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Kolonie i obozy letnie
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Metoda ATAS poznawania świata i nauczania języków obcych oparta jest na 

doświadczeniu organizowania aktywnych i edukacyjnych wyjazdów dla młodzieży. 

Do stworzenia tej metody przyczyniła się współpraca z wieloma pełnymi pasji 

pedagogami. Najważniejsze jednak było dla nas doświadczenie towarzyszenia 

tysiącom młodych ludzi w odkrywaniu przez nich obcych języków i kultur.

METODA ATAS to: 

Aktywność, Towarzystwo, Autentyczne sytuacje, Super zabawa.

 AKTYWNOŚĆ

Na obozach ATAS nie ma mowy o nudnych wakacjach. Uczestnikom naszych wyjazdów proponujemy 

zajęcia, które budzą ciekawość, emocjonują, i wiążą się z aktywnością. Przekonaliśmy się, że człowiek 

najlepiej uczy się nowych rzeczy, gdy poznawanie = pasja.

 TOWARZYSTWO

Metoda ATAS to budowanie relacji w grupie, z możliwością zdobywania i rozwijania indywidualnych umiejętności. 

Podczas gier terenowych prowadzonych w grupach nowe informacje same wchodzą do głowy! A przy okazji nawiązują 

się znajomości, które zazwyczaj nie kończą się po powrocie do domu.

 AUTENTYCZNE SYTUACJE

Konieczność pozyskania konkretnych informacji od ludzi spotkanych na ulicy w Londynie czy potrzeba porozumienia się 

z native-speakerem na obozie językowym w Polsce sprawia, że język obcy staje się nie tylko użyteczny, ale też niezbędny. 

Dlatego na każdym kroku korzystamy z faktu przebywania w nowym środowisku, motywując naszych uczestników 

do poznawania i doŚWIADCZENIA nowych zwyczajów i kultur.

 SUPER ZABAWA
Czym byłby dobry wyjazd młodzieżowy bez zabawy? Aktywności realizowane zgodnie z metodą ATAS zawierają 

w sobie zawsze odpowiednią ilość humoru i okazji do zabawy.

BIURA SPRZEDAŻY ATAS

Obozy językowe, obozy turystyczne i wypoczynkowe
WARSZAWA ul. Koszykowa 60/62 lok. 3
tel. 22 625 17 28, 22 625 18 51, bsc@atas.pl

Kursy językowe za granicą 
WARSZAWA, ul. Noakowskiego 4 (Pl. Politechniki)
tel. 22 825 74 77, 22 825 93 21/22, bwj@atas.pl 

BYDGOSZCZ ul. Dworcowa 81/202
tel. 52 322 03 34, e-mail: bydgoszcz@atas.pl

GDAŃSK ul. Heweliusza 11 Budynek Organika Trade, Piętro VIII, lokal nr 807
tel. 58/ 7832310, e-mail: gdansk@atas.pl

KATOWICE ul. Warszawska 3
tel. 32 255 24 84, e-mail: katowice@atas.pl

KRAKÓW ul. G. Zapolskiej 38, Biurowiec 38 (IV piętro, lok. 420)
tel. 12 429 14 25, e-mail: krakow@atas.pl

ŁÓDŹ Al. Kościuszki 80/82 (IX piętro, lok. 1)
tel. 42 632 48 71, e-mail: lodz@atas.pl

POZNAŃ ul. Grunwaldzka 17
tel. 61 865 86 02,e-mail: poznan@atas.pl

WROCŁAW ul. Kuźnicza 11/13 III piętro
tel. 71 342 50 08, e-mail: wroclaw@atas.pl

BIURO OBSŁUGI AGENCYJNEJ
Warszawa Pl. Konstytucji 4/17
obsługa agentów: tel. 22 625 46 82, e-mail: agenci@atas.pl

Telefon alarmowy (+48) 606 121 732 
W terminie od 27.06 do 31.08.2016 pracownicy ATAS Sp. z o.o. służą pomocą 
w sytuacjach awaryjnych oraz związanych z wyjazdami i powrotami naszych 
klientów.

