–11 dzień: Podstawowe szkolenie poprzedzające wyjście na wodę. Rejs wyrusza z portu.
Uczestnicy spędzają dni żeglując, ucząc się
sterowania i obsługi jachtu, poznając zwyczaje i tradycje żeglarskie. Na nocleg stają
na biwakach lub w przystaniach żeglarskich,
przechodzą praktyczne i teoretyczne szkolenie żeglarskie.
12 lub 13 dzień: Egzamin teoretyczny i praktyczny na stopień żeglarza jachtowego przed
Komisją Egzaminacyjną.
14 Dzień: Sklarowanie i przekazanie jachtów,
koniec rejsu

OBÓZ 14-18 LAT

SZKOLENIE:

TRANSPORT:

Pełen teoretyczny i praktyczny kurs na stopień
żeglarza jachtowego, prowadzony według obowiązujących przepisów i zakończony egzaminem. Każda załoga ma instruktora prowadzącego, odpowiedzialnego za przebieg jej szkolenia,
który będzie prowadził zajęcia praktyczne oraz
asystował przy nauce teorii. Zajęcia praktyczne z manewrowania jachtem odbywają się na
jachtach kabinowych. Liczba jednostek będzie
równa liczbie załóg. Zajęcia praktyczne w zależności od pogody trwają łącznie około 100 godzin
zegarowych. Zajęcia teoretyczne odbywają się
po kolacji oraz w ciągu dnia w przypadku złych
warunków pogodowych. Łączny wymiar zajęć
teoretycznych to około 25 godzin zegarowych.
Uwaga! Do egzaminu na stopień żeglarza podejść może tylko uczestnik, który ukończył 14
rok życia.

We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd
z pilotem organizatora za dodatkową opłatą
z Olsztyna + 100zł; Warszawy, Łodzi + 130 zł;
Torunia, Gniezna, Skierniewic, Radomia, Piotrkowa
Trybunalskiego, Jabłonowa Pomorskiego + 140 zł;
Lublina, Puław 170 zł; Poznania, Kielc, Koszalina,
Częstochowy, Elbląga, Gdańska, Gdyni + 190 zł;
Wrocławia, Katowic, Krakowa, Leszna + 190 zł;
Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej
Góry + 200 zł.
Dojazd może zostać odwołany, jeśli będzie mniej
niż 6 osób w danym terminie z danej miejscowości.

OPCJE DODATKOWE:
1. Szkolenie na sternika motorowodnego (KM)
— Cena: 399 zł
2. Szkolenie na sternika motorowodnego
+ Książka "Vademecum Sternika Motorowodnego" (KM+K) — Cena pakietu: 439 zł
3. Śpiewnik Żeglarski — Cena: 59 zł (wysyłka)
4. "Vademecum Sternika Motorowodnego" —
Cena: 49 zł (wysyłka)
Opis na stronie www organizatora

Podstawową zasadą jest jak najpełniejszy, czynny udział uczestników w organizowaniu życia
rejsu. Instruktorzy stale czuwają nad załogami,
starając się jak najmniej ograniczać ich samodzielność.

TERMINY I CENY:
TERMINY

Cena

23.06-06.07.2019

2195 zł

07.07-20.07.2019

2195 zł

21.07-03.08.2019

2195 zł

04.08-17.08.2019

2195 zł

18.08-31.08.2019

2095 zł

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: rejs na jachtach kabinowych, szkolenie żeglarskie teoretyczne i praktyczne, podręcznik ''Żeglarz jachtow'' z wysyłką, wyżywienie, opiekę kadry, ubezpieczenie, noclegi w kabinach jachtów, składkę TFG.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: opłat do kasy komisji egzaminacyjnej za egzamin (ze zniżką dla uczniów i studentów do 26 roku życia – 125 zł, bez zniżki
– 250 zł), opłaty za patent do PZŻ-u (ze zniżką 25 zł, bez zniżki 50 zł), kosztów WC i natrysków w przystaniach (WC około 1–2 zł, natrysk 8–12 zł), dojazdu, opcji
dodatkowych, diet.
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BAJKOWE KOLONIE DLA MILUSIŃSKICH — SPAŁA
JURAPARK BAŁTÓW • ZOO SAFARI • OGRODY KLEMENSA

KOLONIA 6-12 LAT

SPAŁA — ok. 100 km od Warszawy i ok. 60 km od Łodzi, ok. 100 km od Kielc. — kurort carów i prezydentów, znana miejscowość wypoczynkowa
w centralnej Polsce nad rzeką Pilicą, na terenie dawnej Puszczy Pilickiej, obecnie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Posiada dobre warunki klimatyczne, dawniej letnia rezydencja prezydentów Polski.
Kolonie szczególnie polecane dla dzieci wyjeżdżających po raz pierwszy lub drugi, czekających na wizyty rodziców. Zapewniamy sympatyczną,
opiekuńczą kadrę, która nie tylko interesująco i bezpiecznie zorganizuje codzienne zajęcia ale również pomoże ułożyć rzeczy, wysłucha. Podczas
pobytu dzieci zwiedzają wiele ciekawych miejsc, poszerzają swoją wiedzę, uczą się samodzielności.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy „ZACISZE”
(http://www.naturatour.pl/strona/osrodek/9/
Spa%C5%82a+Zacisze), usytuowany w otoczeniu
zieleni, Pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, telewizorami, lodówką. Ośrodek dysponuje: boiskiem
sportowym, placem zabaw, ogrodem do grillowania, stołem do pimg-ponga i bilardowym, rowerami,
jadalnią, salami konferencyjnymi ze sprzętem multimedialnym, kawiarnią, jacuzzi, pokojem zabaw.
Teren ośrodka ogrodzony i monitorowany, około
1 km od ośrodka ‘Zacisze” płynie rzeka Pilica
z piaszczystą plażą.

WYŻYWIENIE:
w stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek); pierwsze świadczenie: obiad w pierwszym dniu turnusu, ostatnie świadczenie: obiad
w ostatnim dniu turnusu

PROGRAM:
1. wycieczka autokarowa do Bałtowskiego Parku
Jurajskiego (www.juraparkbaltow.pl); zwiedzanie Jura Parku — podróż w czasie przez
okresy geologiczne, obejrzenie rekonstrukcji,
dinozaurów, zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego, przejażdżka amerykańskim schoolbusem, możliwość, spotkania „oko w oko” ze
zwierzętami żyjącymi w Afryce, Ameryce,
Australii, Eurazji, spływ tratwami rzeka Kamienną, wysłuchanie legend opowiedzianych
przez flisaków lub wizyta w Parku Rozrywki
w Bałtowie (wybór imprezy na miejscu w uzgodnieniu z uczestnikami),
2. wycieczka autokarowa do Bajkowych Sadów
Klemensa. Na uczestników czeka super zabawa
w następujących strefach:
— Tęczowa Kraina z kurtynami wodnymi • Strefa miękkich lotów czyli zabawa na dmuchańcach • gorące piaski — gigantyczna piaskownica przypominająca pustynię na której można
budować zamki, ścigać się z górki • Leśny tor
przeszkód • przejazd beczkowozem • Gra terenowa „Turlaj owoce” • Zaczarowany zakątek • Brzozowy labirynt • Hop, hop do góry
z trzema trampolinami • Strachowisko
3. zwiedzanie VII Dywizjonu Lotniczego, przeznaczonego do wsparcia ogniowego, desantowania,
transportu powietrznego oraz zabezpieczenia
pododdziałów szturmowych kawalerii powietrznej na polu walki
4. Przygoda z tańcem czyli ZUMBA Kids-Kids Jr
— opanowała już cały świat. To genialne połączenie tańców latynoamerykańskich, elementów
fitness oraz zabawy, poprawiają sylwetkę, kondycję, wprawiają w dobre samopoczucie.

Kroki nie są skomplikowane i każdy dobrze się bawi
— bo o to chodzi — o dobrą zabawę bez przymusu
ćwiczeń. dodatkowo trener przekaże wiedzę na
temat ruchu i zdrowego odżywiania. w turnusie,
zajęcia pod okiem profesjonalnego instruktora.
5. zajęcia na basenie Centralnego Ośrodka Sportu,
6. wizyta w Edukacyjnym Centrum Pożarnictwa,
7. Zajęcia z Adrenaliną w tle” — wizyta w Parku
Linowym Adrenalina w Spale, beztroska, bezpieczna zabawa zajęcia dostosowane do wieku
uczestników,
8. wizyta na pirackim statku — piracka przygoda
— zabawy w wodzie, szukanie ukrytego skarbu
przy pomocy pirackiej mapy sprzed lat. Festiwal
Talentów.
9. Zaczarowany Las — wyprawa po kwiat paproci
oraz wiele zabaw z Królewną Śnieżką, Kopciuszkiem, Kubusiem Puchatkiem. Indiańska Wioska
— jak zbudować wigwam, wybór Wodza Wioski,
najpiękniejszej Indianki, Najśmieszniejszego Indianina.
10. Bajkowy Dzień (prezentacja bajek).
11. Dzień w Dżungli — wycieczka do lasu, wybór
Mistrza lasu, konkurs „Jak się czesał Tarzan
i Jane”, polowanie na tygrysa — podchody.
12. Dzień dobrego humoru — konkurs na najzabawniejsze historyjki, wierszyki, rysowanie
karykatur.
13. Dzień sportu „na wesoło”.
14. Szkoła dobrych manier
15. Festiwal Talentów
16. Zajęcia plastyczne, wycieczki piesze, gry, konkursy, ogniska, dyskoteki.
Podczas kolonii dzieci zdobywają różne stopnie np. wodnik, botanik, podróżnik oraz odznaki
i tytuły np. Złoty Mikrofon (dla najlepszego śpiewaka), Pomysłowy Dobromir (za pomysłowość
i twórcze rozwiązywanie problemów), Niewidzialnej Ręki (dla kolonisty, który często bezinteresownie pomagał innym) itp.

TERMINY I CENY:

PROFILE DODATKOWO PŁATNE:
1. Poczuj się jak ryba w wodzie! — 8 zajęć po 45
min. /130 zł.
2. wycieczka autokarowa do Term Uniejowskich
i ZOO Safari w Borysewie www.zoosafari.com.pl
— 150 zł/os.
3. Warsztat tenisa ziemnego dla początkujących —
8 lekcji po 45 minut — 150 zł.
4. Vademecum młodego piłkarza — cena 100 zł
Program realizowany przy min. 15 os. chętnych.
Pełny opis na stornie www.

TRANSPORT:
Cena
do 15.03.2019

Cena
do 15.04.2019

Cena
regularna

Autokar lub bus: z Warszawy + 80 zł, z Łodzi
+ 80 zł, z Lublina + 150 zł, z Kielc + 150 zł. Katowice
i Kraków — przejazd PKP, koszt + 150 zł. Wyjazdy
01.07. — 11.07.2019 (11 dni)
realizowane przy min. 7 uczestnikach.
Dojazd własny: przyjazd uczestnika z rodzicami do
11.07. — 21.07.2019 (11 dni)
1390 zł
144
40 zł
1490
0 zł
ośrodka na godz. 13.00, odbiór uczestnika w ostat21.07. — 31.07.2019 (11 dni)
nim dniu ok. 12.00.
*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, program, ubezpieczenie NNW, kadra wychowawcza, opiekę pielęgniarki na tzw.
„doraźne wezwanie”., TFG.

Terminy

*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za imprezy fakultatywne i profile dodatkowe.

www.harctur.warszawa.pl
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KORBIELÓW — TATRALANDIA — WIEDEŃ
BESKID ŻYWIECKI

KOLONIE 7-13 LAT, OBÓZ 14-18 LAT

KORBIELÓW — letniskowa miejscowość w Beskidzie Żywieckim, malowniczo położona u stóp Pilska, o dużych walorach klimatycznych i krajobrazowych, punkt wyjścia ok. 11 szlaków turystycznych. Do przejścia granicznego ze Słowacją ok. 2 km.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy „Darz Bór” www.darzbor.net, pokoje 2,3,4,5-osobowe z łazienkami i telewizorami. Ośrodek dysponuje: świetlicą, sprzętem
dyskotekowym, stołem do ping-ponga, boiskiem
sportowym, basenem letnim z podgrzewana wodą,
miejscem na ognisko.

WYŻYWIENIE:
w stołówce pensjonatu 4 posiłki dziennie (w tym
podwieczorek): pierwsze świadczenie — obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie —
śniadanie oraz suchy prowiant w dniu wyjazdu. Na
wycieczkę do Wiednia lub Budapesztu uczestnicy
otrzymują suchy prowiant za całodzienna stawkę
żywieniową (wskazane dodatkowe kieszonkowe na
ciepły posiłek ok. 10 euro).

PROGRAMY:
— wycieczka autokarowa na Słowację — Niskie
Tatry — wycieczka do Doliny Demianowskiej,
zwiedzanie jednej z najpiękniejszych jaskiń —
Jaskini Svobody lub Jaskini Lodowej, następnie
pobyt w wyjątkowo atrakcyjnym parku wodnym
TATRALANDIA — największym w Europie Środkowej: 5 basenów z licznymi atrakcjami, zjeżdżalniami, wodnymi huśtawkami, parasolami wodnymi, sztucznym deszczem, wodnymi wulkanami,
powietrznymi leżakami i gejzerami, trójślizgawkami itp.
— jednodniowa wycieczka autokarowa na Słowację — Mała Fatra — wycieczka do bardzo malowniczej Doliny Vratnej, przejście atrakcyjną
i malowniczą trasą tzw. „dierami” ze Stefanovej
do Terchovej oraz zwiedzanie Muzeum Janosika
w Terchovej
— wycieczka do największego Parku Rozrywki
w Polsce ENERGYLANDIA (www.energylandia.
pl) — 60 atrakcji w 3 strefach, 29 ogromnych
urządzeń, 20 gier i zabaw interaktywnych, Water Park, kino 7D, strefa dziecięca (wiele atrakcji
bajkowych, karuzele, superpompy, kolejki), strefa
familijna: głównie atrakcje wodne, spływ Kopalnią Złota, Splash Bottle, Atlantis — spływ rwącą
rzeką, strzelanie z armatek wodnych, spływ łódką po specjalnym wodnym torze i strefa ekstremalna czyli młodzieżowa to prawdziwe wyzwanie pełne adrenaliny i szalonych przygód, ty znajdują się najszybsze i najwyższe urządzenia m.in.
Roller Coastter, Tsunami Dropper, Aztec Swing;
pobyt uzupełniają liczne widowiska. W czasie
przejazdu krótki pobyt w Wadowicach.
— wycieczka autokarowa do Wiednia jednodniowa impreza, w programie bulwar Ringstrasse,
spacer po starówce i obejrzenie wspaniałych
budowli opery, parlamentu, teatru, ratusza, bajecznego domu malarza Hundertwassera, wstęp
do pałacu Schonbrunn i Katedry Św. Szczepana,
na zakończenie atrakcyjna wizyta w jednym z
największych i najnowocześniejszych lunaparków PRATER — wycieczka realizowana tylko w
turnusie 15-dniowym)
— wycieczki piesze w góry szlakami Beskidu Żywieckiego: na Pilsko, na Halę Miziową, do wodospadu w Sopotni,
— zajęcia rekreacyjne: basen letni, gry zespołowe,
tenis stołowy, bieg terenowy,
— ogniska, dyskoteki, przejażdżki konne
— Spartakiada sportowa
— turniej piłki siatkowej,
— turniej piłki nożnej,
— turniej badmintona,
— wielobój sprawnościowy
— turniej gry w bilard
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TRANSPORT:
a). PKP trasa główna — Warszawa — Łódź —
Katowice, wyjazd rano pociągiem w pierwszym
dniu turnusu, powrót po południu w ostatnim dniu
turnusu; Warszawa; Łódź, Piotrków Trybunalski,
Radomsko, Częstochowa, + 100 zł/os.; Katowice
+70 zł
b). Wyjazdy antenowe PKP lub busem z Olsztyna,
Lublina, Krakowa, Poznania, Białegostoku,
Radomia, Płocka, Siedlec, Kielc, Wrocławia,
Głogowa, Opola, Zielonej Góry + 150 zł, z Gdańska,
Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Rzeszowa,
Szczecina + 170 zł;
Wyja
azdy realizzow
wan
ne — przy zgło
oszeniu
u się mini-mum
m 7 osó
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nformacje o zbió
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ENERGYLANDIA — BUDAPESZT — KORBIELÓW
OŚRODEK Z BASENEM • JASKINIE LODOWE • BACHLEDKA • LASERTAG • ORAVICE
IMPREZY FAKULTATYWNE:
1. Wycieczka na Słowację „Ścieżką w Koronach
Drzew Bachledką” — ekscytujący spacer koroną drzew w Tatrach Bielskich, długości 2500
metrów, na wysokości od 18 do 24 metrów, na
części chodnika specjalne przeszkody (zwężenia,
labirynt) powodują dodatkowe emocje, największą jednak atrakcją jest na końcu ścieżki zjazd
67-metrową zjeżdżalnią, ze ścieżki rozpościera
się piękny widok na Tatry Bielskie, następnie
zwiedzanie Jaskini Bielańskiej w Tatrzańskiej
Kotlinie — największej udostępnionej w Tatrach
jaskini — 70 minut zwiedzania ( temperatura ok
5 — 7°C, cena 100 zł + 16 euro.
2. baseny termalne w Oravicach na Słowacji, 100
zł/os. + 18 euro, a w czasie wycieczki:
— korzystanie z basenu sportowo-rekreacyjnego z ławeczkami do masażu, biczami wodnymi,
fontannami, wodospadem spadającym z mostu,
„tryskającymi” wysepkami
— korzystanie z basenu rekreacyjnego niepowtarzalnego miejsca w całej Słowacji, cyklicznie
wytwarzane są w nim sztuczne fale, w tych basenach czeka na Was wiele atrakcji wodnych,
takich jak sztuczne fale, podwodne ławeczki,
dysze, natryski i inne urozmaicenia służące do
hydromasażu. Niektóre z tych basenów bezpośrednio łączą się z zewnętrznymi basenami, co
daje możliwość korzystania z kąpieli termalnych
w każdych warunkach pogodowych.

3. Detektywistyczna Przygoda — Wraz ze swoją ekipą trafiasz do pokoju, w którym znajduje
się mnóstwo na pozór niezwiązanych ze sobą
przedmiotów. Jednak angażując się w grę, szybko dostrzegasz, że tworzą one tajemniczą całość. Twoim zadaniem jest rozwikłanie zagadki
i znalezienie wyjścia z pokoju. Fabuła może być
bardzo różna, to do Was należy decyzja jaki klimat wybierzecie. Na odnalezienie rozwiązania
zagadki i wyjście z pokoju macie określoną ilość
czasu. Pomocny może okazać się też mistrz gry,
który w razie problemów naprowadzi Was na
właściwe Następnie emocjonująca Gra — LASER TAG — odmianą paintballu, gdzie zamiast
kulki z farbą strzelamy wiązką podczerwieni,
całkowicie bezpieczną dla grającego. Uczestnik
gry zostaje wyposażony w specjalne przygotowany zestaw składający się z karabinu oraz
kamizelki z czujnikami sygnalizującymi trafienia. Gra nie kończy się po jednym trafieniu, ale
po skończeniu czasu rozgrywki. Przygotowane po zakończeniu gry statystyki, dają obraz
tego co wydarzyło się w Labiryncie: pokazują
najlepszego strzelca, najlepszego gracza, ilość
trafień. Gra toczy się w labiryncie — jest to
system korytarzy w tajemniczym półmroku
i sztucznym dymie, tworzących niepowtarzalny
klimat. Na każdym rogu napotykamy beczki, zapory z opon, skrzynie po amunicji, kraty, antresole i balkony. Dodatkowo doznania wzmagają
lamy UV, lasery i kolorofony. Całość dopełnia odpowiednio dobrana muzyka, cena 110 zl/os.

4. Wycieczka do Budapesztu (+200 zł + ok. 4000
forintów/ok. 60 zł) czas trwania 20-godz, w programie: Góra Zamkowa (Kościół Macieja, Baszta Rybacka), Góra Gellerta (Cytadela), Wyspa
Małgorzaty, Parlament Węgierski (z zewnątrz),
przejście promenadą naddunajską obok mostu
Łańcuchowego i mostu Elżbiety, wstęp do największego w Europie Oceanarium lub kąpiel w
basenach (do uzgodnienia)
5. wycieczka do Żywca: zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec: wnętrza muzeum odwzorowują
starą ulicę, a.wędrując po niej zwiedzający napotyka multimedialne ekspozycje, prezentacje i filmy ukazujące ewolucję produkcji piw), następnie
wycieczka na Górę Żar, wjazd kolejką kabinową,
zejście, wizyta w Parku linowym „Trollandia”:
pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek
huśtawek itp., cena 120 zł/os.

TERMINY I CENY:
Terminy
15-dniowe:
30.06. — 14.07.2019
15.07. — 29.07.2019
30.07. — 13.08.2019
14.08. — 28.08.2019
12-dniowe:
30.06. — 11.07.2019
15.07. — 26.07.2019
30.07. — 10.08.2019
14.08. — 25.08.2019

Cena FM — 100 do 15.03

1660 złł

+ 45 euro (kwota w euro
płatne na miejscu)

1470 złł

+ 35 euro na
realizację programu
(euro płatne na miejscu)

Cena FM — 50 do 15.04

1710 zł

+ 45 euro (kwota w euro
płatne na miejscu)

1520 zł

+ 35 euro na
realizację programu
(euro płatne na miejscu)

Cena regularna

1760 zł

+ 45 euro (kwota w euro
płatne na miejscu)

1570 zł

+ 35 euro na
realizację programu
(euro płatne na miejscu)

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJMUJE: przejazd wg opcji, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie NWW (5 tys.), opiekę pedagogiczną, opiekę medyczną,
realizację programu, TFG.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za wycieczki fakultatywne. obligatoryjnej opłaty w euro na realizację
programu.
*UWAGA! Należy ze sobą zabrać: wygodne obuwie do pieszych wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne,
strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód osobisty. Fakultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach.
Osoby korzystające z przejazdu PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

www.harctur.warszawa.pl
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SZKLARSKA PORĘBA — POCZUJ DUCHA GÓR
KARKONOSZE

KOLONIE 7-13 LAT, OBÓZ 14-18 LAT

SZKLARSKA PORĘBA — miejscowość wypoczynkowa i turystyczna położona w malowniczej dolinie rzeki Kamiennej, u podnóża Szrenicy w legendarnej krainie ducha Gór — Karkonosza, doskonałe miejsce letniego wypoczynku dla tych, którzy preferują aktywny sposób spędzenia czasu. Liczna
sieć szlaków turystycznych umożliwia poznanie piękna tych gór.
ZAKWATEROWANIE:

TRANSPORT:

Ośrodek Wypoczynkowy „Halny”, o bardzo wysokim standardzie, po generalnym remoncie w 2017
roku, położony w centrum Szklarskiej Poręby.
Posiada komfortowo urządzone pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3 z łazienkami, każdy z TV, balkonem oraz bezpłatnym
wi-fi. Obiekt posiada dużą działkę, boisko do gier
zespołowych, salę dyskotekową, stołówkę, miejsce
na ognisko, plac zabaw i salę do ćwiczeń. Niedaleko
obiektu profesjonalne zaplecze sportowe Orlik.

a). PKP — trasa główna: Warszawa — Skierniewice
Łódź — Pabianice — Sieradz — Kalisz — Ostrów
Wlkp. — Oleśnica — Wrocław — Jelenia Góra
wyjazd rano pociągiem w pierwszym dniu
turnusu, powrót pociągiem wieczorem, na
trasie dworzec PKP pensjonat — dworzec PKP
— przejazd autokarem; wyjazd z Warszawy,
Łodzi, Pabianic, Sieradza, Kalisza, Ostrowa
Wielkopolskiego, Wrocławia + 100 zł,
b). trasy antenowe — PKP lub Flixbus (PKS) — z
Krakowa, Katowic, Zabrza, Gliwic, Opola,
Poznania, Lublina, Radomia, Kielc, Rzeszowa,
Częstochowy, Olsztyna, Białegostoku + 150
zł, ze Słupska, Koszalina, Gdańska, Bydgoszczy
+ 180 zł, Zielonej Góry, Szczecina, + 200 zł.
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WYŻYWIENIE:
W stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek); pierwsze świadczenie — obiadokolacja
w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie świadczenie
— śniadanie i suchy prowiant w dniu zakończenia
turnusu.
Osoby z dietą — prosimy o informacje przy zgłoszeniu udziału w imprezie. Dieta wegetariańska i wegańska — bezpłatna, dieta bezglutenowa — płatna
100 zł.

