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Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Gwarancją Niezmienności Ceny  – cena 59 zł, szczegóły str. 4 
Super koszulka z wakacji „ZALOGOWANI NA WAKACJACH”  – cena 39 zł, szczegóły str. 3

Miejsca wyjazdów i dopłaty za połączenia antenowe

Połączenia antenowe realizowane są pod opieką konwojenta autobusem, busem lub PKP. W przypadku braku ważnej legitymacji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł.

MIASTO Białystok Bydgoszcz Gdańsk Katowice Koszalin Kraków Łódź Olsztyn Opole Ostróda Poznań Szczecin Toruń Warszawa Wrocław

DOPŁATA 169 zł 139 zł 159 zł 149 zł 159 zł 149 zł 119 zł 69 zł 139 zł 89 zł 119 zł 169 zł 139 zł 139 zł 109 zł

Zakwaterowanie
•  DW Admirał – dom wypoczynkowy położony w  cichej
dzielnicy Karpacza Dolnego, na pięknym Osiedlu Skalnym. 
Budynek oferujący 56 estetycznie urządzonych pokoi 3-, 
4-, 5-osobowych z  łazienkami, TV i  internetem bezprze-
wodowym Wi-Fi. Na terenie obiektu znajdują się: boisko 
do siatkówki, piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, świetlica, 
bilard, stół do tenisa, miejsce na ognisko, szałas z  gril-
lem, ogród.

Wyżywienie
3 posiłki dziennie oraz podwieczorek. Pierwszy posiłek 
– kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – śniadanie w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną. Podczas cało-
dziennych wycieczek – suchy prowiant.

Zapewniamy
Zakwaterowanie – 10 noclegów, wyżywienie, realizację 
programu, opiekę pedagogiczną i medyczną, ubezpiecze-
nie NNW i KL.

Zabierz ze sobą
Obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobisty 
(programy D, E, F, G, H, I  lub w  przypadku wykupienia 
zagranicznych wycieczek fakultatywnych na programach 
A, B, C) oraz ważną legitymację szkolną, kieszonkowe 
na własne wydatki. Obowiązkowe wydatki programowe: 

A, B, C – 23 zł dzieci do 14 lat/41 zł dzieci powyżej 14 lat 
+ ewentualny program fakultatywny; D – 32 EUR + 23 zł 
dzieci do 14 lat/41  zł dzieci powyżej 14 lat; E  –  52  EUR 
+ 23  zł dzieci do 14 lat /41  zł dzieci powyżej 14 lat; 
F – 48 EUR + 19 zł; G, H, I – 10 EUR + 26 zł.

Program fakultatywny
(realizowany przy min. 40 osobach, zapisy w biurze)

Każda kolonia/obóz oferuje bogaty wachlarz atrakcji 
programowych dostosowanych do wieku uczestników 
i  rodzaju programu (aktywny, podróżniczo-przygodowy, 
fabularyzowany). Jednak by sprostać oczekiwaniom 
najbardziej wymagających Klientów, przygotowaliśmy 

dodatkowe propozycje wycieczek fakultatywnych – dla 
chętnych i  spragnionych jeszcze większej dawki wrażeń. 
Wybór należy do Ciebie. Czy zechcesz skorzystać? Zapisy 
w biurze.
•  Legoland w  Günzburgu – wycieczka autokarowa
do  Niemiec, do parku rozrywki Legoland Deutschland. 
Czeka tu na Was wiele zabawy i  adrenaliny. Atrakcje 
zbudowane są z  klocków Lego, których wykorzystano 
aż 50  milionów sztuk! Odwiedzający mają do dyspozycji 
9  krain tematycznych: Lego X-treme, Miasteczko Lego, 
Miniland – Kraina Miniatur, Mała Azja, Kraina Przygód, 
Kraina Piratów, Królestwo Rycerzy, Wyobraźnia, Króle-
stwo Faraonów. Niesamowite wrażenia gwarantowane! 
Cena: 247  zł + 28  EUR bilet wstępu. Wyjazd jest plano-
wany o  godz. 00:15, powrót ok. 3:00 następnego dnia. 
Wycieczka dostępna na I i IV turnusie.
•  Praga i Aqua Palace – wycieczka autokarowa do Czech, 
gdzie zobaczymy m.in. ogrody Senatu, Małą Stranę z ko-
ściołem św. Mikołaja, most Karola, Stare Miasto, ratusz, 
zegar Orloj, rynek Staromiejski, Václavské náměstí, na-
stępnie relaks (3 h) w  Aqua Palace – europejskiej klasy 
parku wodnym położonym na obrzeżach Pragi, w  skład 
którego wchodzą m.in. Pałac Relaksu – 19-metrowy błę-
kitny basen, Pałac Skarbów – magiczna strefa zabaw dla 
dzieci pod palmami, Pałac Przygód – 10 zjeżdżalni wod-
nych, rwąca rzeka, strefa zewnętrzna (czynna powyżej 
15°C), basen do pływania, dziecięce boisko wodne, bro-
dzik i zjeżdżalnia dla dzieci, leżaki na trawie, Koralowa Ka-
tedra – podmorski świat w dwóch olbrzymich akwariach. 
Morską faunę można obserwować z  najcieplejszego ba-
senu o  temperaturze wody 37°C. Jama do nurkowania – 
8 metrów głębokości. Cena 149 zł + 16 EUR bilet wstępu. 
Wyjazd jest planowany o godz. 06:30, powrót ok. 23:00. 
Wycieczka dostępna na I i IV turnusie.

KARPACZ
Karkonosze pełne przygód

Karpacz to położony u stóp Śnieżki najsłynniejszy kurort Karkonoszy. 
Idealna baza wypadowa do wycieczek pieszych po górskich szlakach. 
Dogodne położenie umożliwia wycieczki poza granice Polski.