Pod tym telefonem nie udziela się informacji o ofercie oraz realizacji programu. 
W celu uzyskania informacji o ofercie prosimy o telefon do biur ATAS Sp. z o.o. 
w godzinach 09.00–17.00.

www.atas.pl
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Obozy i kolonie – lato 2016
symbol miejsce – rodzaj obozu metoda ATAS wiek ilość dni rodzaj transportu strona
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JPJ JASTRZĘBIA GÓRA – obóz językowy 8–12, 13–16 12 6

JM1 MALTA – obóz językowy 12–18 8 7

JA3 LONDYN na bis – obóz językowy 13–18 9 8

JA1 LONDYN – obóz językowy 13–18 9 9

JA4 LONDYN z native speakerami – obóz językowy 13–18 9 10

JA2 LONDYN i miasta Anglii – obóz językowy 11–16, 13–18 9 11

JA5 BRIGHTON-LONDYN – obóz językowy 10–14 9 12

JAW LONDYN na luzie – kurs językowy standardowy 13–18 14/16
 

13

JAL LONDYN z klasą – kurs językowy standardowy 13–18 14/16
 

14, 15

JAL-G LONDYN – kurs językowy egzamin gimnazjalny 14–15 14/16
 

14, 15

JAL-MR LONDYN – kurs językowy matura 16–19 14/16
 

14, 15

Rozkład jazdy 16, 17

KAA-13/16 HASTINGS – kurs języka angielskiego 12–16, 16+ 17 18

KHH-01/16 BARCELONA – kurs języka hiszpańskiego/angielskiego 5–10, 11–14, 15–18 14 19

PON-AK BERLIN – kurs języka niemieckiego
12–18, 13–16, 15–18, 

19–25 
14 20
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OG1 GRECJA – Smaki Grecji – obóz turystyczno-wypoczynkowy 12–18 11 22

OW1 WŁOCHY – Podróż marzeń – obóz turystyczno-wypoczynkowy 12–18 11 23

OW2 WŁOCHY – Północ-południe – obóz turystyczno-wypoczynkowy 12–18 11 24

POW-AS WŁOCHY – Sycylia-Messyna – obóz turystyczno-wypoczynkowy 13–18 13 25

POH HISZPANIA z Paryżem – obóz turystyczno-wypoczynkowy 14–18 13/11 26

POH-K HISZPANIA z Wenecją – obóz turystyczno-wypoczynkowy 14–18 12/11 27

POF-A
FRANCJA – Cannes – obozy: rekreacja, fotografi a, tenis, poznaj Francję, 
moda i styl, abc nurkowania

12–18 10 28
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POG-OT GRECJA – Wyspa Thassos – obóz wypoczynkowy 13–18 12 30

POW-OK WŁOCHY – Rimini – obóz wypoczynkowy 13–16, 16–18 11 31

POW- OG WŁOCHY – Gargano/Vieste – obóz wypoczynkowy 13–18 12 32

POW-CZ WŁOCHY – Riwiera Adriatycka, Rimini – obóz wypoczynkowy 13–18 11 33

POB/
POB-W

BUŁGARIA – Złote Piaski – obóz wypoczynkowy 14–16, 16–18 11, 12
 

34

POB-JB BUŁGARIA – Złote Piaski – obóz wypoczynkowy 12–15, 16–19 11
 

35

POB-JBN BUŁGARIA – Nesseber – obóz wypoczynkowy 12–15 12 36

POK-OKZ CHORWACJA – Zadar – obóz wypoczynkowy 14–18 11 37

POK -PD CHORWACJA – Drvenik – obóz wypoczynkowy 13–18 11 38

POM-PH WĘGRY – Hajduszoboszlo – obóz wypoczynkowy 12–18 10 39

POF-K FRANCJA – Korsyka – obóz wypoczynkowy 12–19 10 40

3SPIS TREŚCI www.atas.pl
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Obozy i kolonie – lato 2016
symbol miejsce – rodzaj obozu metoda ATAS wiek ilość dni rodzaj transportu strona
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OP1 ZIEMIA KŁODZKA – relaks, sport, przygoda 10–16 12 42

POP-PGK POGORZELICA – obóz turystyczno-wypoczynkowy 7–14, 14–18 13 43

POP-BHN/
HNK/HND

NIECHORZE – kolonie/obóz z bogatym programem 7–13, 14–17 12, 13, 14 44

POP- BPK/
BPD

SZKLARSKA PORĘBA – kolonia i obóz programowy zawrót głowy 7–14, 14–18 13, 16
 

45

POP-OKD DĄBKI – kolonia/obóz tematyczne: luz blues 11–14, 14–18 11 46

POP-CZP ZAKOPANE – obóz: Zakopane jakiego nie znacie – TATRALANDIA 12–15, 16–18 12 47

POP-CUS USTKA – obóz tematyczny: all 4 fun 14–15, 16–17 12 48
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POP-CR RABKA ZDRÓJ – kolonia i obóz niezapomnianych przygód 8–16 14 50