PROGRAM:
1. wycieczka autokarowa „Złota Praga”: zwiedzanie zabudowy pałacowo-zamkowej na Hradczanach (Pałac Prezydencki, Katedra Św. Wita,
Złota Uliczka, Stare Zamkowe Schody), Droga
Królewska, Most Karola, Stare Miasto, Ratusz,
Nowe Miasto
2. wycieczka autokarowa do Liberca: zabawy
w centrum Handlowo-Rozrywkowym „Babilon”,
wizyta w największym w Czechach aquaparku: baseny, zjeżdżalnie, masaże, sauny, kąpiele
wirujące, masujące, jaskinie (szczegóły: www.
centrumbabylon.cz), następnie wizyta w niedawno otwartym mega atrakcyjnym Parku Nauki
i Zabawy — iQlandia. W iQlandii odwiedzający
mogą odbyć m.in. trening kosmonauty, powędrować z wnętrza Ziemi do odległych galaktyk,
doświadczyć trzęsienia ziemi, przeżyć wichurę,
spadające bomby, obejrzeć taniec błyskawic,
zrozumieć jak działają najróżniejsze urządzenia,
spotkać się z robotem przyszłości, dowiedzieć
się jak powstał Kosmos, na desce skateboardowej przelecieć przez cały Układ Słoneczny,
w studio telewizyjnym można zobaczyć jak się
prowadzi wiadomości, można spróbować dań
kuchni molekularnej, wziąć udział w ciekawych
eksperymentach, warsztatach rozwiązać zawiłe
zadania kryminalistyki,(http://www.iqlandia.cz/
pl, w trakcie przejazdu zwiedzanie Harrachova:
zespołu skoczni narciarskich i Huty Szkła
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3. wycieczka do niezwykłego rezerwatu przyrody
Skalne Miasto, czyli wędrówka po bajkowym
świecie fantastycznych form skalnych (wieże,
zamki, ściany, twory o oryginalnych kształtach
np. kochankowie, starosta, myśliwy, diabelski
most, dzban, bliźnięta, wieże, mosty, wilczy jar,
ogrody, amfiteatr, wielki i mały wodospad itp.),
które osiągają wysokości bliskie 100 metrów,
a wędrujący człowiek wydaje się odrobiną wobec
potęgi przyrody; w trakcie wycieczki uczestników oczekuje również atrakcyjny, pełen emocji
spływ łódką pośród skał
4. Karkonosze AVENTURA — czyli spływ bezpiecznymi pontonami raftingowymi po malowniczej rzece Bóbr, to atrakcja która łączy
współdziałanie na wodzie, aktywny wypoczynek oraz spędzenie niezapomnianych chwil na
łonie natury (każdy uczestnik jest wyposażony
w kamizelkę, pagaj, kask) pontony są profesjonalne i bezpieczne.
5. wizyta w Parku Rozrywki Esplanada (www.parkesplanada.pl), doskonała zabawa i adrenalina
dla każdego od 6 do 99 lat, m.in. zjazd zjeżdżalnia
grawitacyjną Alpinie Coaster
6. zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej, ciekawa interaktywna prezentacja
przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego.
7. Projekt Arado — wizyta w zaginionym laboratorium Hitlera, najnowocześniejszym podziemnym
kompleksie w Polsce, przewodnik wcielający się
w rolę agenta polskiego wywiadu prowadzi grupę by zdobyć niemieckie tajemnice
8. Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów” to gra
terenowa Szlakiem Ducha Gór, zabawa i historia w jednym, kto odwiedzi wszystkie punkty
i odwzoruje wszystkie hologramy w Księdze
Skarbów zostaje wpisany do „Księgi Zdobywcy
Skarbów”, dostanie certyfikat, zdobędzie miano
„Odkrywcy Magicznej Szklarskiej Poręby” oraz
otrzymuje atrakcyjna nagrodę.
9. zwiedzanie atrakcji Szklarskiej Poręby: Huty
Szkła — spotkanie z hutnikami — pokaz wyrobu
szkła (możliwość zakupu pamiątek ze szkła),
10. Muzeum Energetyki
11. wycieczki piesze m.in:
— do Wodospadu Kamieńczyk, do Wodospadu
Szklarka
— do schroniska pod Łabskim Szczytem, na
Halę Szrenicką
12. zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka
13. dyskoteki, ogniska, konkursy

www.harctur.warszawa.pl

U WOJAKA SZWEJKA — SZKLARSKA PORĘBA
ZŁOTA PRAGA • SKALNE MIASTO • RAFTING • IQLANDIA • DREZNO • CZESKI RAJ
ATRAKCYJNE IMPREZY FAKULTATYWNE:
1. wycieczka do Karpacza, korzystanie z atrakcyjnego Parku Wodnego Tropikana w hotelu „Gołębiewski”, wstęp do Retro Muzeum Konsol Gier
Video w Karpaczu, cena 100 zł/os.
2. Saksońska Szwajcaria — w programie: piaskowce przełomu Łaby, Bastei, twierdza Koenigstein,
Letnia Rezydencja hrabiny Cosel_Pilnitz — pałac
i park; cena: 100 zł + ok. 15 euro.
3. Wycieczka do Drezna w cenie 100 zł + ok. 13
euro na opłatę wstępów. W programie zwiedzania Drezna m.in. Zwinger– Zamek Drezdeński,
Galeria Starych Mistrzów, Skarbiec (wycieczka
jest realizowana w godz. 7.00-21.00).
4. Czeski Raj — kraina skał, zamków, jaskiń i Rozbójnika Rumcajsa, zwiedzanie Jaskiń Dolomitowych w Bożkowie, Zamku Hruba Skała, Zamku
Troski, Prachowskich Skał; cena — 75 zł + ok. 260
koron czeskich
5. wizyta Parku Linowym „Trollandia” — 25 zł: pokonanie szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp., to system przeszkód linowych i platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny
sprzęt asekuracyjny
(szczegóły: www.trollandia.pl),
6. bumper ball czyli mecz piłki nożnej w dmuchanych kulach. Bumper ball — piłka nożna w wersji
sumo! Tego nie można nie polubić! Idź na całość
i albo strzel gola przeciwnikowi, albo go po prostu staranuj! Jednocześnie na polu gry przebywa
10os. Gra toczy się w dynamicznych rozgrywkach kilkuminutowych., cena 70 zł/os.
Imprezy fakultatywne są realizowane przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

TERMINY I CENY:
Terminy Ośrodek
„Halny”

TURNU
USY 12-D
DNIOWE
E
24.06. — 05.07.2019
05.07. — 16.07.2019
16.07. — 27.07.2019
27.07. — 07.08.2019
07.08. — 18.08.2019

Cena
do 15.03.2019

1620 zł

+ 900 koron
czeskich

Cena
do 15.04.2019

1670
0 zł

+ 900 koron
czeskich

Cena
regularna

1720
0 zł

+ 900 koron
czeskich

*CENA OBEJMU
UJE: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka kadry pedagogicznej i medycznej, program, ubezpieczenie NNW (5000 zł), TFG.
*CENA NIE OBE
EJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, obligatoryjnej kwoty na opłatę biletów wstępów w Czechach, opłat za wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Zalecamy dodatkowe ubezpieczenia od kosztów rezygnacji — koszt 2.8 %.
*UWAGA! Każdy uczestnik powinien posiadać aktualny paszport lub dowód osobisty oraz ważną legitymację szkolną na przejazd PKP.

www.harctur.warszawa.pl
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SUCHA BESKIDZKA — STRAŻACY W AKCJI —FIT LADY — E-SPORT
BESKIDY

KOLONIE 7-14 LAT

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Monttis*** nowoczesny obiekt konferencyjno-szkoleniowy, położony w przepięknym krajobrazie Beskidów. Hotel oferuje pokoje 2,3 i 4-osobowe z łazienkami.
Do dyspozycji gości są sale konferencyjne i wykładowe, sala bilardowa, siłownia, tenis stołowy, restauracja, kawiarenka.
Na terenie obiektu znajduje się wypożyczalnia rowerów oraz wiata grillowa.
Obok hotelu znajduje się atrakcyjny kryty aquapark.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie
Pierwszy posiłek — kolacja, ostatni — śniadanie
+ suchy prowiant na drogę powrotną.

PROGRAM:
STRAŻACY W AKCJI
Z nami poznasz pracę strażaków,
• chcę być strażakiem — dowiemy się, czy strażacy
zajmują się tylko gaszeniem pożarów, zapoznamy się z ich podstawowym sprzętem, odwiedzimy remizę strażacką i obejrzymy wozy bojowe
• zachowanie w sytuacji zagrożenia — będziecie
mogli przećwiczyć ewakuację z zadymionego
pomieszczenia, zapoznać się ze znakami ewakuacyjnymi
• uwaga pożar! — przejdziesz szkolenie gaśnicze
• strażacki tor przeszkód — dreszczyk emocji i rywalizacji
• Team Building Strażaków — będziecie mieli
do wykonania zadania, które wzmocnią Waszą
współpracę i pokażą jak poradzić sobie w przeróżnych sytuacjach
• Jump World — zabierzemy Was do parku trampolin
• Podziemne korytarze — zjedziemy 40 metrów
pod ziemię do kopalni, gdzie popływamy łodziami
• Bądź jak strażak Sam — gra terenowa
• kurs pierwszej pomocy — pod okiem instruktora
• strażacka batalia — wspólnie pobawimy się w
podchody z elementami strzelania do tarczy

• fit food — poznamy zasady mądrego odżywiania
oraz tajniki zdrowej diety
• zumba kids — zajęcia pod okiem instruktora
• masaż relaksacyjny — delikatny masaż wykonany przez fizjoterapeutkę
• Jump World — zabierzemy Was do parku trampolin
• podziemne korytarze — zjedziemy 40 metrów
pod ziemię do kopalni, gdzie popływamy łodziami
HARD GAME — SOFT SKILLS
Obóz przeznaczony dla pasjonatów nowoczesnych gier internetowych. Działać będziemy na
tytułach CS:GO, League of Legends, Fortnite.
Warsztaty trwają 5 dni po 6 godzin w podziale na
bloki. Ekipy są dzielone tak, aby odbyć rozgrywki
One on One.
• gra zespołowa a gra indywidualna — poznaj różnice
• komunikacja — nauczymy się na co zwracać uwagę przy informowaniu partnerów z drużyny
• gra pod kolegę — omówimy i przećwiczymy każdy aspekt gry pod kolegę.
• baitowanie przeciwnika — prowokowanie sytuacji, dzięki którym uwaga przeciwnika zostanie
skupiona w określonym miejscu.
• ogień krzyżowy, wzajemny cover — aspekty gry
w ataku i obronie

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie(klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Katowice, Kraków 90 zł;
Częstochowa, Kielce, Opole, Piotrków Trybunalski,
Radomsko 130 zł; Warszawa, Lublin, Łódź, Puławy,
Radom, Wrocław 150 zł; Gdańsk 220 zł
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

FAKULTETY:
• pływam sama!!! — kurs pływania — Cena 90 zł
• Legendia — śląskie wesołe miasteczko —
Cena 150 zł
• wycieczka autokarowa do parku trampolin
+ kopalnia (tylko dla hard game) — Cena 135 zł
Opis na stronie www organizatora.

WSPÓLNY PROGRAM
• aquapark — 3 wejścia do parku wodnego obok
hotelu.
• zwiedzanie Suchej Beskidzkiej z przewodnikiem
• wędrówki górskie
• kolacja grillowa w chacie grillowej
• Olimpiada Kolonijna
• Dyskoteki
• Ogniska
• Podchody
• quizy i turnieje.

FIT LADY
Na kolonię FIT LADY zapraszamy wszystkie
dziewczynki, dla których sport to prawdziwa pasja.
• aqua aerobic — poćwiczymy w rytm muzyki, jednocześnie relaksując się wśród tysiąca bąbelków
w jacuzzi
• trampoliny kids — zajęcia łączące zabawę, energetyczną muzykę i koordynację ruchową

TERMINY I CENY:

Terminy

STRAŻACY W AKCJI

FIT LADY

HARD GAME
- SOFT SKILLS

Cena do
31.03.2019

Cena
regularna

Cena do
31.03.2019

Cena
regularna

Cena do
31.03.2019

Cena
regularna

13.07 —
23.07.2019

1 649 ZŁ

1 749 ZŁ

1 649 ZŁ

1 749 ZŁ

1 849 ZŁ

1 949 ZŁ

24.07 —
03.08.2019

1 649 ZŁ

1 749 ZŁ

1 649 ZŁ

1 749 ZŁ

1 849 ZŁ

1 949 ZŁ

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę wychowawców, ratownika, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW (do 5000 zł), program rekreacyjny wg opisu, wycieczkę do kopalni, 3 półtoragodzinne pobyty w parku wodnym, składkę TFG.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, kieszonkowego, opłat za imprezy fakultatywne
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OBÓZ ODKRYWCÓW KOTLINY KŁODZKIEJ — DUSZNIKI ZDRÓJ
KOTLINA KŁODZKA

KOLONIE 7-13 LAT, OBÓZ 14-18 LAT

DUSZNIKI-ZD
DRÓJ — miasteczko idealne dla ludzi gotowych na interesujące przeżycia. Każdy, kto pragnie oderwać się od pełnego napięć życia
codziennego z pewnością będzie mógł atrakcyjnie wypocząć w tym malowniczym kurorcie.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Stalowy
Zdrój położony na obrzeżach Dusznik Zdroju
w otoczeniu lasu iglastego. Pokoje 3,4,5 — osobowe
z łazienkami oraz typu studio (2+3) z łazienkami.
Na miejscu Free Wifi, jadalnia, tenis stołowy, boiska
sportowe: siatkówka, koszykówka, małe boisko do
piłki nożnej, sala do zajęć z grami planszowymi, TV,
sprzętem dyskotekowym, plac zabaw dla małych
dzieci, bilard, warcaby ogrodowe, wiata grillowa,
miejsce na ognisko, własny parking. Teren ogrodzony, monitorowany, o powierzchni 2 ha z przepięknym ogrodem.

WYŻYWIENIE:
trzy posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce
(śniadania i kolacje — bufet, obiady serwowane) na
miejscu oraz suchy prowiant na powrót.

PROGRAM:
1. ODGRYWAMY ZŁOTĄ PRAGĘ — wycieczka
do stolicy Czech: zwiedzanie wzgórza zamkowego praskich Hradczan — Katedra Św.
Wita, Zamek Królewski, Bazylika Św. Jerzego.
Spacer przez Małą Stranę do Mostu Karola
— jednej z głównych atrakcji Pragi. Następnie spacer po Vaclawskim Namesti — miejscu
najsłynniejszych praskich demonstracji, marszów i zebrań publicznych, Brama Prochowa,
Dom Miejski, Wieża Ratuszowa z zegarem
„Orloj”.
2. „W POSZUKIWANIU ZŁOTA” wycieczka do
kopalni złota w Złotym Stoku — zwiedzanie podziemnej Trasy turystycznej: „Sztolni
Gertruda”, „Chodnika Śmierci”, spotkanie
z Gnomem w Chodniku Śmierci oraz jedynego w Polsce podziemnego wodospadu
w „Sztolni Czarnej”. Wizyta w Średniowiecznej Osadzie Górniczej na którą składają
się urządzenia górnicze zbudowane w skali
1:1. Również natrafimy na pełen tajemnic
i strachów podziemny tunel, który kończy się
wizytą w chacie złotostockiego Kata. Płukanie Złota — wypróbuj również profesjonalny
sprzęt do płukania i znajdź swoje złoto i dostaniesz certyfikat Zdobywcy Kopalni Złota.

3. JASKINIA NIEDŹWIEDZIA — wizyta w jednej
z najpiękniejszych i najdłuższych jaskiń udostępnionych do zwiedzania w Polsce położonej w Masywie Śnieżnika.
4. GÓRY STOŁOWE: wycieczka autokarowo
-piesza do Parku Narodowego Gór Stołowych
— wejdziemy na najwyższy szczyt pasma
Szczeliniec Wielki lub Błędne Skały odkryją
przed nami swoje labirynty. Po drodze odwiedzimy Czermną gdzie znajduje się Kaplica
Czaszek.
5. Torfowisko pod Zieleńcem : wycieczka do rezerwatu torfowiskowego. Miejsce to przyciąga pięknymi krajobrazami oraz wspaniałą florą. Wycieczka do Schroniska Pod Muflonem
położonego na stokach Ptasiej Góry górującej
nad Dusznikami.
6. Duszniki Zdrój: spacer po uzdrowisku — park
zdrojowy z Pijalnią Wód Mineralnych, Muzeum Papiernictwa, Rynek, Dworek Fryderyka Chopina, piękna kolorowa fontanna podświetlana po zmroku.
7. Aquapark w Kudowie: zajrzymy do Kudowy
aby popluskać się 2 godziny w największym
w okolicy Aquaparku: poza pełnowymiarowym basenem pływackim do dyspozycji jest
także brodzik dla dzieci, 92-metrowa zjeżdżalnia, jacuzzi, basen rekreacyjny z masażami, gejzerami i sztuczną rzeką.
8. Wesołe wieczorki: dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każdy może”, zabawy i konkursy z nagrodami: chrzest kolonijny, piżama
party, konkurs fryzur i makijażu.

9. Gry i zabawy terenowe: budowa szałasów,
nauka rozpalania ogniska, podchody terenowe, nauka poruszania się w terenie bez mapy
i kompasu  (z odznaką sprawności), biegi na
orientację, budowanie tam na potoku, strzelnica LOK — 10 strzałów z wiatrówki, dyplomy
dla najlepszych uczestników.
10. Spartakiada Sportowa: turniej piłki siatkowej, turniej piłki nożnej, turniej badmintona,
wielobój sprawnościowy, bieg 60m pod górę,
turniej gry w ping-ponga, turniej skoków na
skakance, warcaby plenerowe.

PROGRAM FAKULTATYWNY:
1. ADRSPACH SKALNE MIASTO + 50 zł (płatne
w biurze lub na miejscu) i 150 KĆ (płatne na
miejscu).
2. ZOO SAFARI Dvur Kralove + 60 zł (płatne
w biurze lub na miejscu) i 200 KĆ (płatne na
miejscu).

TERMINY I CENY:
Terminy

Ilość dni

Cena do
15.03.2019

Cena do
15.04.2019

Cena
regularna

23.06. – 04.07.2019

12

1545 złł

1595 zł

164
45 zł

05.07. – 17.07.2019

13

1645 złł

1695 zł

174
45 zł

18.07. – 30.07.2019

13

1645 złł

1695 zł

174
45 zł

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: przejazd wg opcji, zakwaterowanie i wyżywienie 4x dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie

NW (5 tys.), opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), opiekę medyczną, podatek VAT, realizację programu, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 0 zł.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za wycieczki fakultatywne, obligatoryjnej opłaty 300 KĆ płatne na miejscu na wstępy.
*UWAGA: należy ze sobą zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, wygodne obuwie do pieszych wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie
głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód. Fakultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki
PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.
Dojazdy antenowe mogą odbywać się innym środkiem transportu niż wyszczególniony jako główny w ofercie (antena mikrobusem, PKP – rezerwacja
miejsc siedzących lub samochodem osobowym pod opieką wychowawcy — konwojenta). Docelowo uczestnik dojazdu antenowego dociera bezpośrednio
do ośrodka lub dosiada się do autokaru docelowego.
W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem. Dojazdy antenowe
realizowany przy min. 4 uczestnikach.
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MAŁE CICHE — JANOSIKOWA ADRENALINA
TATRY

KOLONIE 7-14 LAT

MAŁE CICHE — prześliczna wieś letniskowa na Podhalu w Dolinie Filipczańskiego Potoku, 10 km od Zakopanego. Położona bezpośrednio w
otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego – przepiękne widoki na Tatry. Dogodne położenie, bliskość atrakcyjnych turystycznie miejscowości (Zakopane, Poronin, Bukowina Tatrzańska).
ZAKWATEROWANIE:
Willa “DANUSIA”— budynek w stylu zakopiańskim;
pokoje 3, 4, 5 — osobowe z łazienkami lub łazienka przy pokoju przypisana do pokoju. Na miejscu
regionalna świetlica z TV i sprzętem muzycznym.
Teren ogrodzony z boiskiem do grę w piłkę, kosza
i szałasem ogniskowym, bezpłatne WIFI.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce na
miejscu (doskonała domowa kuchnia do syta).

PROGRAM:
Wycieczki:
1. wycieczka ze zwiedzaniem Zakopanego:
Wielka Krokiew, Stary Cmentarz, spacer po
Krupówkach, Centrum Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego,
2. wizyta w Aquaparku Zakopane — pobyt
2,5 godzinny w kompleksie na Antałówce
wyposażonym w basen rekreacyjny, basen
pływacko-rekreacyjny, 4 zjeżdżalnie rurowe,
6 jacuzzi, dzika rzeka, brodzik dziecięcy,
3. Park Linowy na Gubałówce — wysokościowy
tor linowy składający się z 18 stanowisk: różnego rodzaju mosty, kładki, belki, huśtawki,
siatki, zjazdy tyrolskie w tym ekstremalnie
szybką 50 metrową tyrolką z hamulcem, zakończoną lądowaniem w potężnej „wannie”
z trocinami – pokonanie parku, zajęcia odbywają się pod opieką profesjonalnych, doświadczonych instruktorów,
4. wycieczka do Morskiego Oka przez Bukowinę Tatrzańską lub do Doliny Kościeliskiej lub
na Halę Gąsienicową — w zależności od warunków pogodowych i kondycji uczestników

5. wjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę i spacer jej grzbietem,
6. wycieczki piesze do Tatrzańskiego Parku
Narodowego i po okolicy — m.in. Wiktorówki,
Polana Rusinowa, Tarasówka — najlepszy widok na Tatry, Błociska, Gliczarów Górny
7. wizyta w Izbie Regionalnej w Murzasichlu,
Wesołe wieczorki
1. dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każdy może”,
2. zabawy i konkursy z nagrodami: piżama party,
konkurs fryzur i makijażu,
Janosikowa Adrenalina
3. paintball — gry paintballowe i speedballowe
na zamkniętym mini poligonie paintballowym
(do dyspozycji 100 kulek, markery, ubranie
ochronne),
4. łucznictwo — ćwiczenie celności, strzały do
tarczy,
5. strzelectwo — postrzelamy do tarczy z długich i krótkich wiatrówek, konkurs strzelniczy,
6. kule wodne — zoorbing w basenie, wasz błędnik zwariuje.
Uwaga: w terminie 24.08-31.08.18 program
Janosikowa Adrenalina nie jest realizowany.
Gry terenowe
1. budowanie szałasów dla baców i juhasów,
2. nauka rozpalania góralskiej watry,
3. podchody terenowe — zbójnicy kontra Harnicy,
4. „Janosikowe w górach przeskakiwanie” nauka poruszania się w terenie bez mapy i kompasu (z odznaką sprawności),
5. budowanie tam na Filipczańskim Potoku.

Spartakiada sportowa
1. turniej piłki siatkowej,
2. turniej piłki nożnej,
3. turniej badmintona,
4. wielobój sprawnościowy,
5. bieg 60 m pod górę,
6. turniej gry w ping-ponga
7. turniej skoków na skakance.
Klub góralski
1. zapoznanie się z folklorem podhalańskim —
spotkanie z gawędziarzem,
2. „Na góralską nutę” - góralskie tańce i muzyka,
3. „Czarowanie-góralskie gotowanie” — wspólne gotowanie i konsumowanie potraw związanych z tradycją Podhala, poznawanie wyrobu oscypków,
4. góralski chrzest kolonijny,
5. baśnie i legendy związane z górami,
6. zapoznanie się ze strojem podhalańskim połączone z sesją fotograficzną,
7. przysmaki górskie,
8. pasowanie na górala / góralkę.

TRANSPORT:
Autokar lub bus — wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź,
Piotrków Tryb., Częstochowa, Katowice, Kraków.
Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min.
4 os. autokarem, busem, Polskim Busem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane: z Warszawy
+ 100 zł, Kielc + 100 zł, Radomia + 100 zł, Lublina
+ 100 zł, Gliwic + 40 zł, Knurowa + 40 zł, Wrocławia
+ 100 zł, Poznania + 100 zł, Opola + 100 zł, Gdyni + 190 zł, Gdańska + 190 zł, Szczecina + 250 zł,
Torunia + 190 zł, Bydgoszczy + 190 zł, Białegostoku
+ 190 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł.
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

FAKULTATYWNIE:
1. SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ — Cena:

80 zł + 25 Euro na wstępy (dla posiadaczy paszportów lub dowodów osobistych).
2. ENERGYLANDIA — Cena 120 zł.
3. RAFTING — Cena 120 zł.
4. ZORBING — Cena 35 zł (płatne tylko na miejscu).