99,04% uczestników  oceniło nasze kolonie dobrze 
lub bardzo dobrze.
Krzysztof, 14 lat:  Byłem z siebie dumny, że wsze-
dłem z  całą grupą na Śnieżkę. Znakomite warunki 
do śpiewania w autokarze. Były wspaniałe panie wy-
chowawczynie.

Program Jakości

str. nazwa kolonii/obozu rodzaj wiek

14 A Karpacz: Challenge & Active aktywna 11–15

14 B Karpacz: Play & Active aktywna 11–15

15 C Karpacz: Art & Active aktywna 11–15

16 D Karpacz: Wyprawy i Zabawy podróżniczo-przygodowa 10–13, 14–17

16 E Karpacz: Mega Parki Rozrywki podróżniczo-przygodowa 10–13, 14–17

17 F Karpacz: Aqua & Fun podróżniczo-przygodowa 10–13, 14–17

18 G Karpacz: Harry Potter fabularyzowana 7–11

19 H Karpacz: Wakacje z Pasją fabularyzowana 7–11

19 I Karpacz: Lego Przygoda fabularyzowana 7–11



KARPACZ: CHALLENGE & ACTIVEA

KARPACZ: PLAY & ACTIVEB

obozy: wiek 11–15 lat

obozy: wiek 11–15 lat
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Program podstawowy
•  survival podstawowy – walka o  przetrwanie, poznaj
zasady poruszania się w terenie, naucz się jak przetrwać 
w  lesie i  poradzić sobie z  siłami natury, zobacz jak zbu-
dować szałas i  rozpalić ognisko, •  survival rozszerzony 
– szkoła przetrwania, poznaj sztukę kamuflażu i masko-
wania, przygotowania posiłku w  terenie, tropienia i  roz-
poznawania śladów, •  Akcja Integracja – razem z grupą 
spróbuj swoich sił w  specjalnie przygotowanych konku-
rencjach, takich jak: wielospodnie, wielonarty, rurowce, 
•  eurobungee – trening powietrznych ewolucji, moc
wrażeń gwarantowana! (x2), •  slackline – spacer w prze-
stworzach, nauka chodzenia po linie, •  segway – poko-
naj tor przeszkód utrzymując równowagę, przejażdżka 
dwuśladowym pojazdem elektrycznym (x2), •  zorba – 
przemieszczanie się wewnątrz wielkiej dmuchanej kuli, 
•  korfball – rozwiń swoje umiejętności sportowe podczas 
zdobywającej popularność gry zespołowej, •  walki sumo 
– w zabawnym stroju japońskiego wojownika sumo stocz
pojedynek na specjalnie przygotowanej arenie, •  walki 
gladiatorów – wykaż się odwagą i  sprytem, utrzymaj 
równowagę, strąć przeciwnika z podestu za pomocą gąb-
kowej lancy, •  współczesny Robin Hood – nauka strze
lania z  łuku do ustawionych tarcz, •  strzelanie z  procy 
– ćwiczenie precyzji i  celności, •  Ale Cyrk!, czyli blok
zajęć akrobatycznych – nauka chodzenia na szczudłach 

oraz jazdy na dziwnym rowerze, •  zajęcia łącznościowe 
– nauka alfabetu Morse’a  i  obsługi telefonów polowych, 
•  szkolenie z  udzielania pierwszej pomocy – pamiętaj,
że  Ty też możesz uratować życie człowieka, •  gra tere-
nowa Nocna Pułapka – uratuj świat przed szalonym Si-
monem, •  nocna gra terenowa Mafia – odkryj, czy wśród 
Was nie ma ludzi współpracujących z  mafią, •  passball 
– zawodnicy ubrani w  oryginalne stroje toczą wesołą
rozgrywkę piłkarską, •  wesołe laboratorium – odkryj 
niesamowite tajemnice świata nauki, •  odkryj tajemnicę 
Trójkąta Bermudzkiego Karpacza, zobacz niezwykłą 
świątynię Wang, a na zakończenie zregeneruj siły w Parku 

Wodnym Tropikana w Karpaczu (2 h) – wstęp 23 zł dzieci 
do 14 lat/41 zł dzieci powyżej 14 lat – płatny dodatkowo, 
•  podejmij wyzwanie zdobycia najwyższego szczytu Kar-
konoszy – wejście z przewodnikiem na Śnieżkę (1602 m 
n.p.m.), •  dyskoteki – niezapomniane zabawy z  DJ-em 
i  super muzyką, •  ognisko z  pieczeniem kiełbasek, gry 
i zabawy, konkursy, •  możliwość skorzystania z wycie
czek fakultatywnych.

Zakwaterowanie, wyżywienie, program fakultatywny, 
transport, miejsce wyjazdu – szczegóły str. 13.  
Cena – szczegóły str. 15.

Program podstawowy
•  eurobungee – szalona zabawa na trampolinach z ase-
kuracją (x2), •  segway – pokonaj tor przeszkód utrzy-
mując równowagę, przejażdżka dwuśladowym pojazdem 
elektrycznym (x2), •  slackline – poznaj sztukę utrzymy-
wania równowagi i  sprawdź swoje możliwości, •  walki 

sumo – w  zabawnym stroju japońskiego wojownika 
sumo stocz pojedynek na specjalnie przygotowanej are-
nie, •  walki gladiatorów – wykaż się odwagą i sprytem, 
utrzymaj równowagę, strąć przeciwnika z  podestu za 
pomocą gąbkowej lancy, •  zorba – przemieszczanie się 
wewnątrz wielkiej dmuchanej kuli, •  wesołe laborato
rium – odkryj niesamowite tajemnice świata nauki, •  Ale 
Cyrk!, czyli blok zajęć akrobatycznych – nauka chodzenia 
na szczudłach oraz jazdy na dziwnym rowerze, •  kor
fball – rozwiń swoje umiejętności sportowe podczas zdo-
bywającej popularność gry zespołowej, •  nauka strzela
nia z  łuku oraz z  procy, •  passball – zawodnicy ubrani 