POP-RWP WĘGORZEWO – 7 przygód 10–14, 13–18 14
 

51

POP-KMP JURA – obóz – maxymalna dawka przygody 14–18 12 52

POP-KJ JURA – obóz paintballowy level 1 13–18 12 53

POP-OKD DĄBKI – kolonia/obóz tematyczny: 10 przygód 7–11 11 46

POP-KPP JURA – kolonia piłkarsko-przygodowa 7–13 12 54

POP-CŁ ŁEBA – kolonia: FANTAJOLANDIA 6–13 12 62 
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POP-OKD DĄBKI – kolonia/obóz tematyczny: rekreacja i sport, bez nudy, sportowcy 7–11, 11–16, 13–18 11 46

POP-RWS WĘGORZEWO – stacjonarny obóz szkoleniowo-żeglarski 14–19 14
 

56

POP-RWK WĘGORZEWO – kolonia żeglarska 8–13 14
 

57

POP-OŻ PISZ – obóz żeglarski 12–18 14
 

58

POP-OWW PISZ – obóz windsurfi ngowy 12–18 14
 

59

POP-K NOWĘCIN – obóz windsurfi ngowy, tenisowy 11–18 13
 

60

POP-KS SYPNIEWO – obóz CrossFit & Przygoda 13–18 12 61

POP-KPP JURA – kolonia piłkarsko-przygodowa 14–18 11 54

POP-CŁ ŁEBA – kolonia/obóz rekreacyjno-sportowa, moc atrakcji, Łeba aktywnie 13–18 11  62

POP-CUS USTKA – kolonia tematyczny: Ustka aktywnie 13–14, 15–17 10 48
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POP-OO DUSZNIKI ZDRÓJ – otaku camp 12–20 13 64

POP-KKW KRYNICA ZDRÓJ – obóz wokalny 13–19 12 65

POP-KKA KRYNICA ZDRÓJ – obóz aktorski 13–19 12 66

POP-KOF KRYNICA ZDRÓJ – obóz fotografi czny 13–19 12 67

POP-KT KRYNICA ZDRÓJ – obóz taneczny 13–19 12 68

POP-IRK KRYNICA ZDRÓJ – Interkamp Junior Gry & Roboty & Komputery 7–12 12 69

POP-KJT KRYNICA ZDRÓJ – Interkamp Junior – Teatr & Taniec & Muzyka 7–12 12 70

POP-K NOWĘCIN – obóz jeździecki 11–18 13
 

60

POP-CŁ ŁEBA – kolonia: lato automaniaka 6–13 12  62

POP-CZP
ZAKOPANE – kolonia świat robotów, nobel dla każdego, indiana i zakopiańska wyprawa, 
dziewczyny rulez, transformers i superbahaterowie

6–9, 8–10, 12 47

POP-CUS USTKA – obóz dla facebookowiczów: lubię to 13–14, 15–17 12 48
12–15, 16–18

4SPIS TREŚCI www.atas.pl
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Obozy językowe
Chcesz w wakacje podszkolić język, nie spędzając 

czasu nad nudnymi ćwiczeniami? 

Na wyjeździe z ATASem znajdziesz to, czego szukasz: 

AKTYWNOŚĆ 

– bieganie po mieście w poszukiwaniu śmiesznych zadań, wymyślanie 

nowych wersji dzieł Szekspira, odkrywanie nieznanych eksponatów 

w muzeach – na pewno nie starczy Ci czasu na nudę!

TOWARZYSTWO 

– już samo jeżdżenie autokarem po mieście sprzyja integracji… a oprócz tego 

czeka Was wspólny udział w konkursach, kręcenie fi lmików, śpiewanie piosenek… 

znajomości z wyjazdów ATAS rzadko kończą się wraz z powrotem do domu!

AUTENTYCZNE SYTUACJE 

– spotkanie z obcokrajowcami lub zakupy w zagranicznym sklepie bywają na 

początku trochę stresujące… ale nauczą Cię tego, co potrzebne naprawdę!

SUPER ZABAWĘ 

– wakacje to przecież wakacje! Na obozie musi być fun! Weź więc ze sobą zapas 

chusteczek… możesz ich potrzebować kiedy będziemy śmiać się do łez!