TERMINY I CENY:
TERMINY – WILLA
DANUSIA

Ilość
dni

Cena do
15.03.2019

Cena do
15.04.2019

Cena
regularna

23.06. – 04.07.2019

12

1295 zł

1345 zł

1395 zł

05.07. – 17.07.2019

13

1345 zł

1395 zł

1445 zł

18.07. – 30.07.2019

13

1345 zł

1395 zł

1445 zł

31.07. – 11.08.2019

12

1295 zł

1345 zł

1395 zł

12.08. – 23.08.2019

12

1245 zł

1295 zł

1345 zł

24.08. – 31.08.2019

8

945 zł

995 zł

1045 zł

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: przejazd wg opcji, zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NW Signal
Iduna (5 tys.), opiekę pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), opiekę medyczną, podatek VAT, realizację programu, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 0 zł.
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OBEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, opłat za profile i wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +2,5 % ceny imprezy.
*UWAGA: należy ze sobą zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, wygodne obuwie do pieszych wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie głowy od
słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest paszport lub dowód. Fakultety odbywają
się przy min. 15 uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki PKP obowiązkowo muszą
posiadać ważną legitymację szkolną.
Dojazdy antenowe mogą odbywać się innym środkiem transportu niż wyszczególniony jako główny w ofercie (antena mikrobusem, PKP – rezerwacja miejsc siedzących lub samochodem osobowym pod opieką wychowawcy — konwojenta). Docelowo uczestnik dojazdu antenowego dociera bezpośrednio do ośrodka lub dosiada
się do autokaru docelowego. W przypadku zbyt małej frekwencji na trasach antenowych biuro może odwołać połączenie antenowe na 7 dni przed wyjazdem.
Dojazdy antenowe realizowane przy min. 4 uczestnikach.
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ENERGYLANDIA — INWAŁD — ZATORLAND — ZATOR
MAŁOPOLSKA

KOLONIE 9-14 LAT

ZATOR — to niewielkie miasto w Małopolsce, położone niedaleko Wadowic nad rzeką Skawą, w otoczeniu stawów i lasów Zator znany jest przede
wszystkim jednak jako centrum rozrywek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To tu na terenie Zatoru i w okolicy znajdują się trzy wspaniałe parki
rozrywki w tym jeden z największych parków w Polsce ENERGYLANDIA konkurująca z samym Eurodisnaylandem. Na miejscu są też Parki ZATORLAND oraz w pobliżu PARK w INWAŁDZIE.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Western Camp to jedyny w swoim rodzaju resort
stylizowany na wioskę z Dzikiego Zachodu położony w pobliżu największego w Polsce parku rozrywki EnergyLandia w malowniczym Zatorze. Dla
naszych gości przygotowaliśmy moc atrakcji, oraz
komfortowe noclegi w domkach, tipi, czy też kowbojskich wozach. Oddajemy do dyspozycji łowisko
wraz z wynajmem sprzętu, prowadzimy kino plenerowe w cenie noclegu, a po całym dniu aktywnego
wypoczynku proponujemy pola ogniskowe, czy też
leżakową strefę relaksu. Mieszkamy w klasycznych kowbojskich wozach oraz indiańskich tipi!
Na terenie miasteczka znajduje się aż czterdzieści
4—osobowych, klimatyzowanych wozów i 20
4-osobowych tipi zapewniających wygodny nocleg
w niecodziennej stylizacji rodem z westernów!
Wyposażenie: 2 łóżka piętrowe lub 4 pojedyncze
(4 os.), szafa, stół z krzesłami, oświetlenie elektryczne oraz gniazdka elektryczne, klimatyzacja, ogrzewanie, darmowe Wi-Fi, pościel i ręczniki, dostęp do
sanitariatów (WC, prysznice, suszarki do włosów)

1 dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do
ośrodka. Zakwaterowanie. Obiad. Zapoznanie
z terenem i infrastrukturą ośrodka. Spacer po
wiosce z Dzikiego Zachodu. Kolacja
2-9 dzień: Realizacja aktywnego wypoczynku Niesamowita Kolonia. Zajęcia traperskie. Tropienie
zwierzyny, rozpalanie ogniska, budowanie obozowiska, łowienie ryb.
• Całodzienny pobyt w największym parku rozrywki w Polsce Energylandia. https://energylandia.pl/ strefa wodny park, strefa atrakcji parku
rozrywki: lowcostery, łodzie, karuzele, kino 6 D
itd.
• Całodzienna wizyta w parku w INWAŁDZIE
http://www.inwaldpark.pl/, w którym zobaczycie 5 różnych parków rozrywki: Park Miniatur,
Dinolandia, Park Średniowieczny, Ogród z olbrzymim roślinnym labiryntem, Mini ZOO,
• Wycieczka do zamku i skansenu w Wygięłzowie.
Zajęcia tematyczne. Poszukiwanie zaginionego
skarbu biskupa ( zabawa terenowa).
9 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z pokoi. Wyjazd z Ośrodka około godziny 11.00.

WYŻYWIENIE:
Na terenie ośrodka. 3 razie dziennie — śniadanie,
obiad, kolacja. Pierwszym posiłkiem jest obiad,
ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Bielsko-Biała, Katowice, Pszczyna
bez dopłat; Tychy 20 PLN; Gliwice 50 PLN; Kraków
60 PLN; Częstochowa 70 PLN; Opole 80 PLN; Kielce
90 PLN; Piotrków Trybunalski, Radom, Tarnów 100
PLN; Łódź, Wrocław 110 PLN; Warszawa, Lublin,
Rzeszów 120 PLN; Poznań 130 PLN
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

TERMINY I CENY:
Terminy

Wozy
Kowbojskie

Tipi
Indiańskie

28.06 – 06.07.2019

1 450,0
00 zł

1 530,00
0 zł

06.07 – 14.07.2019

1 450,00
0 ZŁ

1 530,00
0 ZŁ

*CENA PODSTA
AWOWA OBEJM
MUJE: transport, zakwaterowanie (wozy traperskie lub indiańskie tipi), realizację programu, wyżywienie, atrakcyjny program
pobytu, opiekę kadry pedagogicznej, kierownika, instruktorów, ubezpieczenie NNW, składkę TFG, bilet wstępu do ENERGYLANDII, bilet wstępu do Parku
w INWAŁDZIE, do zamku i skansenu w Wygięłzowie, składkę TFG
*CENA PODSTA
AWOWA NIE OB
BEJMUJE: świadczeń nie wymienionych w ofercie, opłat do transportu. możliwość wejścia do Parku ZATORLAND Park Dinozaurów, Park Owadów, Park Mitologii, Lunapark, + 50 zł, dodatkowe wejście do Energylandii + 90 zł.

www.harctur.warszawa.pl
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ZIEMIA SALZBURSKA — AUSTRIA

OBÓZ 12-18 LAT

BYŁY TATRY, BESKIDY, MOŻE TYM RAZEM ALPY ? WODOSPADY • JASKINIE • LODOWIEC • RED BULL
Pełne uroku alpejskie wioski i miasteczka, ogromne masywy górskie z licznymi wąwozami, wodospadami i strumieniami, jeziora i lasy, kryształowo
czysta woda, do tego znakomite jedzenie i mili, gościnni ludzie. Oprócz tego mnóstwo możliwości uprawiania różnych sportów od paralotniarstwa
poprzez kolarstwo górskie, wędrówki i wspinaczki po żeglarstwo i surfing.
ZAKWATEROWANIE:
Młodzieżowy Hotel Sportowy Bachlehen & Johanneshof w Radstadt, pokoje 4,5,6-osobowe z łazienkami, ręczniki w łazienkach, (łóżka piętrowe). Do
dyspozycji gości m.in.: •basen kryty (6 x 12 m) • strefa wellness z sauną, łaźnią parową, kabiną na podczerwień i pokojem relaksacyjnym • siłownia (10 x
18 m) • boiska sportowe : boisko piłkarskie (66 x 37
m), 2 korty tenisowe, boisko do siatkówki (wypożyczalnia rakiet i piłek) • trampolina • slackline, ściana
głazowa, gokart • pawilon ze stołem do ping-ponga
• plac zabaw ze zjeżdżalnią z falą i pętelkami, mały
most wiszący i rama do wspinaczki • piłkarzyki, tenis stołowy • dyskoteka z systemem oświetlenia
i dźwięku • ognisko • duży teren rekreacyjny.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki pierwsze świadczenie obiadokolacja
w dniu przyjazdu ostatnie świadczenie; śniadanie
i suchy prowiant w dniu wyjazdu ( bufet śniadaniowy, 3-daniowy obiad z bufetem sałatkowym,
2-daniowa kolacja napoje bezalkoholowe z baru
z sokami)

TRANSPORT:
autokar o podwyższonym standardzie (WC, barek,
video, klimatyzacja), wyjazd w dniu rozpoczęcia
turnusu w godzinach popołudniowych, powrót
w ostatnim dniu turnusu w godzinach rannych.
Wyjazdy z miast: Warszawa 100 zł, Łódź 100,
Piotrków Trybunalski +100zł, Częstochowa
+100,Lublin 150 zł, Kraków 120 zł, Kielce + 150,
Katowice + 90 zł, Wrocław + 150 zł, Gdańsk + 250
zł, Szczecin — 250 zł, Słupsk +250 zł, Białystok,
Olsztyn + 150 zł.
Wyjazdy z poszczególnych miast są realizowane
przy zgłoszeniu się minimum 5 osób, potwierdzenie miast wyjazdowych najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

TERMINY i CENY:

PROGRAM:
1. całodzienna wycieczka do Salzburga — miasta
urodzin Mozarta wpisanego na listę UNESCO.
Zobaczycie perły architektury oraz poznacie historię tego bajecznego miasta. Pokażemy wam
najpiękniejsze miejsca (m.in. Twierdza Hohensalzburg, Stare Miasto, Opactwo Św. Piotra, Katedra św. Ruperta, Dom w którym urodził się Wolfgang Amadeusz Mozart — jedno z najczęściej
odwiedzanych muzeów na Świecie). Po południu
udamy się fantastyczne unikatowe miejsce Hangar 7. Wewnątrz zobaczymy najbardziej odlotowe maszyny ekstremalnych pokazów Redbulla!
Jest to miejsca, które musisz zobaczyć. Samolotowy zawrót głowy! Co roku zjeżdżają się tutaj
mistrzowie akrobacji powietrznych, gwiazdy
oraz fani ekstremalnych sportów z całego świata!
2. wyruszamy do jednego z najlepszych w Europie
AquaParków. Przed nami wypad do AMADE!
Co nas czeka? Otwarte baseny z zachwycającym
widokiem na Alpy, kryte baseny, ,,Płynąca rzeka‘’,
(1000 metrów kwadratowych powierzchni wodnej, baseny na powietrzu i w hali, 4 zjeżdżalnie,
w tym jedna z efektami video, świetlnymi i dźwiękowymi), kanał z płynącą wodą, ławki masujące
itp.; www.wasserwelt.at)
3. Celtycka Przygoda — Podróż korytarzami w Lodowych Jaskiniach pełnych skarbów! Pływanie
w jaskini w otoczeniu światła i muzyki? Kim byli
Celtowie? Jakich instrumentów używali? Jaka
temperatura jest w jaskini? Czeka nas podróż
niezwykła, pełna wspaniałej historii i zagadek
do Kopalni Soli Hallein (wwwsalzwelten.at)
przejażdżka łodzią po podziemnym wyrobisku
www.salzwelten.at.
4. Kolejno udamy się do największej na świecie
Jaskini Lodu Eisriesenwelt (www.eisriesenwelt.
at). Będziemy niczym Hobbici przemierzać największą na Świcie jaskinie lodową! Podziemne
korytarze, zachwycające miejsca. Widoki was
zaskoczą
5. zwiedzanie twierdzy Hohenwerfen z widowiskowym pokazem ptaków drapieżnych

Terminy

Cena regularna

16.07. — 26.07.2019
01.08. — 11.08.2019

+ 65 euro

6. Wielka Aplejska Kraina Lodu! Tego dnia czeka
na nas największa atrakcja. Wycieczka drogą wysoko alpejską na Lodowiec Grossglockner (3798
m.n.p.m), który jest najwyższym szczytem w Austrii, z zapierającymi dech krajobrazami, pięknymi
wodospadami, spiętrzonymi jeziorami górskimi i
niespotykaną szatą roślinną; www.grossglockner.
at. Z czego składa się lodowiec, na pewno tylko
z lodu? Dlaczego nie topnieje? Jakie zwierzęta
i rośliny żyją tak wysoko Będziesz zaskoczony jak
wiele pytań narodzi się w Twojej głowie =) Zobaczysz zachwycającą naturę, prawdziwy skarb
Alp! Poznasz fascynujący Świat wiecznego lodu.
Na miejscu znajduje się centrum turystyczne
(ścieżki edukacyjne, mapki, panoramiczna sala,wystawy multimedialne
7. wycieczka do wodospadu Golling — jednego
z najbardziej atrakcyjnych i romantycznych pomników przyrody; www.golling.info.

8. Pałac i ogrody wodnych uciech Hellbrunn —
wieczorne zwiedzanie połączone z wodnymi
igraszkami, tajemnicze groty, figurki poruszane
siłą wody i sprytnie ukryte fontanny zapewniają
dobrą zabawę i przynoszą przyjemną ochłodę
w upalne dni a gra wody, świateł i muzyki nadaje
im magiczną aurę.
9. dyskoteki
10. wycieczki piesze
11. piłka siatkowa, piłka nożna
12. zajęcia tenisowe na kortach
13. kąpiele w basenie, gry i zabawy w wodzie,
doskonalenie pływania, piłka wodna
14. zabawy i konkursy

PROGRAM FAKULTATYWNY:
(Dodatkowo płatne)
• Teambuilding zajęcia w Parku Linowym —
25,00EU
• Raffting — 35EU

2090 zł

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: przejazd autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż), opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, program, obowiązkową składkę TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: biletów wstępów, dopłat za transport z poszczególnych miast, w przypadku uczestników powyżej 15 lat — taksy klimatycznej 10 euro/turnus.
*UWAGA! • Uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty • Bagaż należy zapakować do toreb podróżnych lub plecaków bez stelażowych
• Proszę pamiętać o ciepłych ubraniach (jaskinie, lodowiec) i odpowiednim obuwiu • należy ze sobą zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, wygodne obuwie do
pieszych wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie głowy od słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy • Dojazdy antenowe mogą odbywać się
innym środkiem transportu niż wyszczególniony jako główny w ofercie (antena mikrobusem, PKP — rezerwacja miejsc siedzących lub samochodem osobowym pod
opieką wychowawcy — konwojenta).

www.harctur.warszawa.pl
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BUŁGARIA — ZŁOTE PIASKI — HOTEL ZDRAVETS****

OBÓZ 13-19 LAT

HOTEL W CENTRUM KURORTU Z BASENEM
ZŁOTE PIASKI to najpopularniejszy bułgarski kurort na wybrzeżu Morza Czarnego. Zapraszamy do niego wszystkich tych, którzy tęsknią za słońcem, ciepłym morzem i cudownymi plażami. Świetna atmosfera wypoczynku, atrakcje na plaży, wycieczki, spacery i zabawa w klubach, gwarantują
udane wakacje. Sklepiki, kramy z typowo bułgarskimi wyrobami, sympatyczni mieszkańcy oraz turyści z całej Europy tworzą niepowtarzalną atmosferę wakacyjnego wypoczynku. Atuty: • hotel w centrum kurortu z basenem • długa i szeroka piaszczysta plaża • wycieczka do Warny • piesza
wycieczka do Monastyru Aładża • dyskoteka w cenie, a dla młodszych wieczorne wyjście na Diabelski Młyn.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Zdravets**** Położony w centrum Złotych
Piasków, ok. 250 m od piaszczystej plaży i nadmorskiej promenady. Na terenie hotelu znajduje się odkryty basen z bezpłatnymi leżakami. Zakwaterowanie w pokojach 4, 5 — osobowych lub 6 osobowym
dwupoziomowym apartamencie z klimatyzacją,
każdy pokój posiada łazienkę z pełnym węzłem
sanitarnym (wc, prysznic, suszarka do włosów), TVSAT, lodówką oraz balkonami.
Do dyspozycji uczestników: recepcja, hol, przy recepcji lobby z nieodpłatnym Wi-Fi, windy, restauracja, lobby bar, basen z parasolami i leżakami, bar
przy basenie, mini market.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive w formie bufetu (kuchnia bułgarska)
— śniadanie, obiad i kolacja. Przekąski po południu
(spaghetti, pizza, kanapki, słodycze, owoce), napoje
podczas całego dnia w barze przy basenie (woda, napoje gazowane, soki).

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Węgry i Rumunię. Po południu dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we
własnym zakresie ok. 5-7 EUR). Nocny przejazd
przez Rumunię.

TERMINY I CENY:
Terminy

Cena

21.06-02.07.2019

1699 zł/os.

25.06-06.07.2019

1759 zł/os.

30.06-11.07.2019

1759 zł/os.

04.07-15.07.2019

1759 zł/os.

09.07-20.07.2019

1759 zł/os.

13.07-24.07.2019

1759 zł/os.

18.07-29.07.2019

1759 zł/os.

22.07-02.08.2019

1759 zł/os.

27.07-07.08.2019

1759 zł/os.

31.07-11.08.2019

1759 zł/os.

05.08-16.08.2019

1759 zł/os.

09.08-20.08.2019

1759 zł/os.

14.08-25.08.2019

1759 zł/os.

18.08-29.08.2019

1699 zł/os.

2 dzień: przyjazd do Złotych Piasków w godzinach
porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym
miejscu. Spacer z wychowawcami po najbliższej
okolicy-zapoznanie się z kurortem. Pierwszy posiłek obiad, zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00. Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, podział młodzieży na grupy, przekazanie
praktycznych informacji dotyczących wypoczynku- zapoznanie się z programem, ofertą wycieczek i regulaminami. Obiadokolacja, nocleg.
3 — 10 dzień — program pobytu:
— wielka integracja uczestników
— plażowanie i kąpiele morskie
— rozgrywki rekreacyjno—sportowe — m.in.: siatkówki plażowej, piłki nożnej, mecz kadra kontra
obozowicze
— zabawy w basenie m.in water polo
— spacer po Złotych Piaskach — promenada, przystań jachtowa
— wyjścia do lokalnych dyskotek (wejście dla osób
pow. 16 roku życia, dla młodszych uczestników
wieczorne wyjście na Diabelski Młyn z podziwianiem panoramy Złotych Piasków)
— konkursy — najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło
— shopping w Warnie- zwiedzanie miasta połączone z zakupami na słynnym lokalnym bazarku
— piesza wycieczka do Monastyru Aładża. Legenda
głosi, że w wykutych w skale monastyru tunelach
i korytarzach ukryte są wielkie skarby pilnowane
przez zjawę mnicha
— możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do godziny
10:00, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Możliwość spędzenia czasu przy basenie,
dla chętnych wyjście z wychowawcą na ostatnie
zakupy, pożegnalny spacer po kurorcie. Obiad.
Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem
i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Bułgarię
i Rumunię.
12 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry
i Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowo—wieczornych.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez
rodziców lub osoby upoważnione.

TRANSPORT:
Transport autokarem LUX (wc, video, klimatyzacja);
wyjazdy z miast: Katowice, Kraków, Kielce — bez
dopłat, Warszawa, Łódź, Lublin, Rzeszów + 100 zł,
Opole, Piotrków, Radom, Tarnów + 80 zł, Wrocław,
Poznań + 130 zł, Gdańsk + 170 zł, Toruń + 140 zł,
Częstochowa + 70 zł, , Bielsko Biała + 40 zł, Gliwice,
Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój + 50 zł, SkarżyskoKamienna, Ostrowiec + 30 zł.
Szczegółowy rozkład jazdy na www.harctur.
warszawa.pl

PROGRAM FAKULTATYWNY:
• Stambuł 1-dniowy— Cena ok. 65 EUR + wiza
turecka zakupiona indywidualnie przez Internet
15 EUR.
• Sozopol — Pomorie — Ropotamo — Burgas —
Cena ok. 30 EUR (w cenie obiad)
• Warna z delfinarium — Cena ok. 40 EUR
(obiad w cenie)
• Nesebyr panorama/ + ew. rejs statkiem — Cena
ok. 25 EUR
• Bałczik i Kaliakra — Cena ok. 40 EUR
(obiad w cenie)
• Jeep Safari — Cena ok. 40 EUR (obiad w cenie)
• Tattoo Boat — Cena ok. 35 EUR/osoba dorosła,
ok. 25 EUR/dziecko
• Aquapark Nesebyr
Opis wycieczek fakultatywnych na stronie
www organizatora.

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: 9 noclegów w hotelu Zdravets****, wyżywienie All Inclusive + suchy prowiant na drogę powrotną, transport autokarem LUX
(wc, video, klimatyzacja), dodatkowy obiad w dniu wyjazdu, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, bułgarską opiekę medyczną, ubezpieczenie KL 10.000
EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 800 PLN (obejmuje choroby przewlekłe), bogaty program sportowo—rekreacyjny, wycieczkę do Warny, pieszą wycieczkę do Monastyru Aładża, 2 wejścia na dyskotekę, dla młodszych uczestników wieczorne wyjście na Diabelski Młyn z podziwianiem panoramy Złotych Piasków, składkę na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny — 10 zł/os.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ: wycieczki fakultatywne, dopłaty za wyjazdy z poszczególnych miast, ciepły posiłek podczas drogi ok. 5-7 euro
OBOWIĄZKOWO PŁATNE: kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR (na wypadek ewentualnych zniszczeń), opłata klimatyczno — administracyjna płatna
w autokarze 14 EUR.
DODATKOWO PŁATNE (DLA CHĘTNYCH): ubezpieczenie od kosztów rezygnacji .
WEŹ ZE SOBĄ: ważny paszport lub dowód osobisty, wypełnioną kartę kwalifikacyjną, leki przyjmowane na stałe, proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + dodatkowo na wybrane wycieczki fakultatywne, zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

32 I B U Ł G ARIA

www.harctur.warszawa.pl

HOTEL DANA PALACE *** — ZŁOTE PIASKI — BUŁGARIA

OBÓZ 12-18 LAT

WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE LIGHT • OBÓZ AUTOKAROWY I SAMOLOTOWY
ZŁOTE PIASKI – to nowoczesny i popularny kurort w Bułgarii. Znajdziesz tu czyste i zadbane piaszczyste plaże Morza Czarnego, bogate życie nocne.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM OBOZU SAMOLOTOWEGO:

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

HOTEL DANA PALACE *** położony w odległości
o 450 m od piaszczystej plaży. Pokoje 4-, 5-osobowe
oraz apartamenty 6-osobowe (2 pokoje połączone
drzwiami, łazienka i WC oddzielnie). Wszystkie pokoje z pojedynczymi łóżkami, łazienką. W pokoju
szafki nocne, szafa, TV, mini bar, klimatyzacja. Do
dyspozycji jest także, basen z bezpłatnymi leżakami
i parasolami oraz boisko do gry w siatkówkę.

1 dzień: Przylot do Warny, transfer do hotelu, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, nocleg
Pobyt w Bułgarii — realizacja programu pobytu,
animacje, kąpiele, wyjścia na dyskoteki, wycieczki piesze, wycieczki fakultatywne.
Ostatni dzień — Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoi. Ostatnie godziny na plażowanie, zakupy.
Obiad. Transfer autokarowy na lotnisko. Przelot
do Polski.

• Neseber ok. 23 EUR,
• Bałczik i Przylądek Kaliakra + wieczór bułgarski
ok. 30 EUR,
• „Zatoczki Przylądka Kaliakra” ok. 15 EUR,
• Rejs statkiem ok. 20 EUR,
• Istambuł ok. 60 EUR + wiza turecka 11 EUR,
• Całodniowy pobyt w Parku Wodnym Aquapolis
ok. 15 EUR,
• Dyskoteka ok. 4 EUR.
Opis wycieczek fakultatywnych na stronie
www. organizatora

WYŻYWIENIE:
All inclusive light,. Śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu. Napoje do posiłków, Całodzienny dostęp do wody.

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Bielsko-Biała, Cieszyn, Katowice,
Pszczyna, Tychy — bez dopłat; Sosnowiec 40
zł; Chrzanów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice 50
zł; Kraków, Rybnik 60 zł; Jastrzębie-Zdrój 70
zł; Częstochowa, Opole 80 zł, Kielce, Piotrków
Trybunalski, Wrocław 100 zł; Łódź 110 zł; Radom,
Rzeszów, Warszawa 120 zł; Lubin 130 zł; Zielona
Góra 150 zł; Lublin, Poznań 160 zł. Rozkład jazdy
na www.harctur.warszawa.pl

PROGRAM OBOZU AUTOKAROWEGO:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Wieczorem dłuższy postój na terenie Rumunii na ciepły
posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR
lub 20 LEI).
2 dzień: Przyjazd do Złotych Piasków, złożenie
bagaży. Zakwaterowanie w pokojach od godziny
14:00, spotkanie organizacyjne z kierownikiem,
obiadokolacja, nocleg.
3 — 9/10 dzień: Program pobytu — plażowanie, gry
i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne. Wycieczka do Warny i spacer do Monastyru Aładża.
10/11 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży, czas na ostatnie zakupy, itp. Obiad,
Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem
i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę
powrotną do kraju.
11/12 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

TERMINY i CENY:
TERMINY OBOZU
AUTOKAROWEGO:
22.06. — 02.07.