w  oryginalne stroje toczą wesołą rozgrywkę piłkarską, 
•  trening celności strzałów do specjalnie przygotowanej
bramki •  mega twister – stworzymy zakręcone taneczne 
show na wielkiej planszy, •  warsztat detektywistyczny 
– poznaj tajniki pracy detektywa i weź udział w śledztwie, 
•  you.fo – aktywna rozrywka na świeżym powietrzu,
•  liga mistrzów – turniej gier z różnych zakątków świata
– bule (Francja), molkky (Finlandia), kubb (Szwecja), 
•  Pakiet Super Integracyjny – jeszcze więcej gier i  za-
baw dla Twojej drużyny! •  fabularyzowana gra terenowa 
Nocna Pułapka – uratuj świat przed szalonym Simonem, 
•  nocna gra terenowa Mafia –odkryj, czy wśród Was nie
ma ludzi współpracujących z  mafią, •  bitwa balonowa, 
czyli zamieniamy piłkę do siatki na baloniki z wodą – mo-
kry przegrywa:) , •  zajęcia z  savoirvivre’u  –czy bycie 
grzecznym i dobrze wychowanym jest trendy?, •  wejście 
z  przewodnikiem na Śnieżkę (1602 m n.p.m.), w  czasie 
którego poznasz unikalność karkonoskiej fauny i  flory, 
•  odkryj tajemnicę Trójkąta Bermudzkiego Karpacza,
zobacz niezwykłą świątynię Wang, a na zakończenie zre-
generuj siły w Parku Wodnym Tropikana w Karpaczu (2 h) 
– wstęp 23 zł dzieci do 14 lat/41 zł dzieci powyżej 14 lat – 
płatny dodatkowo, •  dyskoteki – niezapomniane zabawy 
z DJ-em i super muzyką, •  ognisko z pieczeniem kiełba-
sek, gry i  zabawy, konkursy, •  możliwość skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych.

Zakwaterowanie, wyżywienie, program fakultatywny, 
transport, miejsce wyjazdu – szczegóły str. 13.  
Cena – szczegóły str. 15.

KARPACZ
Karkonosze pełne przygód

Jedyny obóz zawierający wszystkie 
atrakcje aktywne!

Weź udział w megadawce aktywnych 
atrakcji. Udaj się z nami do świata 
gier i rozrywki.



KARPACZ: ART & ACTIVEC obozy: wiek 11–15 lat
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Program podstawowy
•  decoupage – poznanie jednej z  najbardziej kreatyw-
nych technik zdobienia przedmiotów, •  lepienie z  gliny 
– poznanie tajników lepienia z  gliny; zobaczysz, jak ze
zwykłego kawałka gliny powstają niezwykłe rzeźby, 
•  recykling artystyczny – nadaj nowe znaczenie przed-
miotom, fantastyczne pomysły na nowe życie papieru, 
•  owocowe bukiety – kiwi, truskawka czy borówka w roli 
kwiatów? kto zrobi najsmaczniejszy bukiet?, •  trening 
umysłu – naucz się kilku podstawowych sztuczek, które 
pomogą Ci sukcesywnie poprawiać pamięć, •  mega 
scrabble – zabawy z  wyrazów, kreatywne składanie 
słów na megaplanszy, •  mega twister – sprawdź swoją 
gibkość i  wytrzymałość w  wyzwaniu na planszy, •  Ak
cja Integracja – jeszcze więcej gier i  zabaw, •  wesołe 
laboratorium – odkryj niesamowite tajemnice świata 
nauki, •  stwórz bańki mydlane w rozmiarze XXL, •  eu
robungee – szalona zabawa na trampolinach z  asekura-
cją (x2), •  Gry Świata – poznaj gry z  różnych zakątków 
świata: bule (Francja), molkky (Finlandia), kubb (Szwecja), 
•  korfball – rozwiń swoje umiejętności sportowe podczas 

zdobywającej popularność gry zespołowej, •  segway 
– pokonaj tor przeszkód utrzymując równowagę, prze-
jażdżka dwuśladowym pojazdem elektrycznym, •  slack
line – poznaj sztukę utrzymywania równowagi (nie tylko 

ducha), •  walki gladiatorów – wykaż się odwagą i spry-
tem, utrzymaj równowagę, strąć przeciwnika z podestu za 
pomocą gąbkowej lancy, •  zorba – przemieszczanie się 
wewnątrz wielkiej dmuchanej kuli, •  you.fo – aktywna 
rozrywka na świeżym powietrzu, •  Nocna Pułapka – gra 
terenowa pod osłoną nocy to świetna zabawa dla Twojej 
drużyny, •  nocna gra terenowa Mafia – odkryj, czy wśród 
Was nie ma ludzi współpracujących z  mafią, •  warsz
tat detektywistyczny – poznaj tajniki pracy detektywa 
i weź udział w  śledztwie, •  zajęcia z  pierwszej pomocy 
– jak mogę uratować ludzkie życie?, •  bitwa balonowa, 
czyli zamieniamy piłkę do siatki na baloniki z  wodą – 
mokry przegrywa:) , •  prawdziwa artystyczna uczta dla 
oka i  ducha, czyli wejście z  przewodnikiem na Śnieżkę 
(1602  m n.p.m.), •  odkryj tajemnicę Trójkąta Bermudz
kiego Karpacza, zobacz niezwykłą świątynię Wang, a na 
zakończenie zregeneruj siły w  Parku Wodnym Tropikana 
w Karpaczu (2 h) – wstęp 23 zł dzieci do 14 lat/41 zł dzieci 
powyżej 14 lat – płatny dodatkowo, •  dyskoteki – nie-
zapomniane zabawy z DJ-em i super muzyką, •  ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy, konkursy, •  możli
wość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.

Zakwaterowanie, wyżywienie, program fakultatywny, 
transport, miejsce wyjazdu – szczegóły str. 13.