Chcesz w wakacje podszkolić język, nie spędzając wa z

czasu nad nudnymi ćwiczeniami? y

Na wyjeździe z ATASem znajdziesz to, czego szukasz: z to

AKTYWNOŚĆ

– bieganie po mieście w poszukiwaniu śmiesznych zadań, wymyślanie p kiw abieganie po mieście w poszukiwaniu śmiesznych zadań wymyślanie

nowych wersji dzieł Szekspira, odkrywanie nieznanych eksponatów  w a, n

w muzeach – na pewno nie starczy Ci czasu na nudę!na C

TOWARZYSTWOTO

– już samo jeżdżenie autokarem po mieście sprzyja integracji… a oprócz tego nie eś jij j p p yj g j p gj j p gp g

czeka Was wspólny udział w konkursach, kręcenie fi lmików, śpiewz z ę weka Was wspólny udzeka Was wspólny udz wanie piosenek… w

azdów ATAS rzadko kończą się wraz z powa ko wznajomości z wyjaa wrotem do domu!w
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SUPER ZABAWĘ S

– wakacje to przecież wakacje! Na obozie musi być fun! Weź więc ze sobą zapas – ż m wi

chusteczek… możesz ich potrzebować kiedy będziemy śmiać się do łez!… o y

Obozy językowe
Chcesz w wakacje podszkolić język, nie spędzając czasu nad nudnymi ćwiczeniami? 

Na wyjeździe z ATASem znajdziesz to, czego szukasz: 

AKTYWNOŚĆ 

– bieganie po mieście i rozwiązywanie śmiesznych zadań. Wymyślanie 

nowych wersji dzieł Szekspira, odkrywanie nieznanych eksponatów 

w muzeach – na pewno nie starczy Ci czasu na nudę!

TOWARZYSTWO 

– już samo jeżdżenie autokarem po mieście sprzyja integracji… a oprócz tego 

czeka Was wspólny udział w konkursach, kręcenie fi lmików, śpiewanie piosenek… 

znajomości z wyjazdów ATAS rzadko kończą się wraz z powrotem do domu!

AUTENTYCZNE SYTUACJE 

– spotkanie z obcokrajowcami lub zakupy w zagranicznym sklepie 

bywają na początku trochę stresujące… ale nauczą Cię tego co naprawdę 

potrzebne – swobodnej komunikacji / rozmowy w języku angielskim!

SUPER ZABAWĘ 

– wakacje to przecież wakacje! Na obozie musi być fun! Weź więc ze sobą zapas 

chusteczek… możesz ich potrzebować kiedy będziemy śmiać się do łez!



www.atas.pl6OBOZY JĘZYKOWE Nauka języka angielskiego – organizator ATAS sp. z o.o.

Wakacje nie muszą kojarzyć się tylko z  lenistwem! Jeśli nie lubisz się nudzić –  jedź 
z nami do Jastrzębiej Góry. Podobnie jak w poprzednich latach zajęcia będą prowa-
dzone przez native speakerów. To niesamowita okazja, aby w praktyce przetestować 
swoje umiejętności językowe, a  nie ma na to lepszego sposobu niż spotkanie oko 
w oko z obcokrajowcem. Nauka jednak to nie wszystko – czeka na Was wiele atrakcji. 
Każdy uczestnik obozu otrzyma na pamiątkę koszulkę obozową.

PROGRAM OBOZU
PROGRAM JĘZYKOWY 
Obóz JPJ to program językowy, który składa się z dwóch elementów – łącznie 50 lekcji:
• 20 lekcji teoretycznych, każda lekcja trwa 45 minut
• 30 godz. zajęć w terenie
ZAJĘCIA JĘZYKOWE KLASOWE
W czasie obozu native speakerzy poprowadzą 20 godzin lekcyjnych (każda po 45 minut). 
Lekcje prowadzone będą z naciskiem na konwersacje, nie zabraknie także doskonalenia 
gramatyki, słownictwa i pisowni. Podział na grupy nastąpi na podstawie testu kwalifi ka-
cyjnego. Zajęcia językowe odbywają się w dwóch blokach – rano i po południu (2 x 1,5 h). 
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE
Praktyczne ćwiczenia (łącznie 30 godzin na obozie) prowadzone są przez native speake-
rów. Proponujemy quizy i zabawy, ale też ważnym elementem jest angażowanie młodych 
ludzi w przygotowanie i realizowanie gimnastyki, gier miejskich i innych aktywności przy 
wykorzystaniu ich indywidualnych zdolności. Możliwość zaprezentowania swoich umie-
jętności czy wiedzy i do tego po angielsku, jest dla nastolatków wielkim, pozytywnym 
przeżyciem. Dzięki warsztatom językowym w terenie młodzież zyska większą płynność 
mówienia i rozumienia angielskiego w zakresie różnej tematyki. 