1400 ZŁ

Terminy

Wylot
Katowice

Wylot
Warszawa

30.06. — 11.07

1550 ZŁ

09.07. — 20.07.

1640 ZŁ

24.06 — 04.07.2019

2 405,00 ZŁ

—

18.07. — 29.07.

1640 ZŁ

27.06 — 08.07.2019

—

2 605,00 ZŁ

27.07. — 07.08.

1600 ZŁ

03.07 — 10.07.2019

2 205,00 ZŁ

2 205,00 ZŁ

05.08. — 16.08

1600 ZŁ

04.07 — 15.07.2019

2 605,00 ZŁ

—

14.08. — 25.08.

1500 ZŁ

08.07 — 18.07.2019

—

2 555,00 ZŁ

10.07 — 17.07.2019

2 205,00 ZŁ

2 205,00 ZŁ

15.07 — 25.07.2019

2 505,00 ZŁ

—

17.07 — 23.07.2019

2 205,00 ZŁ

2 205,00 ZŁ

18.07 — 29.07.2019

—

2 655,00 ZŁ

25.07 — 05.08.2019

2 605,00 ZŁ

—

29.07 — 08.08.2019

—

2 555,00 ZŁ

05.08 — 15.08.2019

2 405,00 ZŁ

—

08.08 — 19.08.2019

—

2 605,00 ZŁ

15.08 — 26.08.2019

2 505,00 ZŁ

—

19.08 — 29.08.2019

—

2 505,00 ZŁ

Samolot czarterowy z Katowice/Warszawa
oraz transfery lotnisko—hotel—lotnisko
Osoby powyżej 18 roku życia — obowiązkowa dopłata 100 zł
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka wychowawców i kierownika, ratownika podczas kąpieli, realizacja programu, przejazd
autokarem lub przelot autokarem, ubezpieczenie, animacje na terenie hotelu, wycieczka do Warny, wycieczka do Monastyru Aładża (tylko przy transporcie autokarem), transfer z lotniska ( przy przelocie samolotem); składkę TFG
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: dopłat do transportu z poszczególnych miast, obowiązkowej kaucji zwrotnej 20 Euro, biletów wstępu na dyskoteki ok.
5 EUR/ os (wstęp od 16 lat), wycieczek fakultatywnych, świadczeń nie wymienionych w ofercie, opłaty klimatycznej i administracyjnej 10 euro
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BUŁGARIA —ZŁOTE PIASKI — HOTEL ROYAL ****

OBÓZ 13-18 LAT

WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE LIGHT • OBÓZ AUTOKAROWY I SAMOLOTOWY
ZŁOTE PIASKI – to perła bułgarskiego wybrzeża czarnomorskiego. Plaża pokryta drobnym, złocistym piaskiem, o szerokości nawet do 100 m
uhonorowana prestiżową nagrodą „Blue Flag”.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel ROYAL**** usytuowany w odległości ok. 200
m centrum Złotych Piasków i ok. 300 m od piaszczystej plaży. Wszystkie pokoje z klimatyzacją, balkonami, osobną łazienką (prysznic lub wanna, WC),
telefonem, minibarkiem, lodówką, TV SAT.
Do dyspozycji gości — recepcja, restauracja, pizzeria, sklepik z pamiątkami, pokój internetowy (za
opłatą). Hotel dysponuje dwoma basenami (krytym
oraz zewnętrznym). Parasolki i leżaki na terenie hotelu bezpłatnie.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bukareszt — 47 Euro
Piracka impreza — 28 Euro
Bałcik, Półwysep Kaliakra — 28 Euro
Warna z Delfinarium — 30 Euro
AquaparK "Aquapolis" — 20 Euro
Offroad z paintballem — 28 Euro
Nessebar i Słoneczny Brzeg — 27 Euro
Stambuł — 70 Euro + 25 Euro wiza
Opis wycieczek fakultatywnych na stronie
www. Organizatora

WYŻYWIENIE:

TRANSPORT:

ALL INCLUSIVE LIGHT Napoje bezalkoholowe bez
ograniczeń.

Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Cieszyn, Żory, Pawłowice —
bez dopłat; Katowice 30 zł; Bielsko — Biała,
Czechowice — Dziedzice, Gliwice, Pszczyna, Tychy
50 zł; Częstochowa, Kielce, Kraków, Rzeszów,
Tarnów 100 zł; Warszawa, Łódź, Opole, Piotrków
Trybunalski, Wrocław, Radom 120 zł, Polkowice,
Ciechanów, Głogów, Legnica, Lubin, Lublin,
Mława, Ostrołęka, Płock, Puławy, Włocławek
140 zł, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Grudziądz,
Leszno, Łomża, Nowa Sól, Olsztyn, Poznań,
Świebodzin, Toruń, Zielona Góra 180 zł, Elbląg,
Gorzów Wielkopolski, Ostróda, Piła, Szczecin,
Szczecinek 200 zł.
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

PROGRAM:
AUTOKAR:
Podróż — Wyjeżdżamy zgodnie z rozkładem jazdy.
Przejeżdżamy przez Czechy, Słowację, Węgry,
Serbię lub Rumunię.
Wypoczynek — Do hotelu przyjedziemy w godzinach południowych drugiego dnia. Po zakwaterowaniu wypoczynek rozpoczniemy od obiadokolacji. W ostatnim dniu wykwaterowanie
z pokoi nastąpi po śniadaniu.
Podróż powrotna — Rozpoczniemy ją w godzinach
porannych. Granicę przekroczymy w Cieszynie
dnia następnego.

TERMINY i CENY:
TERMINY OBOZU AUTOKAROWEGO:
22.06— 02.07

1999 zł

30.06 — 10.07

1999 zł

SAMOLOT:

08.07 — 18.07

1999 zł

Podróż — Zbiórka na lotnisku. Po przylocie do
Warny transfer autokarem do hotelu.
Wypoczynek — Po zakwaterowaniu wypoczynek
rozpoczniemy od obiadokolacji. W ostatnim dniu
wykwaterowanie z pokoi nastąpi po śniadaniu
a pobyt zakończymy obiadem.
Podróż powrotna — Autokarem udamy się na lotnisko. Po przylocie do kraju zakończymy podróż.

16.07 — 26.07

1999 zł

24.07 — 03.08

1999 zł

01.08 — 11.08

1999 zł

09.08 — 19.08

1999 zł

17.08 — 27.08

1999 zł

PROGRAM WYPOCZYNKU:
ACTIVE — wycieczka autobusem miejskim do Warny (bilet ok. 5 leva), wycieczki piesze; zwiedzanie
kurortu wraz z portem i amfiteatrem, Monastyr
Aladża (wstęp ok. 3 leva), bułgarska riwiera
sport; siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka, waterpolo.
RELAX — plażing-smażing na plaży i basenie ;-)
buszowanie po sklepach, gry, konkursy; najładniejsza rzeźba z piasku, najciekawsze zdjęcie
z obozu, wybór miss i mistera.
NIGHTLIFE — codzienne wyjścia na dyskoteki,
buszowanie po sklepach oraz spacery po plaży

Terminy

Cena
katalogowa

Miasto
wylotu

24.06 - 04.07

2599 zł

KATOWICE

27.06 - 08.07

2799zł

WARSZAWA

04.07 - 15.07

2699 zł

KATOWICE

08.07 - 18.07

2699 zł

WARSZAWA

15.07 - 25.07

2599 zł

KATOWICE

18.07 - 29.07

2799 zł

WARSZAWA

25.07 - 05.08

2699 zł

KATOWICE

29.07 - 08.08

2699 zł

WARSZAWA

05.08 - 15.08

2599zł

KATOWICE

08.08 - 19.08

2799 zł

WARSZAWA

15.08 - 26.08

2699zł

KATOWICE

19.08 - 29.08

2699 zł

WARSZAWA

Samolot czarterowy z Katowice/Warszawa
oraz transfery lotnisko-hotel-lotnisko
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: ubezpieczenie, realizację programu; transport autokarem (obóz autokarowy); transport samolotem i transfer na trasie lotnisko—hotel—lotnisko (obóz samolotowy), zakwaterowanie; wyżywienie; opiekę pedagogiczną, medyczną, składkę TFG.
*CENA NIE ZAWIERA: obowiązkowa opłata klimatyczna i administracyjna — 10 euro; dopłata dla osób, które rozpoczęły 18 rok życia — 100 zł; dopłata do wyjazdów
z poszczególnych miast; wycieczki fakultatywne; opcjonalna gwarancja niezmienności ceny — 39 zł; kaucja zwrotna — 20 euro
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HOTEL RIVA PARK *** — ZŁOTE PIASKI — BUŁGARIA

OBÓZ 13-18 LAT

KLUBY • SUPER ANIMACJE • MŁODZIEŻOWY HOTEL
ZŁOTE PIASKI – to zdecydowanie idealne miejsce na wakacyjny CHILL OUT. Najchętniej wybierany przez młodzież kurort wypoczynkowy na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. Ciepłe morze, szerokie, piaszczyste plaże sprzyjają dziennemu leniuchowaniu. Wieczorem za to nie można się
tu nudzić. Cały kurort tętni życiem – liczne kluby z muzyką dla każdego, bary, pizzerie i raj dla zakupoholików — niezliczona ilość stoisk z modnymi
ubraniami, perfumami, torebkami i pamiątkami.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Hotel RIVA PARK 3* położony w Złotych Piaskach,
w pobliżu centrum z mnóstwem dyskotek, bazarów,
barów; ok. 5 minut od plaży. Przy hotelu ogromny
basen odkryty (40 m długości), boisko do siatkówki,
koszykówki, małe bramki do piłki nożnej oraz scena z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem
(animacje). Leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe dostępne za kaucją. Obiekt
monitorowany całodobowo. Wi-Fi bezpłatnie
w hallu hotelowym. Sejf w recepcji ( dodatkowo
płatny). Pokoje 4, 5, 6-osobowe z klimatyzacją, łazienkami, balkonami, Tv sat, mini bar lub lodówka.

Impreza 10 dni – Pobyt w Bułgarii 8 dni
(7 noclegów).
1 dzień: Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce
wg rozkładu jazdy
2 dzień: Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię,
w trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 12 Euro).
Przyjazd do hotelu w Bułgarii w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie.
3 — 8 dzień: Wypoczynek w Bułgarii
Podczas pobytu:
— leżing, plażing, smażing
— program animacyjny w hotelu prowadzony
przez kadrę animatorów (pool party, zajęcia taneczne i fitness, karaoke, kino pod gwiazdami, zajęcia sportowo—animacyjne, turnieje sportowe)
— dyskoteki w najpopularniejszych klubach
w Złotych Piaskach (wstęp na dyskotekę ok. 12
Lewa) m.in.: Papaya Disco — klub z imprezami
tematycznymi. Raz w tygodniu Polish Night specjalnie dla młodzieży z Polski, Bonkers Disco —
klub muzyczny znany z imprez z oświetleniem
UV, imprez z pianą oraz ze świetnej muzyki,
PR Club — elegancki klub muzyczny z bardzo
dobrym nagłośnieniem; codziennie inne gatunki muzyki, Arrogance Music Factory — klub
muzyczny dla dorosłych i młodzieży powyżej
16 roku życia, 5 sal z różnymi gatunkami muzyki.
— City Game — oprowadzimy Cię po kurorcie: port,
najfajniejsze kluby, sklepy warte polecenia, a dla
odważnych i uważnych nagrody po pełnej wyzwań grze miejskiej
— Kamienny Las — piesza wycieczka do klasztoru
Monastir Aładża wykutego w wysokich skałach,
jedyny tego rodzaju w całym świecie

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie (kuchnia bułgarska i europejska:
śniadanie, obiad i kolacja – szwedzki stół — napoje
wliczone w cenę). W hallu przy recepcji woda dostępna przez cały dzień. Pobyt od kolacji w dniu
przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy potwierdzone z miast: Lublin — bez
dopłat, Puławy + 30 zł, Radom + 70 zł, Warszawa
+100 zł, Łódź + 100 zł, Piotrków Tryb. + 80zł,
Częstochowa + 50 zł, Katowice — bez dopłat.
Przy wyjazdach z miast: Zamość 70 zł, Białystok
180 zł, Kielce 150 zł, Rzeszów + 150 zł, Tarnów +
120 zł, Kraków + 120 zł, Gliwice + 80 zł, Olsztyn
170 zł, Toruń + 160 zł, Gdańsk 190 zł, Poznań 180 zł,
Opole 90 zł, Wrocław +160 zł.
Transport realizowany przy min. 4 uczestnikach.

— Warna Tour — półdniowa wycieczka autokarem
na krótkie zwiedzanie i zakupy
— piesza (OB)Czajka — poznamy spokojniejszą
część kurortu Złote Piaski
9 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie
bagaży. Czas wolny na plażowanie i zabawę przy
basenie. Obiad przed podróżą. Wyjazd z Bułgarii
w godzinach popołudniowych.
10 dzień: Przejazd przez Bułgarię, Rumunię i Słowację, w trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok.
12 Euro). Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych wg rozkładu jazdy (Katowice około 14.00).

PROGRAM FAKULTATYWNY:
(realizacja programu przy min. 20 os. chętnych)
• Aquapolis Miasteczko Wodne w ZŁotych Piaskach — ok. 27 Euro.
• Jeep Safarii — Bałczik - ok. 22 Euro
• Jacht Piknik — rejs statkiem, wędkowanie, obiad
z morskimi specjałami. ok. 29 Euro
• Bałczik I Kaliakra — Bałczik - ok. 22 Euro
• Warna + Delfinarium — ok. 29 Euro

TERMINY i CENY:

Terminy

Cena do
15.03.2019

Cena do
15.04.2019

Cena
regularna

23.06-02.07

1460

1510

1560

30.06-09.07

1560

1610

1660

07.07-16.07

1560

1610

1660

14.07-23.07

1560

1610

1660

21.07-30.07

1560

1610

1660

28.07-06.08

1560

1610

1660

04.08-13.08

1560

1610

1660

11.08-20.08

1560

1610

1660

WCZASY MŁODZIEŻOWE 18+
uczestnicy wczasów młodzieżowych czyli osoby powyżej 18 lat
(ukończone przed wyjazdem lub w trakcie trwania obozu) + 90 zł
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie, realizację programu, korzystanie z basenu, zajęcia z animatorami, ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 Euro; NNW 3000 Euro, w tym NWS 1800 Euro; bagaż 300 Euro), opiekę pilota, opiekę pedagogiczną, bułgarską opiekę medyczną.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: kaucji zwrotnej 15 Euro w hotelu, opłat za wycieczki programu fakultatywnego, dopłaty do wyjazdów z poszczególnych
miast.
* DOPŁATY FAKULTATYWNE: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, gwarancja niezmienności ceny (bez względu na zmienność kosztów paliwa i kursu walut) +50 zł
*UWAGI: Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 70 Euro + dodatkowo na wybrany program fakultatywny + kaucja hotelowa – 15 Euro. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Bagaż do autokaru: bagaż główny do luku do 20 kg.
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BUŁGARIA — SŁONECZNY BRZEG — HOTEL CAMELOT***

OBÓZ 12-18 LAT

HOTEL Z BASENEM • PIESZA WYCIECZKA DO NESEBYRU • WIECZORNE SEANSE KINA LETNIEGO • REJS STATKIEM
SŁONECZNY BRZEG to największy i najpopularniejszy kurort na wybrzeżu Morza Czarnego. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie urokliwego
i zabytkowego Nesebyru. Nazwa miejscowości w pełni oddaje panujące w niej warunki klimatyczne — słońce, czysta woda i wydmy sięgające do
20 m wysokości. Plaża bardzo dobrze zagospodarowana, szeroka i piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, o długości ok. 10 km. Uhonorowana
tytułem Błękitnej Flagi za czystość wody i piasku. Warunki tutaj sprzyjają sportom wodnym, takim jak windsurfing czy nurkowanie. Zaś bogata infrastruktura turystyczna i niezliczona ilość atrakcji: 2 aquaparki, dyskoteki, puby, liczne restauracje zadowolą najbardziej wymagających turystów.
Nie bez powodu Słoneczny Brzeg nazywany jest Las Vegas Wschodu.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Camelot*** położony w Słonecznym Brzegu
w bezpośrednim sąsiedztwie urokliwego i zabytkowego Nesebyru, ok. 450 m od piaszczystej plaży
i nadmorskiej promenady. Na terenie hotelu znajduje się odkryty basen z bezpłatnymi leżakami.
Zakwaterowanie w przestronnych, apartamentach
i pokojach typu studio, 4, 5, 6 – osobowych z klimatyzacją. Każdy pokój posiada łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, suszarka do włosów,
ręczniki), TV-SAT, lodówkę oraz balkon.
Do dyspozycji uczestników: recepcja, hol, przy
recepcji lobby z nieodpłatnym Wi-Fi, 2 windy, restauracja, duży basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami, kino letnie na powietrzu, kompleks boisk
sportowych.

WYŻYWIENIE:
FB w formie bufetu (kuchnia bułgarska) — śniadania,
obiady i kolacje, woda dostępna cały dzień.

TRANSPORT:
Transport autokarem LUX (wc, video, klimatyzacja);
wyjazdy z miast: Katowice, Kraków, Kielce — bez
dopłat, Warszawa, Łódź, Lublin, Rzeszów + 100 zł,
Opole, Piotrków, Radom, Tarnów + 80 zł, Wrocław,
Poznań + 130 zł, Gdańsk + 170 zł, Toruń + 140 zł,
Częstochowa + 70 zł, Bielsko Biała + 40 zł, Gliwice,
Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój + 50 zł, Skarżysko
-Kamienna, Ostrowiec + 30 zł.
Szczegółowy rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Węgry i Rumunię. W trakcie
podróży w godzinach południowych, dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5-7 EUR). Nocny przejazd przez Rumunię.
2 dzień: Przyjazd do Słonecznego Brzegu w godzinach porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu.
Spacer z wychowawcami po najbliższej okolicy —
zapoznanie się z kurortem.

Pierwszy posiłek obiad, zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00. Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, podział młodzieży na grupy,
przekazanie praktycznych informacji dotyczących wypoczynku- zapoznanie się z programem,
ofertą wycieczek i regulaminami. Kolacja, nocleg.
3 – 10 dzień — Program pobytu:
— wielka integracja uczestników;
— plażowanie i kąpiele morskie;
— wieczorny seans kina letniego;
— rozgrywki rekreacyjno—sportowe — m.in.: siatkówki plażowej, piłki nożnej;
— zabawy w basenie m.in water polo;
— spacer po Słonecznym Brzegu- m.in. promenada
i molo;
— super zabawa podczas rejsu statkiem połączonego z kąpielami w morzu;
— wyjścia do lokalnych dyskotek (dodatkowo płatne);
— konkursy – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło;
— piesza wycieczka do Nesebyru — najstarszego
bułgarskiego miasta położonego na malowniczym, skalistym półwyspie. Podczas wycieczki
zobaczymy, m.in. Mury Bizantyjskie, Starożytne
greckie i tureckie łaźnie, Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny , amfiteatr. Zatrzymamy się na tarasie widokowym z którego podziwiać będziemy wspaniałą panoramę Słonecznego Brzegu i okolic;
— możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do godziny
11:00, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Możliwość spędzenia czasu przy basenie,
dla chętnych wyjście z wychowawcą na ostatnie
zakupy, pożegnalny spacer po kurorcie. Obiad.
Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem
i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Bułgarię
i Rumunię.
12 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry
i Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowo—wieczornych.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez
rodziców lub osoby upoważnione.

TERMINY I CENY:
Terminy

Cena regularna

21.06-02.07.2019
30.06-11.07.2019
09.07-20.07.2019
18.07-29.07.2019
27.07-07.08.2019
05.08-16.08.2019
14.08-25.08.2019

1699 zł/os

PROGRAM FAKULTATYWNY:
• Stambuł 1-dniowy— Cena ok. 65 EUR + wiza
turecka zakupiona indywidualnie przez Internet
15 EUR.
• Sozopol — Pomorie — Ropotamo — Burgas —
Cena ok. 30 EUR (w cenie obiad)
• Warna z delfinarium — Cena ok. 40 EUR
(obiad w cenie)
• Nesebyr panorama/ + ew. rejs statkiem — Cena
ok. 25 EUR
• Bałczik i Kaliakra — Cena ok. 40 EUR
(obiad w cenie)
• Jeep Safari — Cena ok. 40 EUR (obiad w cenie)
• Tattoo Boat — Cena ok. 35 EUR/osoba dorosła,
ok. 25 EUR/dziecko
• Aquapark Nesebyr
Opis wycieczek fakultatywnych na stronie
www organizatora.

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: 9 noclegów w hotelu Camelot***, wyżywienie FB + suchy prowiant na drogę powrotną;, transport autokarem LUX (wc, video,
klimatyzacja); dodatkowy obiad w dniu wyjazdu, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej; bułgarską opiekę medyczną; ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW
15.000 PLN, bagaż 800 PLN (obejmuje choroby przewlekłe); bogaty program sportowo—rekreacyjny; rejs statkiem; pieszą wycieczkę do Nesebyru;składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny — 10 zł/os.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ : wycieczki fakultatywne, dopłaty za wyjazdy z poszczególnych miast, ciepły posiłek podczas drogi ok. 5-7 euro
OBOWIĄZKOWO PŁATNE: kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR (na wypadek ewentualnych zniszczeń), opłata klimatyczno—administracyjna płatna w autokarze
14 EUR.
DODATKOWO PŁATNE (DLA CHĘTNYCH): ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
WEŹ ZE SOBĄ: ważny paszport lub dowód osobisty; wypełnioną kartę kwalifikacyjną;v leki przyjmowane na stałe; proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + dodatkowo na wybrane wycieczki fakultatywne; zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
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OBÓZ 12-18 LAT

HOTEL COLOSSEUM **** — SŁONECZNY BRZEG — BUŁGARIA
HOTEL Z BASENEM • ALL INCLUSIVE LIGHT

SŁONECZNY BRZEG — nowoczesny bułgarski kurort położony wzdłuż pięknej piaszczystej plaży i niedaleko najstarszego bułgarskiego miasteczka — Nessebaru. Słoneczny Brzeg jest znany przede wszystkim z niezliczonej ilości dyskotek, barów, kasyn i hoteli. Długa promenada wzdłuż plaży
niemal do rana tętni życiem, oferując turystom liczne atrakcje.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Hotel Colosseum **** położony jest w centrum
Słonecznego Brzegu, zaledwie 50 metrów od plaży.
Wszystkie pokoje dysponują klimatyzacją i balkonem. W obiekcie znajdują się pokoje 3,4 osobowe
oraz apartamenty 5 osobowe. Wszystkie pokoje
w hotelu Colosseum mieszczą łazienkę z prysznicem i wyposażone są w minibar oraz telewizor
dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Każdy
dysponuje także balkonem z widokiem na park lub
morze. Na miejscu dostępny jest odkryty basen
z barem i leżakami. Na terenie kompleksu znajduje
się także restauracja i tawerna lobby bar, recepcja,
kantor, siłownia. Na terenie hotelu odbywają się
animacje. Strona hotelu:
http://www.colosseum-sunnybeach.eu

Skrócony harmonogram obozu:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, przerwa na posiłek
(płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR). Nocny
przejazd do Bułgarii.
2 dzień: Przyjazd do Słonecznego Brzegu, złożenie
bagaż. Zakwaterowanie w pokojach od godziny
14:00, spotkanie organizacyjne z kierownikiem,
obiadokolacja, nocleg.
3 — 10 dzień:Program pobytu:
— plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy
integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne,
wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania
z wycieczek fakultatywnych. Spacer do Nessebaru – najstarszego bułgarskiego miasta położonego na malowniczym, skalistym półwyspie.
11 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie
bagaży, czas wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad. Późnym popołudniem
zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez Bułgarię i Rumunię.
12 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry
i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

WYŻYWIENIE:
All inclusive light — śniadanie, obiad i kolacja w
formie bufetu (kuchnia bułgarska). Napoje — woda,
soki, podawane do posiłków.

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Bielsko-Biała, Cieszyn, Katowice,
Knurów, Pszczyna, Tychy bez dopłat; Sosnowiec — 40 zł;
Chrzanów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice —50 zł; Kraków,
Rybnik 60 zł; Jastrzębie-Zdrój —70 zł; Częstochowa,
Opole — 80 zł; Kielce, Piotrków Trybunalski, Wrocław
—100 zł; Łódź —110 zł; Warszawa, Radom, Rzeszów
—120 zł; Lubin — 130 zł; Zielona Góra — 150 zł; Lublin,
Poznań — 160 zł.
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl
Transport realizowany przy min. 4 uczestnikach.