KARPACZ
Karkonosze pełne przygód

Artyści również mogą się super 
bawić. Rozwijaj swoją kreatywność 
i weź udział w zajęciach aktywnych!

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Gwarancją Niezmienności Ceny  – cena 59 zł, szczegóły str. 4 
Super koszulka z wakacji „ZALOGOWANI NA WAKACJACH”  – cena 39 zł, szczegóły str. 3
Miejsca wyjazdów i dopłaty za połączenia antenowe  – szczegóły str. 13

TURNUS I  TURNUS II TURNUS III TURNUS IV

TERMIN 30.06–10.07.2018 11.07–21.07.2018 22.07–1.08.2018 2.08–12.08.2018

CENA 1 547 zł – – 1 547 zł

CENA 1 547 zł – – 1 547 zł

CENA 1 547 zł – – 1 547 zł

A

B

C

99,04% uczestników  oceniło nasze kolonie dobrze 
lub bardzo dobrze.
Jakub, 14 lat:  Kolonie bardzo mi się podobały 
i  mimo dużej ilości zajęć mieliśmy trochę czasu dla 
siebie. Ośrodek był bardzo zadbany, a jedzenie bardzo 
dobre. Zajęcia były dobrze zorganizowane.

Program Jakości



KARPACZ: WYPRAWY I ZABAWYD

KARPACZ: MEGA PARKI ROZRYWKIE

kolonie, obozy: wiek 10–13 i 14–17 lat

kolonie, obozy: wiek 10–13 i 14–17 lat
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Program podstawowy
•  wycieczka autokarowa do Serengeti Park Hodenha
gen – www.serengeti-park.de. To największy park sa
fari w  Europie, połączony z  parkiem rozrywki, gdzie na 
obszarze 220 ha na wolnych wybiegach żyje ponad 1500 
zwierząt z całego świata, które będziesz podziwiać z okien 
piętrowego autobusu podczas przejażdżki safari o  dłu-
gości 10 km. Ponadto zobaczysz krainę małp, park roz
rywki – a w  jego ramach 40 urządzeń: karuzele, kolejki, 
diabelski młyn, 4 specjalne atrakcje: przejazd samocho-
dami terenowymi, wyprawę płaskodenną łodzią, akrobacje 
w łodziach odrzutowych, przejażdżkę quadami, spektakle 
oraz pokazowe karmienie zwierząt (bilet wstępu 18 EUR 
– płatny dodatkowo),

•  wycieczka autokarowa do Berlina – zobaczymy: frag-
ment muru berlińskiego, Alexanderplatz, Uniwersytet 
Humboldtów, Wyspę Muzeów, Unter den Linden, Check-
point Charlie, Bundesrat, plac Poczdamski, Bramę Bran-
denburską, Bundestag, pałac Charlottenburg, kolumnę 
zwycięstwa oraz niezwykłe akwarium AquaDom & SEA 
LIFE – jedną z największych atrakcji stolicy Niemiec, gdzie 
możecie poczuć się, jakbyście nurkowali w morskich głę-
binach (bilet wstępu 10 EUR – płatny dodatkowo),
•  wycieczka autokarowa do Skalnego Miasta w  Cze
chach – www.adrspach.cz. Pobyt w  urokliwym Skal-
nym Mieście w Adršpachu, fantastyczne piaskowe formy 
skalne, przejażdżka łodzią, wodospady (bilet wstępu 
4 EUR – płatny dodatkowo),
•  wycieczka piesza do Western City – miasteczka 
prawdziwych kowbojów. Każdy może tutaj przenieść się 
w  czasie do świata szeryfów, rewolwerowców i  poszuki-
waczy złota. W programie: jazda konna – spacer, przejazd 
kolejką, strzelnica indiańska, rzut nożem, rzut włócznią, 
wejście na Pal Męczarni,
•  odkryj tajemnicę Trójkąta Bermudzkiego Karpacza,
zobacz niezwykłą świątynię Wang, a  na zakończenie 
zregeneruj siły w Parku Wodnym Tropikana w Karpaczu 
(2 h) – wstęp 23 zł dzieci do 14 lat/ 41 zł dzieci powyżej 

14  lat – płatny dodatkowo, •  wejście z  przewodnikiem 
na Śnieżkę (1602  m n.p.m.), •  gry terenowe z  wykony-
waniem zadań, np. Dom Pełen Zagadek, •  spacer do 
malowniczej zapory na Łomnicy oraz Centrum Rekreacji 
Kolorowa (1 zjazd torem saneczkowym), •  wizyta w no-
woczesnym Centrum Edukacji Ekologicznej KPN, poznaj 
unikalność karkonoskiej fauny i flory, zobacz wystawę mi-
nerałów, Domek Laboranta, a dzięki panoramie 3D zajrzyj 
do wnętrza Małego Kotła, •  wycieczka górska z przewod-
nikiem do pięknych karkonoskich schronisk: Samotnia 
i  Strzecha Akademicka, •  program rekreacyjno–spor-
towy – zabawy integrujące grupę, •  nocna gra terenowa 
Świetliki, •  dyskoteki, ognisko.

Zakwaterowanie, wyżywienie, program fakultatywny, 
transport, miejsce wyjazdu – szczegóły str. 13.  
Cena – szczegóły str. 17.

Program podstawowy
•  wycieczka autokarowa do Heide Parku koło Ham
burga www.heide-park.pl – największego (85  ha) parku 
rozrywki w  Europie z  40 atrakcjami. Wspaniałą atrakcją 
parku jest Colossos – największa drewniana kolejka gór-
ska na świecie, konstrukcja zapisana w Księdze Rekordów 

Guinnessa. Jazda z prędkością 120 km/h podnosi wszyst-
kim poziom adrenaliny (bilet wstępu – 20 EUR płatny do-
datkowo),
•  wycieczka autokarowa do Tropical Islands koło Ber
lina www.tropical-islands.de – największego w  Europie 
tropikalnego świata rozrywki. 8000 m kw. pokrytych bia-
łym, delikatnym piaskiem – największa na świecie plaża 

pod dachem, 4000 m kw. wody, zjeżdżalnie wodne, miej-
sca do wspinania – to wszystko czeka na Ciebie! Jest tu 
miejsce na pływanie i  szaleństwa, pobyt ok. 6 h (wstęp 
i posiłek – 32 EUR płatne dodatkowo, zjeżdżalnia wieżowa 
w cenie),
•  wycieczka autokarowa do Pragi – zobaczymy klasz-
tor Strahovsky, Loretę Praską, Hradczany, ogrody przy 
pałacu prezydenckim, Bycze Schody, katedrę św. Wita, 
Małą Stranę z kościołem św. Mikołaja, most Karola, Stare 
Miasto, ratusz, zegar Orloj, rynek Staromiejski, Václavské 
náměstí, przejedziemy się metrem,
•  odkryj tajemnicę Trójkąta Bermudzkiego Karpacza,
zobacz niezwykłą świątynię Wang, a  na zakończenie 
zregeneruj siły w Parku Wodnym Tropikana w Karpaczu 
(2 h) – wstęp 23 zł dzieci do 14 lat/ 41 zł dzieci powyżej 
14 lat – płatny dodatkowo, •  wejście z  przewodnikiem 
na Śnieżkę (1602  m n.p.m.), •  gry terenowe z  wyko-
nywaniem zadań, np. Dom Pełen Zagadek, •  spacer do 
malowniczej zapory na Łomnicy oraz Centrum Rekreacji 
Kolorowa (1 zjazd torem saneczkowym), •  wizyta w no-
woczesnym Centrum Edukacji Ekologicznej KPN, poznaj 
unikalność karkonoskiej fauny i flory, zobacz wystawę mi-
nerałów, Domek Laboranta, a dzięki panoramie 3D zajrzyj 
do wnętrza Małego Kotła, •  program rekreacyjno-spor-
towy – zabawy integrujące grupę, •  nocna gra terenowa 
Świetliki, •  dyskoteki, ognisko.

Zakwaterowanie, wyżywienie, program fakultatywny, 
transport, miejsce wyjazdu – szczegóły str. 13.  
Cena – szczegóły str. 17.

KARPACZ
Karkonosze pełne przygód

Kochasz przygody i zwierzęta? Wykorzystasz każdą okazję,  
by być jak najbliżej nich? Ten program jest dla Ciebie! Serengeti  
Park w Saksonii, cylindryczne akwarium w Berlinie czy tajemnicze 
Skalne Miasto w Czechach – to miejsca godne Twej uwagi!

Uwielbiasz adrenalinę i szaleństwa w parkach rozrywki? Dobrze trafiłeś, 
bo mega atrakcje w Heide Parku i Tropical Islands zagwarantują Ci porządną 
dawkę emocji. Byś miał jednak więcej wrażeń zabierzemy Cię na zwiedzanie 
Pragi oraz będziesz mógł sprawdzić swą kondycję zdobywając szczyt Śnieżki. 
Oj, będzie się czym pochwalić przed kolegami! Mega zabawa może być 
z Twoim udziałem!



KARPACZ: AQUA & FUNF kolonie, obozy: wiek 10–13 i 14–17 lat

Informacje dodatkowe
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Program podstawowy
•  wycieczka autokarowa do Tropical Islands koło Ber
lina www.tropical-islands.de – największego w  Europie 
tropikalnego świata rozrywki. 8000 m kw. pokrytych bia-
łym, delikatnym piaskiem – największa na świecie plaża 
pod dachem, 4000 m kw. wody, zjeżdżalnie wodne, miej-
sca do wspinania – to wszystko czeka na Ciebie! Jest tu 
miejsce na pływanie i  szaleństwa, pobyt ok. 6 h (wstęp 
i posiłek – 32 EUR płatne dodatkowo, zjeżdżalnia wieżowa 
w cenie),
•  wycieczka autokarowa do Pragi oraz Aqua Palace 
– zobaczymy ogrody Senatu przy pałacu prezydenckim,
Małą Stranę z kościołem św. Mikołaja, most Karola, Stare 
Miasto, ratusz, zegar Orloj, rynek Staromiejski, Václa-
vské náměstí, przejedziemy się metrem, następnie czeka 

nas relaks (3 h) w Aqua Palace k. Pragi (wstęp 16 EUR – 
płatny dodatkowo),
•  wycieczka autokarowa do Drezna – zobaczymy bramę 
Kronentor, pałac Zwinger (dziedziniec i Wallpavillon), Sem-
peroper, kościół Hofkirche, Frauenkirche, rezydencję Wet-
tynów, Drezdeńską Białą Flotę, przystań; planowany jest 
czas wolny na Altmarkt,
•  wycieczka autokarowa Zamek Chojnik – Wodospad
Szklarski – Termy Cieplice (wstęp do term – 19 zł za 2 h 
płatny dodatkowo),
•  pobyt w  Parku Wodnym Sandra Spa w  Karpaczu –
gdzie znajduje się basen pływacki, basen ze sztuczną 
falą, sztuczna rzeka, basen z  hydromasażem, basen 
z zimną wodą, Wodna Dżungla dla dzieci, sztuczna plaża 
z  piaskiem morskim, 4 zakręcone zjeżdżalnie, basen ze-
wnętrzny z  plażą, zewnętrzne jacuzzi, •  zwiedzanie 

atrakcji Karpacza: świątynia Wang, skocznia Orlinek, 
Krucze Skałki, •  wejście z  przewodnikiem na Śnieżkę 
(1602  m n.p.m.), •  spacer do malowniczej zapory 
na Łomnicy oraz Centrum Rekreacji Kolorowa (1 zjazd to-
rem saneczkowym), •  wizyta w  nowoczesnym Centrum 
Edukacji Ekologicznej KPN, poznaj unikalność karkono-
skiej fauny i flory, zobacz wystawę minerałów, Domek La-
boranta a dzięki panoramie 3D zajrzyj do wnętrza Małego 
Kotła, •  program rekreacyjno-sportowy – zabawy inte-
grujące grupę, gry terenowe, •  dyskoteki, ognisko.