PROGRAM FAKULTATYWNY:
•
•
•
•
•

Balczyk — Kaliakra — Cena ok. 39 EUR/os.
Istambuł — 1 dzień. Cena ok. 70 EUR/os.
Jeep — Safari —Cena ok. 30 EUR/os.
Sozopol —Ropotamo — Cena ok. 25 EUR/os.
Warna — Delfinarium —Cena ok. 36 EUR/os.
Opis wycieczek fakultatywnych na stronie
www organizatora.

TERMINY i CENY:
Terminy

Cena
regularna

22.06.– 02.07.

1600

30.06. – 11.07.

1700

09.07. – 20.07.

1750

18.07. – 29.07.

1750

05.08. – 16.08.

1700

14.08. – 25.08.

1600

Dla osób w wieku powyżej 18 lat
obowiązkowa dopłata 150 zł.
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, całodzienny dostęp do wody, opieka wychowawców i kierownika, ratownika podczas kąpieli,
rezydenta, realizacja programu, suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem, ubezpieczenie, spacer do Nessabaru, składkę TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 euro, biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 EUR/ os (wstęp od 16 lat), wycieczek fakultatywnych, opłaty klimatyczna i administracyjna 20 euro, świadczeń nie wymienionych w ofercie.

www.harctur.warszawa.pl
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CHORWACJA — MAKARSKA — APARTAMENT NIKA ***

OBÓZ 13-18 LAT

WIEDEŃ • SPLIT • TROGIR
MAKARSKA – niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie! Z jednej strony pasmo wysokich gór Biokovo, a z drugiej morze z najlepszymi
w Chorwacji plażami. Jest najbardziej młodzieżową chorwacką miejscowością turystyczną! Wieczorny gwar młodych ludzi z całego świata sprawia
niesamowite wrażenie. Sercem Makarskiej jest przepiękna starówka z tarasowo wybudowanym placem. Wybrzeże tworzy białe, piaszczysto żwirowe obramowanie miasta i okolicy. Szeroka plaża, krystalicznie czysta woda i niezawodne słońce, to nie jedyne walory Makarskiej.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Apartament Nika 3*** pensjonat położony w samym centrum Makarskiej — kilka kroków od starego rynku. Stąd jest już bardzo blisko na słynną Makarską promenadę nadmorską oraz plażę. Obiekt
składa się z dwóch budynków otaczających wspólny
dziedziniec, na którym znajdują się stół i ławy, fontanna oraz grill.
Do dyspozycji gości oddane są pokoje 2 i 3 osobowe
wyposażone w łazienki, TV, bezpłatną klimatyzację
oraz dostęp do Wi-Fi. Na parterze jednego z budynków znajduje się restauracja gdzie serwowane są
posiłki.

PODRÓŻ — Wyjeżdżamy zgodnie z rozkładem jazdy. W godzinach popołudniowych przyjeżdżamy do
WIEDNIA. Zwiedzamy miasto z licencjonowanym
przewodnikiem. W programie: Stare Miasto: Katedra św. Szczepana, Kartnerstrasse, Hofburg; zabytki wokół Ringu: Park Miejski, Opera (z zewnątrz),
Plac Marii Teresy, Teatr Dworski, Parlament, Ratusz, Kościół Wotywny, Schonbrunn – spacer po
ogrodach (opcjonalnie wejście do pałacu); Wzgórze
Kahlenberg w Lasku Wiedeńskim lub Prater – park
rozrywki. W godzinach wieczornych wyjeżdżamy
w kierunku Chorwacji.

WYŻYWIENIE:

WYPOCZYNEK — Do hotelu przyjedziemy w godzinach południowych drugiego dnia. Po zakwaterowaniu wypoczynek rozpoczniemy od obiadokolacji. Dla chętnych wycieczki lokalne. W ostatnim
dniu wykwaterowanie z pokoi nastąpi po śniadaniu
a pobyt zakończymy obiadem.

Trzy razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). Napoje serwowane do posiłków. Prowiant na drogę
powrotną.

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Cieszyn, Żory, Pawłowice bez
dopłat; Katowice 30 zł; Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Gliwice, Pszczyna, Tychy 50 zł;
Częstochowa, Kielce, Kraków, Rzeszów, Tarnów
100 zł; Warszawa, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Wrocław, Radom 120 zł; Polkowice, Ciechanów,
Głogów, Legnica, Lubin, Lublin, Mława, Ostrołęka,
Płock, Puławy, Włocławek 140 zł; Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Grudziądz, Leszno, Łomża, Nowa
Sól, Olsztyn, Poznań, Świebodzin, Toruń, Zielona
Góra 180 zł; Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Ostróda,
Piła, Szczecin, Szczecinek 200 zł
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
•
•
•
•
•
•
•

Jeziora Plitvickie — Cena 55 Euro
Mostar i Poćitejl — Cena 40 Euro
Dubrovnik z Neum — Cena 40 Euro
Rafting na rzece Cetina — Cena 30 Euro
Rejs statkiem na wyspę Hvar — Cena 30 Euro
Trogir z wodospadami „KRKA” — Cena 50 Euro
Wodospady Kravica i Medjugorie — Cena
35 Euro
Opis wycieczek fakultatywnych na stronie
www organizatora.

PODRÓŻ POWROTNA — Rozpoczniemy ją
w godzinach popołudniowych. Przejazd do SPLITU a następnie TROGIRU na zwiedzanie. Wyjazd
w kierunku Polski w godzinach wieczornych, nocny
przejazd przez Słowenie, Austrię, Czechy. Granicę
przekroczymy w Cieszynie, w godzinach rannych
dnia następnego.

TERMINY I CENY:
Terminy

Cena
regularna

26.06 — 06.07.2019
04.07 — 14.07.2019
12.07 — 22.07.2019
20.07 — 30.07.2019
28.07 — 07.08.2019

2109 zł/os

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: zwiedzanie WIEDNIA, SPLITU I TROGIRU; ubezpieczenie; realizację programu pobytu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, prowiant na drogę powrotną, opiekę pedagogiczną, medyczną, składkę TFG.
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ: obowiązkowa opłata klimatyczna i administracyjna —10 euro, obowiązkowa dopłata programowa — 30 EUR, dopłata do wyjazdów
z poszczególnych miast, wycieczki lokalne, opcjonalna gwarancja niezmienności ceny — 39 zł, kaucja zwrotna — 20 euro.
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GIARDINI NAXOS — SYCYLIA — WŁOCHY

OBÓZ 12-18 LAT

ZABAWA W MIRABILANDII • ZWIEDZANIE SYRAKUZ • TAORMINY • KATANII • POMPEI • RZYMU • WEJŚCIE NA ETNĘ!
SYCYLIA — największa wyspa na Morzu Śródziemnym zachwyca wspaniałymi, piaszczystymi plażami i urokliwymi, skalistymi zatoczkami. Na
Sycylii poczujesz też prawdziwy powiew historii, zobaczysz fascynujący świat antycznych zabytków, nad którym góruje Etna – największy czynny
wulkan Starego Kontynentu.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Wioska Turystyczna*** Villaggio Alkantara znajduje się w miejscowości Giardini Naxos, na wschodniej stronie wyspy, ok. 10 km od Taorminy. Giardini
Naxos, to jedna z najstarszych miejscowości na Sycylii, a obecnie słynny kurort z szerokimi plażami
i licznymi dyskotekami, pubami i sklepikami.
Villaggio Alkantara to zespół murowanych budynków w otoczeniu soczystej śródziemnomorskiej
zieleni, oddalonych od plaży o ok. 750 metrów. Zakwaterowanie w 3-4 osobowych klimatyzowanych
pokojach (możliwe łóżka piętrowe). Na terenie
obiektu znajduje się restauracja, bar, sala TV, 2 baseny, plac zabaw oraz boisko.
Strona: www.villaggioalkantara.it

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do
Włoch.
2 dzień: Przyjazd do Mirabilandii. Całodzienna
zabawa w parku rozrywki. Wieczorem wyjazd
w dalszą podróż przez Włochy (ciepły posiłek na
terenie Mirabilandii płatny we własnym zakresie),
3 dzień: Przyjazd na Sycylię w godzinach przedpołudniowych, obiad, odpoczynek po podróży,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4-9 dzień: Realizacja programu obozu: wycieczki do
Syrakuz, Katanii, Taorminy, na Etnę. Gry i zawody sportowe (siatkówka plażowa, beach soccer,
piłka wodna), zabawy integracyjne i animacje,
konkursy, dyskoteki; plażowanie i zwiedzanie
okolicy.
10 dzień: Wykwaterowanie przed śniadaniem, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka
w godzinach porannych. Przyjazd do Pompei —
zwiedzanie ruin starożytnego miasta zniszczonego w trakcie wybuchu wulkanu. Przejazd na
nocleg w okolice Rzymu. Obiadokolacja.
11 dzień: 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.
12 dzień: Przejazd do Polski. Po drodze postój
w Czechach z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku (płatny we własnym zakresie).

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Bielsko-Biała, Cieszyn, Katowice,
Pszczyna, Tychy bez dopłat; Sosnowiec 40 zł;
Chrzanów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice 50 zł;
Kraków, Rybnik 60 zł; Jastrzębie-Zdrój 70 zł;
Częstochowa, Opole 80 zł; Kielce, Piotrków
Trybunalski, Wrocław 100 zł; Łódź 110 zł;
Warszawa, Radom, Rzeszów 120 zł; Poznań 160 zł
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

PROGRAM FAKULTATYWNY:
• Aquapark Etnaland: https://www.etnaland.eu/
36 euro
Opis na stronie www organizatora

TERMINY i CENY:
Terminy

Cena

29.06 - 10.07.2019

2099 zł

06.07 - 17.07.2019

2159 zł

13.07 - 24.07.2019

2159 zł

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: zakwaterowanie, 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu ze śniadaniem i obiadokolacją, wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, lekki lunch np. pizza, hot-dog, dwudaniowa obiadokolacja + woda), pozostałe napoje do obiadokolacji płatne, realizacja programu, wycieczki do: Mirabilandii,
Syrakuz, Taorminy, Katanii, na Etnę, w drodze powrotnej zwiedzanie Pompei i Rzymu, opiekę pedagogiczną, opiekę rezydenta i pilota, kierownika obozu, suchy
prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem, ubezpieczenie, składkę TFG
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: obowiązkowej opłaty 60 Euro obejmującej: bilet wstępu do Mirabilandii, taksę klimatyczną, bilety do zwiedzanych obiektów, przejazdy środkami komunikacji miejskiej, przewodnika w Rzymie, przewodnika w Pompejach, świadczeń nie wymienionych w ofercie, napoi do obiadokolacji
(oprócz wody),

www.harctur.warszawa.pl
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WŁOCHY — RIMINI — HOTEL MARIKA***

OBÓZ 12-19 LAT

NAJLEPSZE DYSKOTEKI W EUROPIE! PARK ROZRYWKI MIRABILANDIA — 2 DNI I ZWIEDZANIE WENECJI
RIMINI — jeden z najpopularniejszych adriatyckich kurortów, kusi piaszczystymi plażami i eleganckimi bulwarami biegnącymi wzdłuż morza, miasto Federico Felliniego. Czyste plaże i najsławniejsze dyskoteki to podstawowe atuty.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel *** MARIKA bardzo dobrze położony, przyjemna atmosfera oraz dobre wyżywienie, ok. 150
metrów od plaży, w dzielnicy Miramare, blisko dyskotek i klubów. Oferuje pokoje 3,4,5 os. z łazienkami (niektóre w „typie włoskim” tj. bez kabiny — natrysk zamontowany w ścianie), TV (możliwe łóżka
piętrowe). Na miejscu: restauracja, bar, sala TV,
winda. Bezpłatne WIFI przy recepcji oraz na tarasie
hotelu. Klimatyzacja dodatkowo płatna — ok. 10
euro/ pokój/doba.

WYŻYWIENIE:

PROGRAM:

3 posiłki dziennie (kuchnia włoska), pierwsze świadczenie — kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie — śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na powrót oraz
posiłek w Mirabilandii. Śniadania — bufet, lunch i
kolacje — serwowane + bufet sałatkowy, woda do
posiłków (napoje dodatkowo płatne). W trakcie całodziennych wycieczek suchy prowiant zamiast lunchu. W turnusie 16.08.-25.08. — 2 posiłki dziennie.

TRANSPORT:
Autokar LUX z WC, klimatyzacją, dvd/video.
Wyjazdy potwierdzone:
z Gorzyczek — bez dopłat, Jastrzębia Zdroju +
20 zł, Żor + 30 zł, Katowic, Gliwic, Knurowa + 50
zł, Częstochowy + 70 zł, Piotrkowa Tryb. + 90 zł,
Łodzi + 100 zł, Warszawy + 130 zł, Lublina + 150 zł,
Gdańska + 190 zł.
Wyjazdy do potwierdzenia (min. 4 uczestników): z
Bielska-Białej, Cieszyna + 60 zł, Krakowa, Kielc +
100 zł, Radomia + 130 zł, Puław, Wrocławia + 150
zł, Torunia, Poznania + 170 zł, Rzeszowa, Tarnowa +
190 zł, Białegostoku, Szczecina + 250 zł.
Na odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd
innym środkiem transportu niż wyszczególniony
w ofercie.

TERMINY I CENY:

1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd do Włoch przez
Czechy, Austrię.
2 dzień: Spacer po Wenecji Przyjazd do Rimini w
godzinach wieczornych. Zakwaterowanie. Kolacja.
Nocleg.
2–9 dzień: Pobyt w Rimini, możliwość skorzystania
z wycieczek fakultatywnych oraz realizacja programu rekreacyjnego.
Leniwie:
— Plażing, Smażing i Relaksing czyli opalanie i kąpiele w morzu,
— spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi kawiarenkami, pizzeriami i atrakcyjnymi sklepami. Okazja do spróbowania włoskich specjałów i zrobienia
świetnych zakupów.
Aktywnie:
— turnieje sportowe na poważnie i wesoło, zajęcia
rekreacyjne, quizy z nagrodami,
— zwiedzanie historycznego centrum Rimini —
Most Tyberiusza, Łuk Augusta, ruiny amfiteatru sięgające czasów rzymskich, dwa główne place miasta
ze statuą Papieża Pawła V, Zamek Sigismondo z XV w.,
Kościół Tiempio Malatestiano uznawany za arcydzieło włoskiego renesansu (koszt biletów na autobus miejski ok. 7 euro),
— gra miejska — rywalizacja w zespołach z elementami języka włoskiego,
— wycieczki fakultatywne dla chętnych,
Imprezowo:
— wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki nad Adriatykiem: Carnabi, Altromondo, Baja Imperiale,
Peter Pan, Villa delle Rose (wstępy płatne),
— nawiązywanie fantastycznych znajomości w międzynarodowym gronie
— ostatniego dnia pobytu w Rimini: Park Rozrywki
— Mirabilandia.
Super zabawa w jednym z największych Parków
Rozrywki w Europie — bilet na 2 dni.

Terminy:

Ilość dni

Do 15.03.2019*

Do 15.04.2019*

Cena regularna

27.06. — 06.07.2019

10

1499 zł

1549 zł

1599 zł

04.07. — 13.07.2019

10

1549 zł

1599 zł

1649 zł

11.07. — 20.07.2019

10

1549 zł

1599 zł

1649 zł

18.07. — 27.07.2019

10

1549 zł

1599 zł

1649 zł

25.07. — 03.08.2019

10

1549 zł

1599 zł

1649 zł

01.08. — 10.08.2019

10

1549 zł

1599 zł

1649 zł

08.08. — 17.08.2019

10

1499 zł

1549 zł

1599 zł

15.08. — 24.08.2019

10

1399 zł

1449 zł

1499 zł

9 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd
do Mirabilandii — drugi dzień zabawy na całego.
Lunch w Mirabilandii. Wyjazd do Polski, przejazd
przez Austrię, Czechy.
10 dzień: Powrót do Polski.

PROGRAM FAKULTATYWNY:
• Rzym — Cena ok. 65 euro.
• Republika San Marino — Cena ok. 20 euro.
• Dyskoteki w klubach (wstęp od 16 lat):
Carnaby — ok. 10 euro/wstęp, 25 euro — karnet
na 3 wstępy.
Altromondo — ok. 17 euro/wstęp,
Baja Imperiale — ok. 20 euro/wstęp.
Peter Pan — ok. 17 euro/wstęp.
Villa delle Rose — ok. 17 euro/wstęp.
• Aquafan — Park Wodny: Cena ok. 25 euro.
• Mirabeach — Cena ok. 15 Euro.
Program fakultatywny realizowany przy min.
15 os. chętnych,
pełny opis na storni www.

Cena skalkulowana przy kursie Euro NBP z dnia 29.10.2018. Gwarancja stałej ceny + 80 PLN
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, kierownika i opiekę pedagogiczną, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10000 Euro,
NNW 15000 PLN, bagaż 1000 PLN) i podatek VAT, składkę na TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, obligatoryjnej opłaty wstępu do Mirabilandii na 2 dni — 35 Euro, obligatoryjnej opłaty na tramwaj wodny i opłatę wjazdową w Wenecji — 25 Euro, obligatoryjnej opłaty miejscowej — 15 Euro, kaucji zwrotnej — 20 Euro, opłat za program
fakultatywny, gwarancja stałej ceny + 80 zł.
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HOTEL CONSUL*** — RIMINI — WŁOCHY

OBÓZ 12-18 LAT

HOTEL BLISKO PLAŻY I PROMENADY • CAŁODZIENNY POBYT W MIRABILANDII • WYJŚCIA NA BASEN
RIMINI to jedno z najpopularniejszych miast wypoczynkowych nad północnym Adriatykiem. Piękne piaszczyste plaże, liczne centra rozrywki oraz
parki wodne, które przyciągają tutaj przede wszystkim młodych ludzi, gwarantują niezapomniane wakacyjne wspomnienia.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Hotel Consul*** położony jest w dzielnicy Bellariva,
około 3 km od historycznego centrum Rimini. Plaża
publiczna około 150 m od hotelu, serwis na plaży
dodatkowo płatny (ok. 3 EUR/os.). Zakwaterowanie
w pokoje 3-,4-,5-osobowe (możliwe łóżka piętrowe)
z łazienkami (prysznic, WC), klimatyzacją i Wi-Fi
w cenie, balkonem, TV. Do dyspozycji uczestników:
recepcja, klimatyzowana jadalnia, bezpłatne Wi-Fi
w całym obiekcie, pobliski basen.

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię.
2 dzień: Przyjazd do Rimini w godzinach porannych.
Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Spacer z wychowawcami po najbliższej okolicy-zapoznanie się z kurortem. Pierwszy posiłek obiad,
zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00.
Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, podział
młodzieży na grupy, przekazanie praktycznych
informacji dotyczących wypoczynku — zapoznanie się z programem, ofertą wycieczek i regulaminami. Kolacja, nocleg.
3 — 9 dzień — Program pobytu:
— wielka integracja uczestników
— plażowanie i kąpiele morskie
— zwiedzanie historycznego centrum Rimini —
Most Tyberiusza, Łuk Augusta, ruiny amfiteatru
sięgające czasów rzymskich, dwa główne place
miasta ze statuą papieża Pawła V, zamek Sigismondo z XV w.
— słodkie lenistwo czyli plażowanie i kąpiele morskie
— rozgrywki rekreacyjno—sportowe — m.in.: siatkówki plażowej, piłki nożnej, mecz kadra kontra
obozowicze;
— zabawy w basenie m.in water polo
— wyjścia na pobliski basen z opiekunami;
— spacer po Rimini — promenada, przystań jachtowa;
— wyjścia do lokalnych dyskotek (wejście dla osób
pow. 16 roku życia dodatkowo płatne)
— konkursy — najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło
— możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną.
Przejazd do Mirabilandii — kilkugodzinna zabawa w jednym z największych parków rozrywki
w Europie. Dalsza podróż przez Włochy.
11 dzień: Przejazd przez Austrię i Czechy. Przyjazd
do Polski w godzinach dopołudniowych.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez
rodziców lub osoby upoważnione.

WYŻYWIENIE:
FB — śniadania w formie bufetu, obiad (1 ciepłe danie oraz bufet sałatkowy), kolacja (2 ciepłe dania,
bufet sałatkowy, deser lub owoc) – kuchnia włoska,
do obiadu oraz kolacji podawana jest woda.

TRANSPORT:
Transport autokarem LUX (wc, video, klimatyzacja);
wyjazdy z miast: Katowice, Kraków, Kielce – bez
dopłat, Warszawa, Łódź, Lublin, Rzeszów + 100 zł,
Opole, Piotrków, Radom, Tarnów +80 zł, Wrocław,
Poznań + 130 zł, Gdańsk + 170 zł, Toruń + 140 zł,
Częstochowa + 70 zł, , Bielsko Biała + 40 zł, Gliwice,
Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój + 50 zł, SkarżyskoKamienna, Ostrowiec + 30 zł. Szczegółowy rozkład
jazdy na www.harctur.warszawa.pl

PROGRAM FAKULTATYWNY:
•
•
•
•
•

Rzym i Watykan — Cena 60 euro
Aquafan — Cena ok. 25 euro.
Florencja ok. 60 euro/wstęp.
San Marino Cena ok. 20 euro.
Wenecja — Cena ok. 60 Euro.
Program fakultatywny realizowany przy min.
15 os. chętnych, pełny opis na storni www.

TERMINY i CENY:
Terminy

Cena
standardowa

25.06-05.07.2019

1699 zł/os.

03.07-13.07.2019

1759 zł/os.

11.07-21.07.2019

1759 zł/os.

19.07-29.07.2019

1759 zł/os.

27.07-06.08.2019

1759 zł/os.

04.08-14.08.2019

1759 zł/os.