Zakwaterowanie, wyżywienie, program fakultatywny, 
transport, miejsce wyjazdu – szczegóły str. 13.

KARPACZ
Karkonosze pełne przygód

Uwielbiasz szalone kąpiele i fun na 100% w gronie rówieśników? Zapraszamy 
na wakacje do Karpacza, gdzie unikalny klimat niewiele byłby wart bez Ciebie 
i niepowtarzalnej atmosfery. Czeka Cię szalona wodna zabawa w Tropical Islands, 
Termach Cieplice i Parku Wodnym w Karpaczu. Ale to nie koniec zabawowych 
atrakcji: pasję odkrywcy zaspokoisz poznając Pragę i Drezno, a o swoją kondycję 
zadbasz wchodząc na Śnieżkę. Dla tych widoków, uwierz nam, warto!

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Gwarancją Niezmienności Ceny  – cena 59 zł, szczegóły str. 4 
Super koszulka z wakacji „ZALOGOWANI NA WAKACJACH”  – cena 39 zł, szczegóły str. 3
Miejsca wyjazdów i dopłaty za połączenia antenowe  – szczegóły str. 13

TURNUS I  TURNUS II TURNUS III TURNUS IV

TERMIN 30.06–10.07.2018 11.07–21.07.2018 22.07–1.08.2018 2.08–12.08.2018

CENA – 1 587 zł – –

CENA 1 587 zł – 1 587 zł 1 587 zł

CENA – 1 587 zł 1 587 zł –

D

E

F

99,04% uczestników  oceniło nasze kolonie dobrze 
lub bardzo dobrze.
Natalka, 10 lat:  Bardzo mili wychowawcy, którzy 
organizowali super zajęcia. Podobały mi się wyjazdy 
do aquaparków i na góry i  zamki. Piękne i przytulne 
pokoje i dobre jedzenie.

Program Jakości



KARPACZ: HARRY POTTERG

Informacje dodatkowe

kolonie: wiek 7–11 lat
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Program podstawowy
ZAMIESZKAJ W KRAINIE CZARÓW
•  przydział do domów przy udziale Tiary Przydziału, 
•  wręczenie wszystkim uczestnikom różdżki – pod-
stawowego atrybutu czarodzieja, •  codzienne czytanie 
fragmentów książki „Harry Potter i  Komnata Tajemnic”, 
•  projekcja filmu, •  Karkonoskie Tajemnice – wizyta
w  siedzibie Ducha Gór, gdzie wszystkimi zmysłami do-
świadczysz magii i  potęgi drzemiącej w  Karkonoszach. 
Spotkasz tajemniczego kostura, niezwykłych hutników 
szkła, magicznego sekretarzyka Ducha Gór i wiele innych 
tajemniczych atrakcji.

WYCIECZKI DO KRAINY MUGOLI
•  świat zaklęty w  skale – Skalne Miasto www.adr-
spach.cz – pobyt w  urokliwym mieście w  Adršpachu, 
gdzie zobaczymy fantastyczne formy skalne z  piaskowca 
i  wodospady (bilet wstępu 4  EUR – płatny dodatkowo), 
•  tajna kopalnia uranu: Sztolnia w  Kowarach, gdzie
wraz z przewodnikiem podążymy tajemniczą ścieżką od-
krycia przez XII-wiecznych gwarków (Walonów) rud że-
laza i  innych cennych kruszców. Usłyszymy także, ściśle 
tajną przez długie lata, historię uranu wydobywanego 
przez Związek Radziecki w Polsce. Zobaczymy bogactwo 

minerałów w Skarbcu Walońskim i podziemne widowisko 
laserowe, •  tajemnicza wyprawa do ZOO Safari w  Dvůr 
Králové www.zoodvurkralove.cz w poszukiwaniu Zgredka, 
sowy oraz węża uwolnionego przez Harry’ego Pottera; na-
miastka afrykańskiego safari; zwierzynę możemy oglądać 
poruszając się po ogrodzie safaribusem lub kolejką (bilet 
wstępu 6  EUR – płatny dodatkowo), •  jak żyją mugole 
– zwiedzanie atrakcji Karpacza: świątyni Wang, skoczni
Orlinek, Kruczych Skałek.

ZAJĘCIA MAGII I CZARODZIEJSTWA
•  nauka magicznych wyliczanek i  zabawnych rymowa-
nek, •  lekcje eksperymentów; tworzenie eliksirów według 
prof. Snapa, •  lekcje transmutacji według prof. McGo-
nagala, czyli sztuka przemiany w  jednorożca, pająka, 
drzewo – zajęcia zakończone pokazem „wyczarowanych” 
strojów, •  w poszukiwaniu kamienia filozoficznego – pie
sza wycieczka z  przewodnikiem szlakiem Tajemnice 
Krainy Ducha Gór, •  lekcja zielarstwa według prof. Spro-
uta, podczas której stworzymy własny zielnik, •  nauka 
sztuczek iluzjonisty oraz obrona przed czarną magią, po-
znanie tajników savoir-vivre’u, •  wyczarowanie Feniksa 
z  popiołów techniką origami, •  wykonanie własnej mio-
tły – konkurs „Nimbus 2018”, •  wykonanie bransoletek 
przyjaźni, identyfikatorów domów, •  wyczarowanie z pla-

steliny Zgredka, •  czarodziejskie rozgrywki sportowe, 
wyścigi na miotłach, gra w  quidditch, •  drużynowa gra 
sprawnościowa Uwolnić Stworka, Komnata Tajemnic – gra 
terenowa, •  zbieranie punktów, które zdecydują o najlep-
szym domu.

CZARODZIEJSKIE PRZYJEMNOŚCI
•  dyskoteki rozbawionych czarodziejów, •  degustacja
fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta, •  wieczorne 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy integrujące 
grupę, konkursy, •  pobyt w Parku Wodnym Sandra Spa 
w Karpaczu, gdzie znajdują się m.in.: basen ze sztuczną 
falą, sztuczna rzeka, Wodna Dżungla, sztuczna plaża, 
4 zjeżdżalnie, zewnętrzne jacuzzi (wstęp – 26 zł za 1,5 h 
płatny dodatkowo).

NA KONIEC
•  parada w  czarodziejskich strojach, wybór najlepszego
domu, •  dyplom ukończenia Szkoły Magii i Czarodziejstwa.

Na czas pobytu w Szkole Magii i Czarodziejstwa otrzy
masz szkolny strój ucznia: czapkę i  pelerynę czaro
dziejską.
Program realizowany w ramach cyklu „Smyki na wakacjach” 
adresowany jest do dzieci w wieku 7–11 lat. To właśnie tutaj, 
w bajkowym świecie, pod okiem wykwalifikowanej kadry 
każdy z małych odkrywców łatwiej się zaaklimatyzuje na ko-
lonii i przeżyje z nami niesamowitą przygodę.

Zakwaterowanie, wyżywienie, program fakultatywny, 
transport, miejsce wyjazdu – szczegóły str. 13.

KARPACZ
Karkonosze pełne przygód

Chciałbyś zamieszkać w Krainie Czarów? Już planujesz wycieczki do krainy 
mugoli? A może jesteś mistrzem magii i posiadasz zdolności czarodziejskie? 
Jedno jest pewne – to wszystko i wiele innych czarodziejskich przyjemności 
czeka Cię w Karpaczu na koloniach z Harrym Potterem. Peleryna i różdżka 
czarodziejska są w Twoim zasięgu. Przekonaj się sam!

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Gwarancją Niezmienności Ceny  – cena 59 zł, szczegóły str. 4 
Super koszulka z wakacji „ZALOGOWANI NA WAKACJACH”  – cena 39 zł, szczegóły str. 3
Miejsca wyjazdów i dopłaty za połączenia antenowe  – szczegóły str. 13

TURNUS I  TURNUS II TURNUS III TURNUS IV

TERMIN 30.06–10.07.2018 11.07–21.07.2018 22.07–1.08.2018 2.08–12.08.2018

CENA – 1 497 zł – –

CENA – 1 497 zł – –

CENA – 1 497 zł – –

G

H

I

99,04% uczestników  oceniło nasze kolonie dobrze 
lub bardzo dobrze.
Filip, 9 lat:  Bardzo mi się podobało ZOO Safari 
i  Skalne Miasto i  to, że było dużo zajęć. Śniadania, 
obiady i kolacje były pyszne. Panie były bardzo fajne.

Program Jakości



KARPACZ: LEGO PRZYGODAI kolonie: wiek 7–11

KARPACZ: WAKACJE Z PASJĄH kolonie: wiek 7–11 lat

19

Program podstawowy
•  stwórz autorskie konstrukcje z  klocków Lego, •  za-
projektuj własne plansze i  scenariusze gier, które będą 
wyzwaniem dla grupy, •  wygraj konkurs na najlepszego 
konstruktora Lego i  zdobądź tytuł Lego Master 2018, 
•  zrób to sam – warsztat tworzenia własnych klocków
Lego, •  games room – wspólnie z przyjaciółmi spędzisz 
czas podczas rozgrywek w planszowe gry Lego, •  Świe
tliki – gra terenowa z dreszczykiem emocji, •  wycieczka 
do Skalnego Miasta w  Czechach – pobyt w  urokliwym 
mieście w  Adršpachu, gdzie zobaczymy fantastyczne 
formy skalne z  piaskowca i  wodospady podczas prze-
jażdżki łodzią (bilet wstępu 4  EUR – płatny dodatkowo), 
•  wycieczka autokarowa do Czech, gdzie zwiedzimy ZOO 
Safari w  Dvůr Králové www.zoodvurkralove.cz – na-
miastkę afrykańskiego safari; zwierzynę możemy oglą-
dać poruszając się po ogrodzie safaribusem lub kolejką 
(bilet wstępu 6  EUR – płatny dodatkowo), •  wycieczka 
do Sztolni w  Kowarach – gdzie wraz z  przewodnikiem 
podążymy tajemniczą ścieżką odkrycia przez XII-wiecz-
nych gwarków (Walonów) rud żelaza i  innych cennych 
kruszców. Usłyszymy także, ściśle tajną przez długie lata, 
historię uranu wydobywanego przez Związek Radziecki 
w  Polsce. Zobaczymy bogactwo minerałów w  Skarbcu 

Walońskim i  podziemne widowisko laserowe, •  pie
sza wycieczka szlakiem Tajemnice Krainy Ducha Gór, 
•  zwiedzanie atrakcji Karpacza: świątynia Wang, skocz-
nia Orlinek, Krucze Skałki, •  Karkonoskie Tajemnice – 
wizyta w siedzibie Ducha Gór, gdzie wszystkimi zmysłami 
doświadczysz magii i potęgi drzemiącej w Karkonoszach; 
spotkasz tajemniczego kostura, niezwykłych hutników 
szkła, magicznego sekretarzyka Ducha Gór i wiele innych 
tajemniczych atrakcji, •  pobyt w  Parku Wodnym San

dra Spa w  Karpaczu, gdzie znajdują się m.in.: basen ze 
sztuczną falą, sztuczna rzeka, Wodna Dżungla, sztuczna 
plaża, 4 zjeżdżalnie, zewnętrzne jacuzzi (wstęp – 26 zł za 
1,5 h płatny dodatkowo).