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: 8 noclegów w hotelu Consul***; wyżywienie FB + suchy prowiant na drogę powrotną; transport autokarem LUX (wc, video,
klimatyzacja); dodatkowy obiad w dniu wyjazdu; opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej; włoską opiekę medyczną; ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW
15.000 PLN, bagaż 800 PLN (obejmuje choroby przewlekłe); bogaty program sportowo-rekreacyjny; klimatyzacja w pokojach; wyjścia na pobliski basen z opiekunami; składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny — 10 zł/os.,
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: wycieczek fakultatywnych; dopłat za wyjazd z poszczególnych miast; ciepłego posiłku podczas drogi ok. 5 —7EUR.
OBOWIĄZKOWO PŁATNE: kaucja zwrotna w wysokości 20 EUR (na wypadek ewentualnych zniszczeń); opłata klimatyczno — administracyjna płatna w autokarze
15 EUR; bilet wstępu do Parku Rozrywki Mirabilandia 25 EUR.
*DODATKOWO PŁATNE (DLA CHĘTNYCH): ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.
*WEŹ ZE SOBĄ: ważny paszport lub dowód osobisty; wypełnioną kartę kwalifikacyjną; leki przyjmowane na stałe; proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + dodatkowo na wybrane wycieczki fakultatywne, zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
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FRANCJA — KORSYKA

OBÓZ 12-18 LAT

„PERŁA NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM”
KORSYKA — to najpiękniejsza wyspa na Morzu Śródziemnym, zadziwia nadzwyczajnym bogactwem krajobrazów – wszechobecnymi górami,
malowniczymi zatokami, złocistymi plażami, wyjątkową florą i fauną. Brak przemysłu, kryształowo czysta woda i powietrze sprawiają, że jest to
idealne miejsce na letni wypoczynek.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

PROGRAM FAKULTATYWNY:

CAMPING LE SUD *** położony w miejscowości
Porticcio — Ruppione na południowym wybrzeżu
Zatoki Ajaccio, 25 km od stolicy Korsyki — Ajaccio,
12 km od kurortu Porticcio. Camping położony jest
150 metrów od pięknej, piaszczystej i strzeżonej
plaży. Camping znajduje się na 4 ha zacienionego
terenu, jest wyposażony w nowoczesne sanitariaty.
W pobliżu campingu znajduje się centrum handlowe: supermarket, sklep z pamiątkami i prasą, piekarnia.
Bungalowy: klimatyzowane bungalowy 5/6 osobowe: sypialnie, pokój z kącikiem kuchennym
z pełnym wyposażeniem, WC, łazienka z prysznicem, taras ze stołem i krzesełkami / bielizna pościelowa dodatkowo płatna ok. 10 €./os/ można zabrać
własną/, kaucja zwrotna 20 €/os.
Namioty: 4/6 os z dwuosobowymi sypialniami,
wyposażonymi w materace, stolik i krzesła. Każdy uczestnik musi posiadać własny śpiwór i jasiek.
Uczestnicy wyjazdu dostają zestaw naczyń i sztućców, o które należy dbać podczas pobytu.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy.
2 dzień: Przyjazd do Livorno, przepływ promowy
Livorno - Bastia, przejazd na camping
2-8 dzień:
Pobyt na Korsyce,
• zajęcia z windsurfingu — doświadczony instruktor windsurfingu pomoże wam postawić pierwszy krok na „desce z żaglem” lub będzie doskonalił wasze umiejętności
• nauka gry w Petanque — możesz dołączyć do zacnego grona pasjonatów tej starej francuskiej gry
towarzyskiej
• warsztaty z języka francuskiego — zapraszamy
do udziału w warsztatach z języka francuskiego,
• wieczorne animacje — konkursy z nagrodami,
„Wieczór Korsykański”, dyskoteki.
• wycieczka do stolicy Korsyki — Ajaccio, rodzinnego miasta Napoleona Bonaparte /zwiedzanie
domu rodzinnego Cesarza Francuzów/. Ajacciopołożone jest nad jedną z najpiękniejszych zatok
świata, otoczone wspaniałymi szczytami górskimi zachowało urok małego, śródziemnomorskiego miasta. Miasto zachowało wiele pamiątek po
Wielkim Cesarzu – wspaniałe muzea i pomniki,
które uświetniają malownicze place miasta.
• wyjazd do Porticcio — znanego kurortu, spacer
nadmorskim deptakiem gdzie znajdują się atrakcyjne sklepiki, restauracje, bary, wizyta w super
markecie, możliwość kąpieli i zakupów pamiątek
i produktów korsykańskich
• wyjazd na Srebrną Plażę — gdzie warunki plażowania i kąpieli są takie jak na Karaibach
9 dzień: Śniadanie, przejazd do Bastii, przeprawa
promowa do Livorno lub Savony, dalsza jazda
przez Włochy i Austrię
10 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych

• wycieczka do Bonifacio — Cena — 30 €/os.
W Bonifacio proponujemy rejs statkiem w cenie
ok. 12 €/os.
• wycieczka do Porto i unikalnego rezerwatu Skał
Les Calanches — Cena — 25 €/os.
Opis imprez fakultatywnych na stronie www
organizator.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie /kuchnia polska/ + prowiant na
drogę powrotną/ 3 kanapki + gorący kubek + 1,5 l
wody/

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: KATOWICE, KRAKÓW bez
dopłat; CZĘSTOCHOWA 70 zł; KIELCE, TARNÓW
90 zł; OPOLE 100 zł; RZESZÓW 110 zł; ŁÓDŹ,
RADOM, WROCŁAW 120 zł; WARSZAWA 130 zł;
LUBLIN 140 zł; POZNAŃ 150 zł
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

TERMINY I CENY:
Terminy:

Bungalowy
cena w zł

Namioty
cena w zł

22.06—01.07.19

1690,00

1520,00

28.06—07.07.19

1890,00

1520,00

05.07—14.07.19

1890,00

1520,00

12.07—21.07.19

1890,00

1520,00

19.07—28.07.19

1890,00

1520,00

26.07—04.08.19

1930,00

1520,00

02.08—11.08.19

1930,00

1520,00

09.08—18.08.19

1930,00

1520,00

16.08—25.08.19

1930,00

1520,00

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: zakwaterowanie wg opcji, wyżywienie, transport, opiekę kadry, francuską opiekę medyczną, ubezpieczenie, realizację programu, taksę klimatyczną, składkę TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, kaucji za bungalowy (20 euro/os.), bielizny pościelowej w bungalowach (10
euro/os., można zabrać własną), wycieczek fakultatywnych, świadczeń nie wymienionych w ofercie
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LANGWEDOCJA — FRANCJA

OBÓZ 12-18 LAT

PIASZCZYSTE PLAŻE • TAJEMNICZE ZAMKI
LANGWEDOCJA – ROUSSILLON pełna życia kraina w południowo-wschodniej Francji, nad Morzem Śródziemnym. Wspaniałe piaszczyste plaże,
tajemnicze zamki katarów, średniowieczne miasteczka, romańskie kaplice, dostarczą niezwykłych wrażeń.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

CAMPING Nai’a Village**** — luksusowy camping
położony 600m od pięknej, piaszczystej plaży, na
10 hektarowym, świetnie wyposażonym terenie.
Camping położony jest w miejscowości le Barcares.
Camping posiada bogatą infrastrukturę: Park wodny na który składają się 2 kompleksy basenów ze
zjeżdżalniami, podgrzewany brodzik z fontannami,
kompleks boisk, sala fitness, sauna, plac zabaw dla
dzieci, dyskoteka, sklepik spożywczy, pralnia, restauracja, bary, wi-fi. Na campingu prowadzone są
liczne animacje
Młodzież mieszka w 6 osobowych mobil-homach
z pełnym węzłem sanitarnym, z dwiema wydzielonymi sypialniami, oraz miejscami do spania w salonie. Łazienka z kabiną prysznicową , osobno WC.
Aneks kuchenny jest w pełni wyposażony. Na zewnątrz drewniany taras ze stołem i krzesłami.

1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy.
2 dzień: Przyjazd na kemping, zapoznanie się z okolicą, zakwaterowanie.
3 dzień: Jogging. Wyjście na plażę — kąpiele w morzu, siatkówka plażowa. Po obiedzie zawody piłki
nożnej , koszykówki i tenisa stołowego. Wieczorem koncert z muzyką na żywo na kempingu.
4 dzień: Zajęcia sportowe: aquagym na basenie,
siłownia lub fitness lub wyjście na plażę. Po obiedzie wycieczka do Collioure małe katalońskie
miasteczko, gdzie wody Morza Śródziemnego łączą się z górskim pasmem Pirenejów. Wieczorem
dyskoteka na kempingu.
5 dzień: Jogging. Zawody pływackie i animacje na
basenie. Po obiedzie fakultatywnie Wakepark,
dla pozostałych wyjście na plażę — konkurs rzeźby w piasku. Wieczorem piesza wycieczka do
centrum miasteczka.
6 dzień: Jogging. Konkurs gry w petanque /francuska gra w kule/, mistrzostwa w zjazdach na zjeżdżalniach wodnych oraz animacje na kempingu.
Po obiedzie wycieczka do Perpignan — miasta
zarówno francuskiego jak i katalońskiego. Wieczorem kurs tańca prowadzony przez francuskich animatorów, następnie dyskoteka w klubie
na kempingu.
7 dzień: Fakultatywna wycieczka do Barcelony. Dla
osób, które zostają zajęcia na plaży i basenie oraz
w Klubie Nastolatka.
8 dzień: Jogging. Aquagym na basenie i kempingowe zawody sportowe. Po obiedzie fakultatywnie
Wakepark, dla pozostałych warsztaty muzyczne
i teatralne organizowane przez francuskich animatorów w Klubie Nastolatka. Na zakończenie
turnusu wieczorny, specjalny spektakl grupy animatorów w amfiteatrze.
9 dzień: Odpoczynek, zabawy, korzystanie z infrastruktury kempingu, plażowanie. Około godz.
17.00 wyjazd z kempingu — przejazd w kierunku
Włoch.
10 dzień: Przyjazd do Włoch. Całodzienna zabawa
w parku rozrywki Gardaland /wstęp dodatkowo
płatny ok. 26 euro — opłata obowiązkowa/. Dalsza jazda przez Włochy, Austrię.
11 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie /kuchnia polska/. Świadczenia
rozpoczynają się obiadokolacją i kończą się obiadem. Prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: KATOWICE, KRAKÓW bez
dopłat; CZĘSTOCHOWA 70 zł; KIELCE, TARNÓW
90 zł; OPOLE 100 zł; RZESZÓW 110 zł; ŁÓDŹ,
RADOM, WROCŁAW 120 zł; WARSZAWA 130 zł;
LUBLIN 140 zł; POZNAŃ 150 zł
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

PROGRAM FAKULTATYWNY:
• Wycieczka autokarowa do BARCELONY
— Cena wycieczki 35 €.
• WAKEPARK — Cena 18 €.
Opis na stronie www organizatora.

TERMINY i CENY:
Terminy

Cena
standardowa

22.06 – 02.07.2019

1630,00

28.06 – 08.07.2019

1750,00

05.07 – 15.07.2019

1810,00

12.07 – 22.07.2019

1860,00

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, opiekę kadry, program, animacje na campingu, składkę TFG
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: wycieczki fakultatywnej, kaucji za mobil-home /20 €/, bielizny pościelowej /10 €, lub zabrać własną /,ewentualnego sprzątania końcowego - 80 €/mobil-home, obowiązkowego biletu do parku Gardaland /26 €/ -dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast , wycieczki i zajęć fakultatywnych.
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HISZPANIA — LLORET DE MAR — GUITART PARK***/SAMBA ***

OBÓZ 12-18 LAT

FRANCJA • PARYŻ • EURODISNEYLAND /PARK ASTERIXA
PARYŻ — stolica Francji, centrum europejskiej sztuki, mody i wyrafinowanej kuchni. Paryż jest jednym z największych na świecie ośrodków kultury
i turystyki.
HISZPANIA — kraj położony na południu Europy, jeden z jej najpiękniejszych zakątków, kraj słońca, morza, dobrej zabawy. Jednym z najbardziej
znanych regionów jest Costa Brava/Dzikie Wybrzeże — jest to część wybrzeża zaczynająca się około 40 km na północ od Barcelony.
LLORET DE MAR — to niewątpliwa stolica Costa Brava — stolica rozrywki i wspaniałej zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają spędzić czas ciekawie i aktywnie.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel GUITART CENTRAL PARK*** / SAMBA ***
położone ok. 400 metrów od plaży, w centrum Lloret de Mar. Do dyspozycji uczestników 3 baseny
(Guitart) lub 1 basen ( Samba), kawiarnia, restauracja, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny). Pokoje
3, 4 — os. z łazienkami z klimatyzacją w cenie.

WYŻYWIENIE:
Francja: 1 gorąca obiadokolacja, 1 śniadanie kontynentalne. Hiszpania: 3 posiłki dziennie — bufet
(śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym posiłkiem
jest kolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim
obiad + suchy prowiant w dniu wyjazdu. Woda do
obiadów i kolacji w cenie. Pozostałe napoje płatne
dodatkowo.

TRANSPORT:
Autokarem LUX (wc, video, klimatyzacja); wyjazdy
z miast: Warszawa, Łódź + 120 zł, Radom, Kraków,
Katowice, Gliwice, Wrocław + 80 zł, Gdańsk + 160 zł,
Rzeszów + 100 zł, Lublin — bez dopłaty. Szczegółowy rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

3 dzień: Śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spacer z pilotem
na trasie: Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd na
III poziom — płatny dodatkowo ok. 16,00€), Łuk
Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles,
Centrum Pompidou, wyspa La Cite, Katedra
Notre Dame. Obiadokolacja. W godzinach wieczornych wyjazd do Hiszpanii. Nocny przejazd
przez Francję.
4 dzień: Śniadanie we własnym zakresie. W zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Carcassone
(zamek i twierdza). Przyjazd do Lloret de Mar
w godz. popołudniowo-wieczornych, kolacja, zakwaterowanie.
4 —11 dzień: Pobyt w Lloret de Mar – 8 dni
(7 noclegów). W trakcie pobytu w programie:
— całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony (m.in. katedra Sagrada Familia, La Rambla,
dzielnica gotycka, Wzgórze Montjuic, Stadion FC
Barcelona (bilet dodatkowo płatny dla chętnych
ok 22€), wieczorem pokazy grających fontann.
— konkurs wiedzy Viva Espana
— plażowanie, bezpłatne korzystanie z basenu
— gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe

Program fakultatywny:
• miasteczko wodne — ok. 30€
• wieczór hiszpański + pokazy flamenco —
ok. 26€ — karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia —
dla osób od 16 lat) — 26-28€
• rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku — ok. 24€ (bilet w 2 strony)
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Złożenie
bagaży. Czas wolny. Obiad. Wyjazd z Hiszpanii
w godz. popołudniowo-wieczornych. Późnym
wieczorem przyjazd do Francji — w zależności
od czasu przejazdu zwiedzanie Monaco i Monte
Carlo. Przejazd do Włoch.
12 dzień: Przyjazd w okolice Werony, wypoczynek
i wspaniała zabawa nad jeziorem Garda w Parku
Rozrywki GARDALAND (bilet dodatkowo płatny
około 28—30€). W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
13 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd
do Polski według rozkładu jazdy.

PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
Nocny przejazd przez Niemcy.
2 dzień: Przejazd przez Niemcy, Francję do Paryża. Około południa przyjazd do EURODISNEYLANDU — (bilet dodatkowo płatny około 40€).
Możliwość zakupu posiłków w cenie ok 8-15€
lub przejazd do PARKU ASTERIXA (dotyczy tylko turnusów HOF2/A i HOF4/A) — całodzienna
zabawa w parku rozrywki związanym ze słynnymi komiksowymi postaciami Asterixa i Obeliksa
(bilet dodatkowo płatny około 38€). Możliwość
zakupienia posiłków w cenie ok 8-15€. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie.

TERMINY I CENY:
Terminy:

Do
31.03.2019*

Do
30.04.2019*

Cena
regularna

Eurodisneyland

26.06 — 08.07.19

2199 zł

2250 zł

2299 zł

Asterix

03.07 — 15.07.19

2260 zł

2300 zł

2360 zł

Eurodisneyland

10.07 — 22.07.19

2260 zł

2300 zł

2360 zł

Asterix

17.07 — 29.07.19

2260 zł

2300 zł

2360 zł

Eurodisneyland

24.07 — 05.08.19

2260 zł

2300 zł

2360 zł

Eurodisneyland

31.07 — 12.08.19

2260 zł

2300 zł

2360 zł

Eurodisneyland

07.08 — 17.08.19*

1950 zł

2000 zł

2050 zł

Eurodisneyland

12.08 — 22.08.19*

1950 zł

2000 zł

2050 zł

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

Dodatkowo płatne (dla chętnych):

* Gwarantowany pokój 2 osobowy (Francja i Hiszpania) — +240 ZŁ/OS
* Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji — +70 ZŁ /OS
* Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +CP — 140 ZŁ/OS
* Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut — + 90 ZŁ/OS
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: Przejazd autokarem, 1 nocleg w Paryżu, 8 dni (7 noclegów) pobytu w Lloret, wyżywienie wg programu + suchy prowiant na
drogę powrotną, ubezpieczenie AXA – KL (20 000€ z chorobami przewlekłymi w cenie), NW (3000€), bagaż (250€), opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, podatek VAT, obowiązkową dopłatę do turystycznego funduszu gwarancyjnego w wysokości 10 zł.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz programu fakultatywnego. Na obligatoryjne bilety wstępu, opłaty rezerwacyjne parków rozrywki (Disneyland/Park Asterixa i Gardaland) oraz opłaty wjazdowe do Paryża. należy przeznaczyć 75 euro. Pozostałe bilety wstępu dla
chętnych.
*UWAGI: Podczas podróży jedzenie we własnym zakresie. Zalecane minimalne kieszonkowe ok.70-100 €. Opłata turystyczna w Lloret de Mar dodatkowo płatna
w hotelu – 5€/pobyt dla osób powyżej 16 roku życia.
Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej liczby uczestników (minimum
8 osób). Na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o niższym standardzie, mikrobusem, PKP oraz możliwość ewentualnych przesiadek z tym
związanych. POTWIERDZENIE MIEJSC WYJAZDÓW NAJPÓŹNIEJ NA 5 DNI PRZED WYJAZDEM.
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XAINE PARK **** — LLORET DE MAR — HISZPANIA

OBÓZ 12-18 LAT

TOSSA DE MAR W CENIE
LLORET DE MAR — To jeden z największych i najbardziej znanych kurortów w Costa Brava, gdzie króluje słońce i dobry humor. Miasteczko słynie
z niezwykłego, skalistego wybrzeża, szafirowego morza oraz z długich piaszczystych plaż. Miejscowe restauracje, kafejki, sklepiki a przede wszystkim nowoczesne dyskoteki skłonią Cię do wypoczynku i zabawy!!!.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Hotel Xaine Park**** położony w samym centrum
rozrywkowego Lloret de Mar oraz jedynie 2 minuty
spacerem od plaży! Najlepsze miejsce do spędzenia
wakacji ze względu na piękne plaże w pobliżu hotelu, sklepy, restauracje, bary, puby i dyskoteki.
Dodatkowo hotel posiada udogodnienia typu basen, strefa wellness z jacuzzi, siłownia, darmowy
dostęp do WiFi, salon gier, zajęcia w ciągu dnia
i nocy, rozrywki dla dorosłych i dzieci, panoramiczny taras na dachu hotelu z basenem.
Pokoje 3 i 4-osobowe wyposażone w TV z dostępem do kanałów satelitarnych, klimatyzację, telefon, łazienkę, suszarkę do włosów oraz balkon.

PODRÓŻ:
Wyjeżdżamy zgodnie z rozkładem jazdy. Granicę
przekroczymy w Cieszynie. Przejedziemy przez
Czechy, Austrię, Włochy, Francję.

WYŻYWIENIE:
Pełne wyżywienie — 3 posiłki dziennie.
Dostęp do wody pitnej podczas posiłków.
W hotelowej restauracji serwowane są dania kuchni hiszpańskiej i specjały międzynarodowe w formie
bufetu. W obiekcie działa również piekarnia oraz
bar czynny do późnych godzin wieczornych

WYPOCZYNEK:
Do hotelu przyjedziemy w godzinach popołudniowych. Po zakwaterowaniu wypoczynek rozpoczniemy od obiadokolacji. Wycieczka do Tossa de Mar
GRATIS! Słynnego kurortu na Costa Brava. Miasta znanego z bardzo dobrze zachowanej, jednej
z najpiękniejszych w Hiszpanii, średniowiecznej
starówki Vila Vella i fortyfikacji obronnych z XII.
Dla chętnych wycieczki lokalne. W ostatnim dniu
wykwaterowanie z pokoi nastąpi po śniadaniu.

PROGRAM FAKULTATYWNY:
•
•
•
•
•
•
•

Barcelona — Cena 42 Euro
Girona Dali — Cena 40 Euro
Port Aventura — Cena 60 Euro
La Siesta — Cena 35 Euro
Water World — Cena 30 Euro
Marineland — Cena 27 Euro
Calella/Malgrat De Mar — Cena 28 Euro
Opis wycieczek fakultatywnych na stronie
www organizatora

PODRÓŻ POWROTNA:
Rozpoczniemy ją w godzinach przedpołudniowych.
Granicę przekroczymy w Cieszynie, przejazd na
miejsce zbiórki zgodnie z rozkładem jazdy.

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Cieszyn, Żory, Pawłowice
bez dopłat; Katowice 30 zł; Bielsko - Biała,
Czechowice-Dziedzice, Gliwice, Pszczyna, Tychy
50 zł; Częstochowa, Kielce, Kraków, Rzeszów,
Tarnów 100 zł; Warszawa, Łódź, Opole, Piotrków
Trybunalski, Wrocław, Radom 120 zł; Polkowice,
Ciechanów, Głogów, Legnica, Lubin, Lublin, Mława,
Ostrołęka, Płock, Puławy, Włocławek 140 zł;
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Grudziądz, Leszno,
Łomża, Nowa Sól, Olsztyn, Poznań, Świebodzin,
Toruń, Zielona Góra 180 zł; Elbląg, Gorzów
Wielkoposki, Ostróda, Piła, Szczecin, Szczecinek
200 zł.Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

TERMINY i CENY:
Terminy

Cena
standardowa

26.06 – 06.07.2019

2309 PLN

04.07 – 14.07.2019

2309 PLN

12.07 – 22.07.2019

2309 PLN

20.07 – 30.07.2019

2309 PLN

28.07 – 07.08.2019

2309 PLN

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: ubezpieczenie, realizację programu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, prowiant na drogę powrotną, opiekę medyczną,
wycieczkę do Tossa De Mar, składkę TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: obligatoryjnej opłaty klimatycznej i administracyjnej – 10 euro, dopłaty do wyjazdów z poszczególnych miast, wycieczek
lokalnych, opcjonalna gwarancja niezmienności ceny – 39 zł, napoi do posiłków, kaucji zwrotna – 20 euro.

www.harctur.warszawa.pl
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HISZPANIA — LLORET DE MAR — DON JUAN RESORT ****

OBÓZ 12-18 LAT

FIESTA ESPANA & ESPRESSO ITALIANO ANIMACJE W HOTELU • KLIMATYZACJA • WIFI W CENIE
HISZPANIA — Costa Brava — Lloret de Mar — Hotel Don Juan Resort 4*
WŁOCHY — Mediolan, Wenecja
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Hotel Don Juan Resort 4*** to kompleks 3 budynków położonych w centrum Lloret de Mar,
w pobliżu dyskotek, ok. 5 minut spacerem od głównej plaży i ok. 10 minut od plaży Fenals. Na terenie
hotelu znajdują się 2 odnowione baseny, leżaki przy
basenie bezpłatne, bar, restauracja, winda, , boisko
do koszykówki, piłki nożnej; odpłatnie: bilard, piłkarzyki, pokój gier, korty tenisowe. WiFi bezpłatne
w całym obiekcie. Na miejscu atrakcyjne animacje w hotelu. Do dyspozycji obozowiczów pokoje
3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonem/tarasem i klimatyzacją, TV, sejfem ( za dodatkową opłatą)

Impreza 12 dni — pobyt na Costa Brava 8 dni
(7 noclegów).
1 dzień: Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce
wg rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch. Po drodze
krótkie postoje na odpoczynek i na posiłek (realizowany we własnym zakresie).
2 dzień: Przyjazd do Mediolanu — zwiedzanie miasta m.in.: Piazza Duomo z gotycką katedrą, Galeria Vittorio Emanuele z eleganckimi kawiarniami
i sklepami, Piazza della Scala ze słynną operą La
Scala, Zamek Sforzów. Wizyta w mediolańskiej
dzielnicy mody.
Wieczorem wyjazd w kierunku Hiszpanii — nocny
przejazd przez Francję.
3 dzień: Przyjazd do Hiszpanii w godzinach przedpołudniowych. Zakwaterowanie w godzinach
popołudniowych.
3-10 dzień: pobyt w Lloret de Mar:
— leżing, plażing, smażing
— Odkrywaj Lloret– city game
— International Integration
— graj i wygrywaj, czyli rozgrywki sportowe
— clubbing — najsławniejsze dyskoteki w Lloret
( dla osób pow. 16 r.ż.)
— animacje z Don Juanem m.in. water party, karaoke, waterpolo, movie nights
— wycieczki i program fakultatywny

WYŻYWIENIE:
HISZPANIA — Wyżywienie 3 x dziennie w formie
bufetu — kuchnia śródziemnomorska (od kolacji
w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu). Wyżywienie w restauracji hotelowej. Napoje zawarte
w cenie: śniadanie — kawa, herbata, soki; obiad
i kolacja — woda. WŁOCHY — śniadanie w formie
suchego prowiantu.

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy potwierdzone z miast: Lublin – bez dopłat
Puławy +30 zł, Radom +80 zł, Warszawa +130 zł,
Łódź +150 zł, Piotrków Tryb. + 120 zł, Częstochowa
+ 60 zł, Katowice — bez dopłat.
Transport realizowany również z miast: Zamość
— 80 zł, Kraków + 120 zł, Kielce +150 zł, Rzeszów
+ 150 zł, Mielec +120 zł, Tarnów + 100 zł, Toruń
+ 180 zł, Białystok +150 zł, Poznań +180 zł, Gdańsk
+ 200 zł, przy min. 4 uczestnikach.
Na odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd
innym środkiem transportu niż wyszczególniony
w ofercie (np. mikrobusem, PKP, autobusem kursowym lub samochodem osobowym) oraz przesiadkę do autokaru docelowego.

10 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas na plażowanie i zabawę przy
basenie. Ciepły posiłek przed podróżą. Wyjazd
z Hiszpanii w godzinach popołudniowych. Nocny
przejazd do Wenecji.
11 dzień: Przyjazd do Włoch. Śniadanie — suchy
prowiant. Rejs statkiem do Wenecji i zwiedzanie
miasta m.in.: Plac Św. Marka, Bazylika, Pałac Dożów, Rialto ( bilet promowy, wstępy, przewodnicy
płatne dodatkowo i obligatoryjnie ok. 28 euro).
Wieczorem wyjazd w kierunku Polski. Nocny
przejazd Włochy, Austrię.
12 dzień: Przejazd przez Czechy. Przyjazd do Polski
wg rozkładu jazdy.