Na początku turnusu każde dziecko otrzyma na pa
miątkę oraz do zabawy minifigurkę Lego.
Program realizowany w ramach cyklu „Smyki na wakacjach” 
adresowany jest do dzieci w wieku 7–11 lat. To właśnie tutaj, 
w bajkowym świecie, pod okiem wykwalifikowanej kadry 
każdy z małych odkrywców łatwiej się zaaklimatyzuje na ko-
lonii i przeżyje z nami niesamowitą przygodę.

Zakwaterowanie, wyżywienie, program fakultatywny, 
transport, miejsce wyjazdu – szczegóły str. 13.  
Cena – szczegóły str. 18.

KARPACZ
Karkonosze pełne przygód

Przenieś się z nami w niezwykły świat klocków Lego, do miejsca, w którym 
możesz przekroczyć granice swojej wyobraźni. Dzięki nowoczesnym zestawom 
klocków będziesz miał okazję zaprojektować i stworzyć niezapomniane 
modele. Zostań konstruktorem Lego, zbuduj swój własny świat z klocków Lego. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Program podstawowy
PASJA PODRÓŻNIKA
•  wycieczka autokarowa do Skalnego Miasta w  Cze
chach www.adrspach.cz – pobyt w  urokliwym mieście 
w Adršpachu, gdzie zobaczymy fantastyczne formy skalne 
z piaskowca i wodospady podczas przejażdżki łodzią (bilet 
wstępu 4 EUR – płatny dodatkowo),
•  wycieczka autokarowa do Sztolni w Kowarach, gdzie
wraz z przewodnikiem podążymy tajemniczą ścieżką od-
krycia przez XII-wiecznych gwarków (Walonów) rud że-
laza i  innych cennych kruszców. Usłyszymy także, ściśle 
tajną przez długie lata, historię uranu wydobywanego 
przez Związek Radziecki w Polsce. Zobaczymy bogactwo 
minerałów w Skarbcu Walońskim i podziemne widowisko 
laserowe,
•  wycieczka autokarowa do Czech, gdzie zwiedzimy
ZOO Safari w Dvůr Králové www.zoodvurkralove.cz – na-
miastkę afrykańskiego safari; zwierzynę możemy oglądać 
poruszając się po ogrodzie safaribusem lub kolejką (bilet 
wstępu 6 EUR – płatny dodatkowo),

•  zwiedzanie atrakcji Karpacza: świątyni Wang, skoczni
Orlinek, Kruczych Skałek, •  wycieczka nad Dziki Wodo-
spad i wodospad nad Łomnicą, •  Karkonoskie Tajemnice 
– wizyta w  siedzibie Ducha Gór, gdzie wszystkimi zmy-
słami doświadczysz magii i  potęgi drzemiącej w  Karko-
noszach, •  piesza wycieczka do Wielkiego Parku Bajek, 
a w nim spotkanie z Królową Śniegu, Calineczką, Jasiem 
i  Małgosią, Czerwonym Kapturkiem. Zabawne kształty 
w świecie śmiesznych luster, zobaczymy, gdzie śpi Śpiąca 
Królewna i gdzie chował się Kopciuszek przed księciem.

PASJA ARTYSTY
•  warsztaty decoupage’u – jedna z najbardziej kreatyw-
nych technik ozdabiania przedmiotów. Podczas zajęć prze-
konasz się, że z  materiałów dostępnych w  domu można 
stworzyć niesamowite dzieło; poznanie różnych technik 
plastycznych – wykonanie prac poznanymi technikami, 
•  lepienie z  gliny – poznanie tajników lepienia z  gliny;
zobaczysz, jak ze zwykłego kawałka gliny powstają wspa-
niałe rzeczy, •  tworzenie witraży – zapoznanie się z nie-
zwykle prostą techniką zdobniczą, jaką jest malowanie, 
np. na szkle, stworzysz swój pierwszy witraż, •  tworze

nie biżuterii – tworzenie bransoletek z gumek (uwaga pa-
nowie!, pamiętajcie, że prezenty wykonane własnoręcznie 
są najcenniejsze), •  origami – zapoznanie się ze wschod-
nią sztuką tworzenia figurek z papieru, •  wystawa najcie-
kawszych prac kolonistów.

PASJA SPORTOWCA
•  gry i zabawy ruchowe, tory sprawnościowe, rozgrywki 
drużynowe, •  pobyt w  Parku Wodnym Sandra Spa 
w Karpaczu, gdzie znajdują się m.in.: basen ze sztuczną 
falą, sztuczna rzeka, Wodna Dżungla, sztuczna plaża, 
4 zjeżdżalnie, zewnętrzne jacuzzi (wstęp – 26 zł za 1,5 h 
płatny dodatkowo), •  gra terenowa Świetliki – przez 
mroczny las do celu poprowadzą Cię świetliki, trasę 
pokonasz wykonując zagadkowe zadania, •  piesza wy
cieczka z  przewodnikiem szlakiem Tajemnice Krainy 
Ducha Gór.

Podczas kolonii wspólnie stworzycie Wielkie Dzieło Pa
sjonatów „Karpacz, wakacje 2018”.
Program realizowany w ramach cyklu „Smyki na wakacjach” 
adresowany jest do dzieci w wieku 7–11 lat. To właśnie tutaj, 
w bajkowym świecie, pod okiem wykwalifikowanej kadry 
każdy z małych odkrywców łatwiej się zaaklimatyzuje na ko-
lonii i przeżyje z nami niesamowitą przygodę.

Zakwaterowanie, wyżywienie, program fakultatywny, 
transport, miejsce wyjazdu – szczegóły str. 13.  
Cena – szczegóły str. 18.

Kolonie w Karpaczu dostarczą Ci wszystkiego, co potrzebne do przeżycia 
wyjątkowych wakacji. Czeka Cię wspaniała zabawa w ZOO Safari i Wielkim 
Parku Bajek. Fantastyczne skały w Adršpachu będą inspiracją do tworzenia 
w glinie, a nocna gra terenowa dostarczy Ci sporej dawki adrenaliny. 
Zabawa z pasją gwarantowana! Nie może Cię na niej zabraknąć!