PROGRAM FAKULTATYWNY:
• Water World — (w biurze; 140 zł; ok. 30 Euro)
• Tossa de Mar — (w biurze 115 zł; ok. 24 Euro)
• dyskoteki — wielopoziomowe lokale położone
w centrum Lloret de Mar (karnet na 4 wejścia,
w biurze 130 zł; ok. 27 Euro)
• wycieczka do Barcelony + pokaz fontann —
Zwiedzanie m.in.: słynnej hiszpańskiej ulicy Las
Ramblas z przepiękną gotycką starówką, Dzielnica Łacińska, Katedra św. Eulalii, słynnych dzieł
Gaudiego — Katedra Sagrada Familia. Dla fanów piłki nożnej — wizyta w Camp Nou (wstęp
płatny dodatkowo — grupa powyżej 20 os. ok.
20 euro/os, poniżej 20 osób bilet indywidualny
ok. 25 Euro). Wieczorem na Placu Hiszpańskim
rozpocznie się pokaz tańczących fontann — Font
Magica — to podświetlane fontanny tworzące
widowiskowy spektakl ”światło i dźwięk”.
(w biurze 100 zł, ok. 30 Euro)
Program fakultatywny do potwierdzenia wycieczek wymagana jest min. 20 osób chętnych.

TERMINY I CENY:
Terminy:

Do
15.03.2019*

Do
15.04.2019*

Cena
regularna

06.07—17.07.2019

2190 zł

2240 zł

2290 zł

13.07—24.07.2019

2190 zł

2240 zł

2290 zł

20.07—31.07.2019

2190 zł

2240 zł

2290 zł

Dopłata dla uczestników Wczasy 18+ —+90 zł/os/turnus
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: Transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie według programu, realizację programu, ubezpieczenie TU EUROPA
(KL 30 000 Euro, NNW 3000 EUR, w tym NWS 1800 EUR; bagaż 300 EUR), opiekę wychowawców i kierownika (nie dotyczy uczestników wczasów 18—25 lat),
rezydenta biura (dotyczy wczasów 18—25), hiszpańską opiekę medyczną, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnika i programu w Wenecji (ok. 28 euro — obowiązkowo płatne), opłat
za wycieczki programu fakultatywnego, kaucji hotelowej 20 Euro, taksy klimatycznej dla osób powyżej 16 lat — 1 euro/doba/osoba.
*DOPŁATY FAKULTATYWNE: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, gwarancja niezmienności ceny ( bez względu na zmienność kosztów paliwa i kursu walut) +50 zł.
*UWAGI: Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 70 Euro + realizacja programu w Wenecji ok. 28 euro (obowiązkowo) oraz dodatkową kwotę euro na
wybrany program fakultatywny. Hotel wymaga kaucji zwrotnej — 20 Euro (opłata obowiązkowa). Osoby, które ukończyły 16 lat zobowiązane są do opłacenia taxy
klimatycznej: 1 Euro/ osoba/ dzień (płatna w recepcji hotelowej w dniu przyjazdu). Na dodatkowe gorące posiłki w drodze należy przeznaczyć ok. 25 Euro i 25 zł.
Prosimy o zabezpieczenie prowiantu na czas przejazdu do Hiszpanii. Wstęp na dyskoteki od 16 lat. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub
dowód osobisty. Bagaż do autokaru — bagaż główny do luku do 20 kg + bagaż podręczny.
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CARIBE *** — LLORET DE MAR — HISZPANIA

OBÓZ 13-18 LAT

ZWIEDZASZ PARYŻ I WYPOCZYWASZ W EURODISNEYLANDZIE?
LLORET DE MAR — posiada ładną piaszczystą plażę wzdłuż której ciągnie się wysadzana palmami aleja. Miejscowe kafejki, bary, sklepiki, a przede
wszystkim nowoczesne dyskoteki stwarzają niepowtarzalną atmosferę skłaniającą do wypoczynku i zabawy całą młodzież Europy.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Hotel CARIBE *** ma położony jest w centrum miejscowości, w pobliżu dyskotek oraz głównego deptaka. Tylko 200 m dzieli obiekt od promenady i piaszczystej plaży. Hotel oferuje pokoje 3, 4 osobowe
z TV, klimatyzacją, łazienką z prysznicem lub wanną oraz suszarką. Do dyspozycji gości jest odkryty
basen z tarasem słonecznym, na którym dostępne
są bezpłatne leżaki i parasole. Restauracja serwuje dania w formie szwedzkiego stołu. Hotel oferuje
swoim gościom bezpłatny internet.
Specjalnie dla młodych ludzi organizowane będą imprezy tematyczne z Dj'ami oraz party przy basenie.

Ramowy program wyjazdu
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy.
2 dzień: Przyjazd do Hiszpanii, zakwaterowanie.
Kolacja, nocleg.
3—9 dzień: Wypoczynek, plażowanie, możliwość
uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych.
10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Obiad, odbiór suchego prowiantu na drogę powrotną.
Wyjazd z Hiszpanii.
11 dzień: Przyjazd do Polski w późnych godzinach
wieczornych

WYŻYWIENIE:
Hiszpania — 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady,
kolacja w formie bufetu szwedzkiego). Do posiłków
woda podawana. Pierwsze świadczenie — kolacją,
ostatnie — obiad + suchy prowiant na drogę powrotną. W trakcie zwiedzania Paryża wyżywienie
wg opisu.

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Gliwice, Katowice, Opole, Wrocław bez dopłat; Chrzanów 50 zł; Kraków 60 zł;
Bielsko - Biała 80 zł; Częstochowa 90 zł; Piotrków
Trybunalski 100 zł; Łódź 120 zł; Warszawa 140 zł
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

PROGRAM FAKULTATYWNY:
•
•
•
•

Barcelona — Cena ok. 40 Euro
Water World — Cena ok. 30 Euro
Marineland — Cena ok. 27 Euro
Rejs statkiem Tossa de Mar — Cena ok. 20 Euro
Opis wycieczek fakultatywnych na stronie
www organizatora.

Ramowy program wyjazdu ze zwiedzaniem Paryża
i wizytą w EuroDisneylandzie
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 dzień: Przyjazd do Paryża; przejazd do EuroDisneylandu — całodzienna zabawa w najsłynniejszym parku rozrywki (bilet płatny dodatkowo ok.
50 €/ os.) — posiłki płatne we własnym zakresie.
Przejazd do hotelu na nocleg.
3 dzień: Śniadanie; całodzienne zwiedzanie Paryża.
Spacer z pilotem na trasie — wieża Eiffel'a (dla
chętnych wjazd na 3 poziom — płatne dodatkowo ok. 15 €/ os.), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie,
Luwr, Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa La
Cite, katedra Notre Damme. Obiadokolacja, wyjazd do Hiszpanii.
4 dzień: Przyjazd do Hiszpanii, zakwaterowanie,
kolacja, nocleg.
5—10 dzień: Wypoczynek, plażowanie, możliwość
uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych.
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Obiad; odbiór suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd z Hiszpanii.
12 dzień: Przyjazd do Polski w późnych godzinach
wieczornych.

TERMINY i CENY:
Terminy — wersja bez
zwiedzania Paryża

Cena

30.06 – 11.07.2019

2209 PLN

09.07 - 20.07.2019

2209 PLN

18.07 - 29.07.2019

2209 PLN

Terminy — wersja ze
zwiedzaniem Paryża

Cena

04.07 - 15.07.2019

2209 PLN

11.07 - 22.07.2019

2209 PLN

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: transport; zakwaterowanie; wyżywienie + woda do posiłków; suchy prowiant na drogę powrotną; ubezpieczenie; opiekę kadry pedagogicznej; hiszpańską opiekę medyczną; opiekę ratownika na plaży miejskiej; realizację programu; w opcji ze zwiedzaniem Paryża: 1 nocleg w hotelu ** / ***
w okolicach Paryża ze śniadaniem, 1 obiadokolacja w Paryżu, zwiedzanie Paryża, składkę TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: taksy klimatycznej 10 EUR; wycieczek fakultatywnych; kaucji zwrotnej 20 EUR; dopłat do wyjazdu z poszczególnych
miast; biletów wstępu do dyskotek; w wersji ze zwiedzaniem Paryża - biletu wstępu do EuroDisneylandu - ok. 50 EUR, ewentualnych biletów wstępu i przejazdów
metrem w trakcie zwiedzania Paryża, posiłków w trakcie pobytu w EuroDisneylandzie.lokalnych, opcjonalna gwarancja niezmienności ceny – 39 zł, napoi do posiłków, kaucji zwrotna – 20 euro.
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HISZPANIA — SAMOLOTOWY OBÓZ MŁODZIEŻOWY

OBÓZ 14-18 LAT

COSTA BRAVA • LLORET DE MAR • BARCELONA
LLORET DE MAR stolica rozrywki i wspaniałej zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają spędzić czas ciekawie i aktywnie.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel GUITART CENTRAL PARK*** / hotel SAMBA *** położone ok. 400 metrów od plaży, w centrum Lloret de Mar. Do dyspozycji uczestników 3
baseny (Guitart) lub 1 basen ( Samba), kawiarnia,
restauracja, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny).
pokoje 3, 4 - os. z łazienkami z klimatyzacją w cenie.

10 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu,
transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot z Barcelony.

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie bufet (śniadanie, obiad, kolacja).

PROGRAM:
1 dzień: Zbiórka na lotnisku Okęcie-Warszawa.
Odprawa bagażowo-paszportowa. Wylot samolotem do Barcelony. Odprawa paszportowo
-bagażowa. Przejazd na wybrzeże Costa Brava.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Wieczorny
spacer po kurorcie — czas wolny. Nocleg. UWAGA: W przypadku przylotu do Hiszpanii w godzinach wieczornych w tym dniu nie będzie kolacji
w hotelu.
2—9 dzień: Pobyt na Costa Brava w Lloret de Mar.
W trakcie pobytu w programie:
— wycieczka autokarowa do Barcelony
— plażowanie
— gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe
Program fakultatywny:
• miasteczko wodne — ok. 30 €
• wieczór hiszpański + pokazy flamenco — ok. 26 €
• karnet dyskoteki 26-28 €
• rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku - ok. 24 €

TERMINY I CENY:
Wylot
Warszawa:

Cena
standard

16.07— 25.07.19

3095 ZŁ

* Dodatkowo płatne (dla chętnych):
Gwarantowany pokój 2 osobowy — + 250 zł/os
Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na
koszt paliwa i kursy walut — + 100 zł/os
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: przelot, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę pedagogiczną, hiszpańską opiekę medyczną, opiekę kierownika-rezydenta, podatek VAT,
składkę TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz programu fakultatywnego, obligatoryjnej opłaty na realizację programu 65€, opłaty klimatycznej 5€, Napoje do obiadów
i kolacji dodatkowo płatne.

GRECJA — SAMOLOTOWY OBÓZ MŁODZIEŻOWY

OBÓZ 14-18 LAT

PELOPONEZ • TOLO • ATENY
TOLO turystyczna miejscowość położna ok. 180 km na południe od Aten, wtulona w monumentalne ściany skalne wyrastające wprost z morza,
amfiteatralnie zamykające malowniczą zatokę. Piaszczysta plaża, ciepłe, błękitne morze-oazy do nurkowania, promenada.
ZAKWATEROWANIE:
Kompleks hotelowy Flisvos***& Flisvos Royal****,
położony 150 m od pięknej, piaszczystej plaży
Do dyspozycji gości recepcja, restauracja, kawiarnia. Basen z leżakami w części Royal Flisvos. Pokoje:
przestronne, wygodne 3,4 - os. Wszystkie pokoje z
łazienkami, WC oraz klimatyzacją i balkonem.

• Dyskoteki — 3-5€/wejście
• Rejsy statkiem — ok. 8 -10€
(Opis programu na stronie www organizatora)
10 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie, transfer na
lotnisko Ateny. Odprawa paszportowo-bagażowa. Planowany wylot z Aten o godzinie 15.45.

TERMINY I CENY:

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie, śniadanie-bufet, lunch serwowany, obiadokolacja serwowana). Do posiłków jest
podawana woda stołowa.

PROGRAM:
1 dzień: Zbiórka na lotnisku Okęcie-Warszawa na
2 godziny przed odlotem. Odprawa bagażowo
-paszportowa. Planowany wylot samolotem do
ATEN o godzinie 18.05.Nocleg. Uwaga. W tym
dniu nie ma kolacji.
2—9 dzień: Pobyt na Peloponezie w Tolo
— wycieczka do Aten.
— wycieczka piesza na starożytne Asini
— gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe
Program fakultatywny:
• wycieczka „Argolida” – cena 30-35 €
• wycieczka do Nafplio - cena 15 €
• Wieczór grecki – 20€/os
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Wylot
Warszawa:

Cena
standard

16.07— 25.07. 19

2999 ZŁ

* Dodatkowo płatne (dla chętnych):
Gwarantowany pokój 2 osobowy — + 195 zł/os
Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt
paliwa i kursy walut — + 90 zł/os
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie,
wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę pedagogiczną,
grecką opiekę medyczną, opiekę kierownika-rezydenta, podatek VAT, składkę TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: transferów autokarem, obligatoryjnej opłaty na realizację
programu 70€, biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, przewodników miejscowych, oraz programu fakultatywnego.

www.harctur.warszawa.pl

ALEKSANDER*** — RIWIERA OLIMPIJSKA — GRECJA

OBÓZ 12-18 LAT

LEPTOKARIA • BUDAPESZT • TATRALANDIA
BUDAPESZT – Stolica i największe miasto Węgier. To magiczne miejsce pełne jest pięknych kamienic, kościołów, placów, pomników i fontann.
Szczególnie okazale prezentuje się nocą, kiedy mosty i budynki są fantastycznie oświetlone …
LEPTOKARIA miejscowość położona u stóp Olimpu wzdłuż brzegu Morza Egejskiego. Ze względu na liczne kluby, dyskoteki i kawiarnie jest jednym
z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej. Dodatkowo turystów przyciąga krystalicznie czysta woda, z piękną piaszczysto – żwirową
plażą. Wszystko to sprawia, że Leptokaria staje się wymarzonym miejscem na letni wypoczynek.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Aleksander*** położony ok. 350 m od plaży, leżący na obrzeżach Leptokarii. Pokoje 2,3,4,5
osobowe (również typu studio) z pełnym węzłem
sanitarnym. Klimatyzacja sterowana centralnie,
dostępna w godzinach 18.00 – 8.00. Nocleg tranzytowy w Budapeszcie lub okolicy. Restauracja, duży
basen, boisko do siatkówki na plaży, sprzęt sportowy, teren zielony wokół.

WYŻYWIENIE:
W Grecji: 3 posiłki dziennie (wszystkie posiłki
w formie bufetu): śniadania, lunch oraz kolacja
(kuchnia europejska oraz grecka), woda do posiłków. Woda w dystrybutorach dostępna dla uczestników cały czas. Suchy prowiant na drogę powrotną. Świadczenia w Grecji rozpoczynają się i kończą
obiadem. Obiadokolacja i śniadanie w Budapeszcie.

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie, wyposażony w WC, DVD, barek, (przejazd przez Słowację,
Czechy, Węgry, Serbię). Wyjazd z Gdańska w godzinach popołudniowych, powrót w godzinach popołudniowych.
Dopłaty do miejsc wsiadania (obowiązkowo):
Gdańsk + 180 zł, Tczew + 180 zł, Malbork + 180 zł, Toruń
+ 160 zł, Bydgoszcz + 160 zł, Warszawa +100 zł, Łódź
+100 zł, Lublin +120 zł, Rzeszów + 120zł, Tarnów +
100zł, Częstochowa +100zł, Piotrków Trybunalski
+ 100zł, Radom + 80zł, Kielce + 80 zł, Katowice +
50, Kraków + 50, Lębork + 220 zł (antenka realizowana z Lęborka do Gdańska samochodem osobowym, busem lub pociągiem przy min. 3 osobach
chętnych). Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl
Na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu
autokarem o niższym standardzie, busem, samochodem osobowym, transportem publicznym pod
opieką osoby dorosłej, a także możliwość związanych z tym ewentualnych przesiadek.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości
w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min.
6 osób). Istnieje możliwość wyjazdów z innych miejscowości — szczegółowe informacje w biurze.

12 dzień: Dojazd do Tatralandii – jednego z największych Parków Wodnych w Europie. Wieczorem wyjazd w dalszą drogę do Polski.
13 dzień: Przyjazd do Polski zgodnie z rozkładem
jazdy. Zakończenie wyjazdu.

PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd autokaru według rozkładu
2 dzień: Dojazd do Budapesztu. Zakwaterowanie
w hotelu. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po
Budapeszcie na górę Gellarta – skąd można podziwiać piękną panoramę Budapesztu. Nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem: Bazylika św. Stefana,
Plac Wolności, Parlament, Most Łańcuchowy,
Wzgórze Zamkowe – Baszta Rybacka, Kościół
Macieja (zwiedzanie obiektów z zewnątrz). Możliwość zakupienia ciepłego posiłku (płatne we
własnym zakresie ok. 5 – 10 euro, nieobowiązkowo). Wyjazd w dalszą drogę do Grecji.
4 dzień: Przyjazd do Leptokarii w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, pierwsze świadczenie w Grecji — obiad
5—10 dzień: Pobyt w Grecji. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, realizacja programu:
— grecki wieczór — καλό πρωί (kalimera),
καληνύχτα (kalinichta) — czyli krótka lekcja
j. greckiego :)
— imprezowo — rozrywkowo — dla chętnych
wyjścia na dodatkowe dyskoteki koszt ok.
5 euro/os.
— Aqua fun — coś dla leniwych – czyli możliwość
relaksu „do góry brzuchem” albo coś dla aktywnych — Aqua Aerobik przy skocznych rytmach
muzyki, waterpolo
— urokliwa Leptokaria
— niebiańska plaża
— „magiczna noc” — w nasz ostatni pożegnalny
wieczór będziemy podziwiać rozświetlone lampionami niebo, które wspólnie wypuścimy.
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie w godzinach
porannych, wyjazd w drogę powrotną

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
•
•

•
•

(dla chętnych, płatne dodatkowo)*
Ateny — Cena ok. 53 euro/os.
Meteory — Cena ok. 28 euro/os. + 3 euro/os. bilet wstępu. UWAGA: w klasztorach obowiązuje
skromne ubranie, tzn. dla kobiet spódnice (długość za kolano) i zasłonięte ramiona oraz dekolt,
panowie długie spodnie
Olimp — Cena ok. 22 euro/os.
Skiatos — Cena ok. 38 euro/os.
Wycieczki fakultatywne realizowane przy minimum 20 chętnych.

TERMINY i CENY:
Terminy

Cena do
30.04.2019*

Cena
regularna

24.06 — 06.07.2019

1729 zł

1779 ZŁ

01.07 — 13.07.2019

1729 zł

1779 ZŁ

08.07 — 20.07.2019

1729 zł

1779 ZŁ

15.07 — 27.07.2019

1729 zł

1779 ZŁ

22.07 — 03.08.2019

1729 zł

1779 ZŁ

29.07 — 10.08.2019

1729 zł

1779 ZŁ

05.08 — 17.08.2019

1729 ZŁ

1779 ZŁ

*promocja ważna do podanego terminu lub do wyczerpania
miejsc z puli promocyjnej; oferta liczona po kursie euro 4,25 zł
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: 8 noclegów, wyżywienie wg opisu, rezydenta na miejscu w Grecji, opiekę kadry pedagogicznej, ratownika, transport, przewodnika według programu, program obozu młodzieżowego, wstępy wg programu, ubezpieczenie KL 10000 euro , NNW 2000 euro + bagaż 200 euro, TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: kaucji zwrotnej płatnej na miejscu 20 euro/os., taksy klimatycznej ok 4 euro, biletów wstępów, przejazdów komunikacją
miejską, obowiązkowej dopłaty do miejsc wsiadania, usług przewodnickich w Budapeszcie oraz biletu wstępu do Parku Rozrywki TATRALANDIA (ok 25 euro ).
*UWAGA: Terminy imprezy dotyczą wyjazdu z Gdańska, termin wyjazdu z poszczególnych miast uzależniony od rozkładu jazdy autokaru. Obowiązkowo potrzebny
aktualny paszport lub dowód osobisty! Do autokaru można wziąć 1 bagaż zasadniczy i bagaż podręczny.

www.harctur.warszawa.pl
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GRECJA — RIWIERA OLIMPIJSKA — GALAXY

OBÓZ 12-18 LAT

HOTEL Z BASENEM
LEPTOKARIA znana miejscowość turystyczna na Riwierze Olimpijskiej położona u podnóża góry Olimp. Jej zalety to jedna z najładniejszych piaszczystych plaż w tej części Grecji, bliskość Salonik (90 km), liczne rozrywki takie jak: dyskoteki, kino, windsurfing, do wynajęcia motory, rowery
wodne i banany na plaży.wspaniałej zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają spędzić czas
ciekawie i aktywnie.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Galaxy położony w odległości 100 metrów
od piaszczystej plaży. Zakwaterowanie w pokojach
3 – 4,5 osobowych z łazienkami, TV, balkonami z widokiem na morze lub górę Olimp. W hotelu znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, internet
Wi-Fi oraz basen do dyspozycji gości. Strona internetowa hotelu: www.hotelgalaxynet.gr

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Bielsko-Biała, Cieszyn, Katowice,
Pszczyna, Tychy bez dopłat; Sosnowiec 40 zł;
Chrzanów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice 50 zł;
Kraków, Rybnik 60 zł; Jastrzębie-Zdrój 70 zł;
Częstochowa, Opole 80 zł; Kielce, Wrocław,
Piotrków Trybunalski 100 zł; Łódź 110 zł;
Warszawa, Radom, Rzeszów 120 zł; Lubin 130 zł;
Zielona Góra 150 zł; Lublin, Poznań 160 zł.
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Wieczorem dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny
we własnym zakresie ok. 5 EUR ). Nocny przejazd
w stronę Grecji.
2 dzień: Przyjazd do Grecji w godzinach popołudniowych. Złożenie bagaży w wyznaczonym
miejscu, odpoczynek nad basenem lub krótki
spacer. Zakwaterowanie w pokojach od godziny
14:00. Czas na krótki odpoczynek po podróży,
spotkanie organizacyjne z kadrą, kolacja, nocleg.

3 – 9/10 dzień: Realizacja programu pobytu: gry
i zawody sportowe (siatkówka plażowa, beach
soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i animacje, konkursy, dyskoteki i imprezy tematyczne; plażowanie i zwiedzanie okolicy; wyjazdy na
wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne).
10/11 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas
wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia
itp. Obiad. Zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do
kraju. Nocny przejazd przez Macedonię i Serbię.
11/12 dzień: Dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
•
•
•
•
•
•
•
•

ATENY — 45 euro,
METEORA — 30 euro ,
OLIMP — 25 euro,
SALONIKI — 25 euro,
WIECZÓR GRECKI — 25 euro,
SKIATHOS — 40 euro,
REJS PIRACKI — 30 euro,
DELFY 40 — euro
UWAGA!!!Uczniowie po okazaniu legitymacji
wchodzą na Akropol gratis.
Opis wycieczek fakultatywnych na stronie
www. organizatora.

TERMINY I CENY:
Terminy:

Cena:

22.06 — 02.07.2019

1500 zł

30.06 — 11.07.2019

1600 zł

09.07 — 20.07.2019

1670 zł

18.07 — 29.07.2019

1670 zł

27.07 — 07.08.2019

1630zł

05.08 — 16.08.2019

1630 zł

14.08 — 25.08.2019

1560 zł

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, opiekę pilota i rezydenta, miejscowa opieka medyczna, realizacja
programu, suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem, ubezpieczenie, składkę TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: świadczeń nie wymienionych w ofercie, wycieczek fakultatywnych, opłaty klimatyczne i administracyjne 15 euro, klimatyzacji w pokojach w cenie 5 euro/pokój za dzień, dopłat za wyjazdy z poszczególnych miast.
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PLATON *** — RIWIERA OLIMPIJSKA — GRECJA

OBÓZ 12-18 LAT

OLIMP • KLIMATYZACJA • WIFI
OLIMPIC BEACH — miejscowość wypoczynkowa położona w centralnej części Riwiery Olimpijskiej, nad Zatoką Termajską, w sąsiedztwie Paralii,
ok. 4 km od Katerini z niezwykle pięknymi, piaszczystymi plażami oraz z widokiem na Olimp. Szeroka oferta sportów wodnych, błękitna, czysta
woda, świetna lokalizacja na dłuższe i krótsze wycieczki, wiele możliwości spędzania wolnego czasu sprawiają, że jest to miejsce przyciągające w
sezonie rzesze turystów. Gościnność mieszkańców, rodzinna atmosfera i nieco niższe ceny niż w pobliskich kurortach to niewątpliwe atuty tego
miejsca. Olimpic Beach to miejscowość powstała niedawno. Jej niewątpliwą atrakcją jest deptak prowadzący do Paralii i szeroka, piaszczysta plaża.
PARALIA — największy i jeden z najbardziej popularnych kurortów Riwiery Olimpijskiej. Miejscowość położona jest ok. 80 km na południe od Salonik, ok.7 km od stolicy regionu Pieria — Katerini. Wzdłuż piaszczystej plaży znajduje się wiele kawiarenek, restauracji, dyskotek i tawern. Wszystko
to sprawia, że kurort tętni życiem do późnych godzin nocnych. W Paralii znajdują się liczne sklepy z pamiątkami, dyskoteki, a długa piaszczysta
plaża gwarantuje wspaniały wypoczynek.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Platon *** w Olimpic Beach położony jest ok.
50 m od plaży, 100 m od centrum tradycyjnej greckiej miejscowości Olimpic Beach, 3 km od centrum
Paralii. Hotel Platon *** położony jest w pobliżu wielu atrakcji turystycznych, takich jak Olimp, starożytne miasto Dion oraz dolina Tempe. Ze wszystkich
pokoi roztaczają się widoki na morze i Górę Olimp.
Z obiektu w zaledwie kilka chwil dotrzeć można na
piękną, czystą, długą, szeroką i piaszczystą plażę
z łagodnym zejściem do morza oznaczoną Błękitną Flagą. W hotelu: restauracja, kawiarnia, basen
z leżakami, bar w lobby, na plaży boiska do piłki
siatkowej i piłki nożnej, przechowalnia bagażu. Pokoje: zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych.
W każdym pokoju: klimatyzacja, balkon, tv, łazienka, WiFi, telewizja satelitarna, mini lodówka.

WYŻYWIENIE:
3x dziennie, śniadanie, lunch i kolacja, woda do posiłków. Pierwsze świadczenie lunch w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w ostatnim dniu
pobytu i suchy prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy potwierdzone z miast: Lublin — bez
dopłat, Puławy + 30 zł, Radom + 70 zł, Warszawa
+ 100 zł, Łódź +100 zł, Piotrków Tryb. + 80zł,
Częstochowa + 50 zł, Katowice — bez dopłat.
Przy wyjazdach z miast: Zamość 70 zł, Białystok
180 zł, Kielce 150 zł, Rzeszów +150 zł, Tarnów
+120 zł, Kraków +120 zł, Olsztyn 170 zł, Toruń
+ 160 zł, Gdańsk 190 zł, Poznań 180 zł, Opole 90 zł,
Wrocław +160 zł.
Transport realizowany przy min. 4 uczestnikach.

2 dzień: Przyjazd do hotelu w Grecji w godzinach
południowych. Zakwaterowanie w godz. popołudniowych.
2—9 dzień: Wypoczynek w Grecji.
Podczas pobytu:
— wycieczka na Olimp — uważany za mityczną
siedzibę Zeusa i dwunastu bogów starożytnej
Grecji. Ten najstarszy w Grecji park narodowy
wpisany został na listę UNESCO. Spacer z Litochoro pięknym wąwozem rzeki Enipeas. Następnie, po wjeździe krętą drogą na wysokość ok.
1000 m n.p.m. wizyta w schronisku Stavros, skąd
rozpościerają się zachwycające widoki na często
ośnieżony masyw Olimpu oraz pobliskie wybrzeże Zatoki Termajskiej;
— plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika, korzystanie z basenu przy hotelu, zajęcia
sportowo-animacyjne, rozgrywki sportowe i zajęcia integracyjne; siatkówka plażowa, konkursy,
gry,
— spacery po okolicy.
— w trakcie pobytu możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych m.in.: Ateny, Saloniki,
wieczór grecki, rejs na Skiathos, Piracka Łajba,
— wyjścia z opiekunami do dyskotek w klubach
młodzieżowych w centrum Paralii (wstęp od lat
16, bilety wstępu płatne dodatkowo)
9 dzień: Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu,
złożenie bagaży. Czas wolny na ostatnie zakupy.
Wyjazd z Paralii w godzinach przedpołudniowych. Przejazd przez Macedonię lub Bułgarię,
Serbię, Węgry i Słowację. W trakcie podróży
dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 10 Euro).
10 dzień: Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych/wieczornych wg rozkładu jazdy (Katowice
około 17:00, pozostałe miasta wg rozkładu jazdy).

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
•
•
•
•
•
•

(dodatkowo płatne):
Ateny — Cena ok. 45 EUR + własne wydatki
Grecki wieczór — Cena ok. 25 EUR.
Skiathos — Cena ok. 38 EUR + własne wydatki.
Piracka Łajba — Cena ok. 25 EUR.
Meteory — Cena ok. 28 EUR.
Saloniki — Cena ok. 22 EUR.

PROGRAM:
Impreza 10 dni — Pobyt w Grecji 8 dni (7 noclegów).
1 dzień: Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce
wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię lub Bułgarię do Grecji,
w trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 10 Euro).

TERMINY i CENY:
Terminy:

Do 15.03.2019*

Do 15.04.2019*

Cena regularna

30.06 — 09.07.2019

1670 zł

1720 zł

1770 zł

07.07 — 16.07.2019

1670 zł

1720 zł

1770 zł

14.07 — 23.07.2019

1670 zł

1720 zł

1770 zł

uczestnicy wczasów młodzieżowych czyli osoby powyżej 18 lat
(ukończone przed wyjazdem lub w trakcie trwania obozu) 150 zł
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie, realizację programu, ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 Euro, NNW
3000 Euro, w tym NWS 1800 Euro, bagaż 300 Euro), opiekę pilota, opiekę pedagogiczną, miejscową opiekę medyczną, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: kaucji zwrotnej 15 Euro, opłat za wycieczki programu fakultatywnego, dopłaty do wyjazdów z poszczególnych miast.
*DOPŁATY FAKULTATYWNE: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 3% ceny imprezy, ubezpieczenie od chorób przewlekłych +50 zł, Gwarancja Niezmienności
Ceny ( bez względu na zmienność kosztów paliwa i kursu walut) +50 zł.
*UWAGI: Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 70 Euro + dodatkowo na wybrany program fakultatywny. Hotel wymaga kaucji – 15 Euro, która obejmuje
ew. szkody wyrządzone przez uczestników (opłata obowiązkowa). Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty ważny (min. 3
miesiące od daty powrotu).

www.harctur.warszawa.pl
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GRECJA — PELOPONEZ — FLISVOS***

OBÓZ 12-18 LAT

METEORY • MYKENY • EPIDAVROS • NAFPLIO • ATENY • SALONIKI • BUDAPESZT
PELOPONEZ — usytuowany na południu, malowniczy półwysep, a właściwie od przekopania Kanału Korynckiego wyspa, kryje niemal wszystko
co najlepsze w Grecji.
TOLO — turystyczna miejscowość położona ok. 180 km na południe od Aten, wtulona w monumentalne ściany skalne wyrastające wprost z morza,
amfiteatralnie zamykające malowniczą zatokę. Więcej informacji na stronie www.tolo.gr, www.tolo-guide.gr
ZAKWATEROWANIE:
Kompleks hotelowy Flisvos***& Flisvos Royal****,
położony bezpośrednio przy morzu 150 m od pięknej, piaszczystej plaży (główna plaża). Kompleks
składa się z 2 budynków położonych obok siebie
(przejście przez ulicę). Grupa będzie zakwaterowana w części Flisvos ***. Do dyspozycji gości recepcja,
restauracja, kawiarnia. Basen z leżakami w części
Royal Flisvos.
Pokoje: przestronne, wygodne 3,4 — os. (w pokojach 4 osobowych możliwe łóżko piętrowe) z widokiem na miasto lub góry. Wszystkie pokoje z łazienkami, WC oraz klimatyzacją i balkonem.

WYŻYWIENIE:
Tolo: 3 posiłki dziennie śniadania bufet, lunch i obiadokolacja serwowane). Pierwszym posiłkiem jest
obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie
w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną. W Tolo do obiadów i kolacji jest podawana woda.
W trakcie przejazdu wyżywienie wg programu.

3—9 dzień: Pobyt na Peloponezie 7 dni – 6 nocy
W trakcie pobytu w programie:
— wycieczka autokarowa do Nafplio — pierwszej
stolicy odrodzonej Grecji z fortyfikacjami, mury
obronne, twierdza Palamidi (bilety wstępu dla
osób powyżej 18 lat — 8€)
— wycieczka piesza na punkt widokowy Asini
— kąpiele na plaży oraz w hotelowym basenie
— gry i zabawy sportowe, konkurs wiedzy o Grecji
Wycieczki fakultatywne:
• wycieczka „Argolida” — zwiedzanie „skarbów”
Półwyspu Peloponeskiego: Mykeny (słynne
mury cyklopie, Lwia Brama, twierdza Mykeńska,
groby szybowe i kopułowe, Grób Agamemnona).
Epidauros (najlepiej zachowany antyczny teatr
grecki z niezwykłą akustyką) – cena 30€ dla osób
do 18 roku życia (50€ dla osób pełnoletnich)
wycieczka realizowana przy grupie minimum
25 osób.
• rejsy statkiem — 8—10€
• dyskoteki – bilet za 1 wejście 3—5€

TRANSPORT:
Autokar (wyposażenie: WC, barek, TV-video, klimatyzacja). Wyjazdy z Lublina, Rzeszowa – bez dopłat,
Warszawa, Łódź + 140 zł, Radom, Kielce, Kraków,
Katowice, Gliwice + 100 zł .
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl.

9 dzień: Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Bardzo wczesny wyjazd z Tolo. Przejazd do
stolicy Grecji- zwiedzanie Aten, objazd miasta:
Plac Konstytucji, Parlament, Grób Nieznanego
Żołnierza — zmiana warty, antyczne budowle na
Akropolu (Świątynia Nike, Partenon, Erechejon),
Plaka, Stadion Olimpijski z zewnątrz, Plac Omonia. Bilety na Akropol płatne dla osób powyżej
18 lat (ok. 20€). Przejazd na Riwierę Olimpijską,
zakwaterowanie w hotelu **/*** (pokoje 3,4 osobowe z łazienkami), obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd
do Salonik. Zwiedzanie: główna ulica miasta
— Odos Egnatia, gdzie przeplatają się zabytki
greckie i rzymskie, bizantyjskie i tureckie: łuk
Cesarza Galeriusza, Biała Wieża — symbol Salonik, posąg Aleksandra Wielkiego. Przejazd nocny
przez Macedonię i Serbię na Węgry.
11 dzień: Przyjazd do Budapesztu (przerwa w podróży 9 godzin), zwiedzanie Pomnik Millenium,
Wzgórze Zamkowe, Kościół Św. Macieja, Baszta
Rybacka, pobyt w kompleksie basenów termalnych na wyspie Św. Małgorzaty — bilety dodatkowo płatne ok 2500 HUF (ok 40 zł) W godzinach wieczornych wyjazd z Budapesztu, przejazd
nocny.
12 dzień: Powrót do Polski zgodnie z rozkładem
jazdy.

PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy.
Przejazd przez Słowację i Węgry. Nocny przejazd
przez Serbię i Macedonię.
2 dzień: Przyjazd do Grecji, w godzinach popołudniowo-wieczornych, zakwaterowanie w hotelu
tranzytowym **/*** na Riwierze Olimpijskiej (pokoje 3,4 osobowe z łazienkami), obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do wiszących klasztorów Meteora „zawieszonych” na szczytach niedostępnych niegdyś skał – zwiedzanie jednego
lub dwóch monastyrów (bilety dodatkowo płatne – 4 euro/klasztor). Przejazd do miejscowości
Tolo na Peloponezie, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

TERMINY I CENY:
Terminy:

Do 31.03.2019*

Do 30.04.2019*

Cena regularna

08.07 — 19.07.19

2070 zł

2120 zł

2170 zł

23.07 — 03.08.19

2070 zł

2120 zł

2170 zł

07.08 — 18.08.19

2070 zł

2120 zł

2170 zł

Dodatkowo płatne (dla chętnych):
* Gwarancja pokoju 2 osobowego — +180 ZŁ/OS
* Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji — +65 ZŁ /OS
* Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji +CP — 125 ZŁ/OS
* Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut — + 80 ZŁ/OS
*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: Przejazd autokarem, 8 noclegów w Grecji (2 tranzytowe, 6 noclegów w Tolo), wyżywienie wg programu, ubezpieczenie AXA –
KL (20 000€ z chorobami przewlekłymi w cenie), NW (3000€), bagaż (250€), opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, podatek VAT, obowiązkową dopłatę
do funduszu gwarancyjnego w wysokości 10 zł.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, przewodnika w Atenach oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
Na realizację programu, bilety wstępu, opłatę za przewodników lokalnych i taxę turystyczną należy przeznaczyć 45€ (opłata obligatoryjna).
*UWAGI: Zalecane minimalne kieszonkowe ok. 60€ + program fakultatywny (dla chętnych). OBOWIĄZKOWY WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.
Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej liczby uczestników (minimum
8 osób). Na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o niższym standardzie lub mikrobusem oraz możliwość ewentualnych przesiadek z tym związanych. POTWIERDZENIE MIEJSC WYJAZDÓW NAJPÓŹNIEJ NA 5 DNI PRZED WYJAZDEM.
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VICTORIA*** — HAJDUSZOBOSZLO — WĘGRY

OBÓZ 12-18 LAT

MAGICZNY ŚWIAT BASENÓW HUNGAROSPA … HOTEL Z BASENAMI
HAJDUSZOBOSZLO — światowej sławy, węgierskie kąpielisko położone na ponad 30 ha powierzchni. Obejmuje 13 basenów z mnóstwem atrakcji.
Na terenie kompleksu znajduje się basen ze sztucznymi falami, z wodą musującą, zjeżdżalnie, basen pływacki o wymiarach olimpijskich, basen
z trampoliną oraz jezioro, które zapewnia dodatkowe atrakcje w tym możliwość wypożyczenia łodzi czy skuterów wodnych Największą popularnością cieszą się basen z falą i basen z bąbelkami oraz kompleks rekreacyjny przypominający swym wyglądem Morze Śródziemne. Kompleks jest
największym tego typu obiektem w Europie Środkowej. Piaszczysta plaża, statek piracki, latarnia morska i drzewa palmowe sprawiają, że panuje
tu śródziemnomorska atmosfera. Obok kąpieliska znajduje się Aqua Park z czterotorową zjeżdżalnią, kamikadze, czarną dziurą, szaloną rzeką itp.
Hajduszoboszlo latem tętni życiem, przyjeżdżają tu goście z całej Europy, a miasto jest doskonale przygotowane na ich przyjęcie. Oprócz basenów
można korzystać z krytej pływalni, kortów tenisowych, mini golfa, stołów do tenisa stołowego, boisk sportowych, saun i siłowni.
http://www.hajduszoboszlogyogyfurdo.hu/
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Victoria *** położony w Centrum miasta
w pobliżu kąpieliska termalnego „Hungarospa”. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym, TV, radiem., bezpłatne wi-fi
w holu przy recepcji. Zaplecze hotelu: recepcja,
restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny
oraz dwa termalne baseny wewnętrzne. Sportowe
zaplecze hotelu: sala fitness, sauna, mini golf, tenis
stołowy, boisko do koszykówki, plac zabaw.

WYŻYWIENIE:
Podczas pobytu 3 posiłki dziennie, dodatkowy obiad
w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT:
Autokar główny wyjazdy z Katowic, Krakowa bez
dopłat
Wyjazdy na trasach dojazdowych: Warszawa,
Lublin + 120 zł, Gdańsk + 170 zł, Częstochowa
+ 70 zł, Kielce + 80 zł, Radom, Opole + 90 zł, Rzeszów
+ 100 zł, Wrocław, Łódź + 110 zł.
Transport odbywać się może: autokarami i busami
liniowymi, PKP.
Przewozy na trasach dojazdowych realizowane są
przy min. 4 osobach

Rozkład jazdy na www Organizatora. Godziny wyjazdu mogą ulec zmianie ze względu na rozkłady
jazdy wakacyjne.
Aktualne godziny wyjazdów i powrotów podamy
najpóźniej na 3 dni przed imprezą.

10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie
świadczenie obiad + suchy prowiant na drogę
powrotną; wyjazd z Hajduszoboszlo w godzinach wieczornych, przejazd przez Słowację.
11 dzień: powrót do Polski w godzinach rannych.

PROGRAM:

PROGRAM FAKULTATYWNY:

1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy w godzinach wieczornych, przejazd przez Słowację.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach dopołudniowych; zakwaterowanie w pokojach ok.
godziny 14:00; pierwsze świadczenie — obiad.
Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo (9 dni ).

• Wycieczka autokarowa do Budapesztu.
W programie: wzgórze Gelerta (Panorama miasta), zwiedzanie Budy i Pesztu. Spacer wokół
Parlament, spacer po największym deptaku
w Budapeszcie Vaci Utca. Zwiedzanie najsłynniejszych mostów Budapesztu: Most Wolności,
Most Łańcuchowy i Most Elżbiety. Przejazd na
Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia.
W programie także rejs statkiem po Dunaju.
Cena ok. 8500 HUF.
• AQUAPARK — stanowi samodzielną jednostkę
na terenie kompleksu basenowego. Wejście do
Aquaparku jest możliwe wyłącznie z terenu kompleksu basenowego. Wstęp opłacany jest dodatkowo. Z dużych zjeżdżalni mogą korzystać dzieci
od 12 roku życia. Aquapark extra — bilet na duże
zjeżdżalnie — cena ok. 4000 HUF.
Aquapark standard — bilet na mini zjeżdżalnie
ok. 2700 HUF.
UWAGA!
ceny wstępów Aquapark są orientacyjne .

W programie:
— zabawa, wypoczynek i plażowanie w basenach
Hotelu Thermal Victoria
— pobyt na basenach termalnych (3 wstępy na kąpielisko / Hungarospa )
— zajęcia rekreacyjne i rozgrywki sportowe m.in.:
piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, konkursy.
— piesze wędrówki po węgierskim kurorcie
— dyskoteki oraz udział w licznych imprezach organizowanych przez miasto (festyny, koncerty,
pikniki).
— dla chętnych realizacja wycieczek fakultatywnych

TERMINY I CENY:
Terminy

Cena regularna

03.07 — 13.07.19
11.07 — 21.07.19
19.07 — 29.07.19
27.07 — 06.08.19
04.08 — 14.08.19

1670 zł

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: zakwaterowanie , wyżywienie FB, suchy prowiant na drogę powrotną, kierownika, pilota na trasie, wychowawców, transport,
ubezpieczenie KL 10000 Euro, NNW 2000 Euro, bagaż 200 Euro, 3 wstępy na baseny termalne Hungarospa, + 10 zł Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ: dojazdy do miejsca zbiórki z niektórych miast Polski, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy 2,8% ceny imprezy, wycieczki
i atrakcje fakultatywne.
UWAGA! Proponujemy zabrać ze sobą ok. 10.000 HUF kieszonkowego na własne potrzeby + pieniądze na wybrane wycieczki / atrakcje fakultatywne — pieniądze
można zdeponować u wychowawców. Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna oraz karta kwalifikacyjna uczestnika!
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ALBANIA — DURRES

OBÓZ 12-18 LAT

KOMPLEKS Z BASENAMI
W DURRES znajdziecie szerokie piaszczyste plaże, ciepłą wodę południowego Adriatyku oraz wyjątkowo przyjemny klimat.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Kompleks Wypoczynkowy Kolaveri*** położony
200m od piaszczystej plaży. W kompleksie znajduje się: hotel, dwa budynki apartamentowe, domki
dwie restauracje, dwie kawiarnie, kompleks trzech
basenów, dyskoteka, bar plażowy, sklep, parking,
plac zabaw dla dzieci. Dla gości bezpłatne leżaki
i parasole na hotelowej plaży oraz dostęp do internetu. Zakwaterowanie w apartamentach dwu- oraz
trzypokojowych. Apartament dwupokojowy dla 5,6
osób składa się z 2 pokoi, łazienki, aneksu kuchennego, lodówki, TV, klimatyzacja

1 dzień: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja, aklimatyzacja.
3 – 10 dzień: Program pobytu - plażowanie, gry
i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki, wycieczki fakultatywne.
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, obiad, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w kierunku
kraju.
12 dzień: Przejazd przez Czechy lub Słowację (postój na posiłek płatny we własnym zakresie).

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie — śniadanie w formie bufetu,
lunch serwowany, obiadokolacja trzydaniowa

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Bielsko-Biała, Cieszyn, Katowice, Pszczyna, Tychy bez dopłat; Sosnowiec 40 zł;
Chrzanów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice 50 zł; Kraków, Rybnik 60 zł; Jastrzębie-Zdrój 70 zł; Częstochowa, Opole 80 zł; Kielce, Piotrków Trybunalski,
Wrocław 100 zł; Łódź 110 zł; Radom, Rzeszów,
Warszawa 120 zł; Poznań 160 zł.
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
• KRUJE — TIRANA — CENA— 30,00 EUR
• BERAT — CENA — 30,00 EUR
• APOLLONIA — VLORA — ORIKUM — CENA —
35,00 EUR
• SZKODRA — LEZHE — CENA — 30,00 EUR
• POGRADEC — św. NEUM — OHRYD — CENA —
45,00 EUR
Opis wycieczek na stronie www organizatora.

TERMINY I CENY:
Terminy:

Ceny:

30.06 — 11.07
09.07 — 20.07
18.07 — 29.07
27.07 — 07.08

1700 zł
1700 zł
1700 zł
1700 zł

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka wychowawców i kierownika, rezydenta, realizacja programu, suchy
prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem,
ubezpieczenie, składkę TFG
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: zwrotnej
kaucji 10 euro, opłatę klimatyczną 10 euro, wycieczek fakultatywnych, świadczeń nie wymienionych
w ofercie. dopłat za wyjazdy z poszczególnych
miast.

CZARNOGÓRA — BAR

OBÓZ 12-18 LAT

PENSJONAT Z BASENEM
CZARNOGÓRA kraj urozmaiconego wybrzeża z pięknymi plażami, zabytkowymi miasteczkami i małymi wioskami rybackimi. BAR- SUSAŃ
W mieście plaże kamienisto- żwirkowe w otoczeniu bujnej roślinności tworzą atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi. W mieście jest lunapark, port
jachtowy i promowy, tradycyjny bazar z miejscowymi produktami, nowoczesne centra handlowe.
ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

Pensjonat Mijo – Kameralny, rodzinny obiekt. Odległość do plaży ok. 300 m, do centrum Baru ok.
15-20 minut spacerem. Pokoje 2, 3 i 4 osobowe lub
apartamenty 2 pokoje 2+3 osobowe z łazienką i klimatyzacją indywidualną. Na terenie obiektu znajduje się basen oraz stołówka.

1 dzień: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach południowych, zakwaterowanie, obiadokolacja, aklimatyzacja.
2–11/12 dzień: Wypoczynek, realizacja programu
pobytu, możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych.
12/13 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie
suchego prowiantu. Lunch, wyjazd w kierunku
kraju, nocny przejazd przez Chorwację, Austrię
lub Węgry.
13/14 dzień: Przejazd przez Czechy lub Słowację
(postój na posiłek) przyjazd w godzinach popołudniowych.

WYŻYWIENIE:
Śniadanie, Obiad, Obiadokolacja. Całodzienny dostęp do wody mineralnej (naturalnej).

TRANSPORT:
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC).
Wyjazdy z miast: Bielsko-Biała, Cieszyn, Katowice, Pszczyna, Tychy bez dopłat; Sosnowiec 40 zł;
Chrzanów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice 50 zł; Kraków, Rybnik 60 zł; Jastrzębie-Zdrój 70 zł; Częstochowa, Opole 80 zł; Kielce, Piotrków Trybunalski,
Wrocław 100 zł; Łódź 110 zł; Radom, Rzeszów,
Warszawa 120 zł; Poznań 160 zł.
Rozkład jazdy na www.harctur.warszawa.pl

TERMINY I CENY:
Terminy:

Cena:

01.07 — 14.07.2019

1 740 ZŁ

12.07 — 24.07.2019

1 690 ZŁ

22.07 — 04.08.2019

1 740 ZŁ

02.08 — 14.08.2019

1 690 ZŁ

12.08 — 25.08.2019

1740 ZŁ

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
•
•
•
•

Zatoka Kotorska — Kotor, Budva — ok. 30 €/os.
Ulcinj i Wielka Plaża — ok. 12 €/os.
Albania — Szkodra ok. 35 €/os.
Rafting na rzece Tara — ok. 65 €/os.
Opis wycieczek na stronie www organizatora
ww- Rejs stateczkiem — ok. 15 €/os.

*CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE: zakwaterowanie; wyżywienie; suchy prowiant na drogę powrotną, taksa klimatyczna, opieka wychowawców, pilota, rezydenta, ratownika na plaży miejskiej, ubezpieczenie, przejazd autokarem składkę TFG.
*CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE: zwrotnej kaucji 10 EUR; wycieczek fakultatywnych, dodatkowych napoi (poza wodą) do obiadokolacji; klimatyzacji 20
EUR/pokój; świadczeń nie wymienionych w ofercie, dopłat za wyjazdy z poszczególnych miast.
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