STAWIAMY NA AKTYWNY WYPOCZYNEK
W części pozalekcyjnej uczestnicy będą mogli korzystać z uroków pobytu nad Morzem 
Bałtyckim. Planujemy plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki siatkówki i  inne zajęcia 
sportowe. Dla chętnych nasi instruktorzy przeprowadzą zajęcia dziennikarstwa, przy-
rodnicze, survivalowe oraz podstaw fotografi i. Będzie również BUBBLE FOOTBALL 
(odmiana piłki nożnej, w  której zawodnicy grają w  specjalnych kulach wypełnionych 
powietrzem) i LASEROWY PAINTBALL. 

IMPREZY FAKULTATYWNE
• Warsztaty tenisa ziemnego –  9 godzin zajęć z  instruktorem Szkoły Tenisa KAM-

SPORT (każda po 60 minut) obejmujących: doskonalenie gry w tenisa ziemnego na 
korcie (korty oddalone są od ośrodka o  ok. 100 m), zajęcia ogólnorozwojowe oraz 
zajęcia teoretyczne. Uczestnicy powinni posiadać własne rakiety (istnieje możliwość 
wypożyczenia rakiety na miejscu – 20 PLN/turnus).
Do nabycia: daszek tenisisty – 30 PLN; daszek + koszulka – 60 PLN). 
Zajęcia są realizowane w ciągu 3 do 7 dni pobytu, w zależności od warunków pogo-
dowych. 
Warsztaty realizowane przy minimum 10 osobach. Cena: 300 PLN.

• Warsztaty taneczne –  10 godzin zajęć tanecznych z  instruktorem (każda po 
45 minut), doskonalenie technik tańca. Cena: 100 PLN.

• Wycieczka do Aquaparku w Sopocie – 2 godzinny pobyt w Aquaparku oraz spacer 
po najciekawszej części miasta – (przy zgłoszeniu się minimum 20 osób). Cena: 65 PLN.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym Feniks
• Wyżywienie 3 × dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja) + suchy prowiant 

na drogę powrotną
• Bubble football i laserowy paintball 
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Profesjonalnie zaaranżowane dyskoteki
• Opieka ratownika, kadry oraz opieka medyczna – pielęgniarka i lekarz
• Ubezpieczenie NNW AXA (5000 PLN)

• 20 godz. lekcyjnych nauki języka angielskiego prowadzonej przez native speakerów 
w formie zajęć w salach (każda lekcja trwa 45 minut) 

• 30 godz. zajęć w terenie
• Materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego
• Dyplomy potwierdzające udział w Letniej Szkole Języka Angielskiego ATAS

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy Feniks położony jest niecałe 400 m od morza, z  dala od 
ruchliwych ulic, na terenie z dużą ilością zieleni obejmującym prawie 1,5 ha. Na terenie 
ośrodka znajdują się: boisko do badmintona, boisko do siatkówki, wydzielone miejsce na 
ogniska oraz plac zabaw dla dzieci. Za ogrodzeniem zlokalizowane jest boisko do piłki 
nożnej. Zakwaterowanie w  pokojach 3 –  5 osobowych z  pełnym węzłem sanitarnym 
i balkonami. Dodatkowo sala TV, sala komputerowa z dostępem do internetu, sale spor-
towe do gry w ping-ponga i piłkarzyki.

TRANSPORT
Przejazd autokarem na trasie: Warszawa – Łódź – Toruń – Bydgoszcz – Jastrzębia Góra. 
Pozostałe trasy realizowane będą przy minimum 5 osobach w jednym terminie (do po-
twierdzenia na 7 dni przed wyjazdem). 

Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Na zbiórkę zapraszamy 
na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Trasa południowa (realizowana przy min. 5 osobach) – dowózka busem do Łodzi

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 04.00 21.45 220 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 05.00 20.45 220 PLN

Częstochowa Parking przy McDonald’s, ul. Drogowców 1 06.00 19.45 200 PLN

Trasa centralna – przejazd autokarowy

Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 10 06.00 19.45 180 PLN

Łódź Dw. Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 08.00 17.45 180 PLN

Toruń ul. Grudziądzka 132, parking przy Urzędzie Miasta 11.00 14.45 150 PLN

Bydgoszcz Parking pod Halą Łuczniczka, ul. Toruńska 59 12.00 13.45 120 PLN

Trasa zachodnia (realizowana przy min. 5 osobach) – dowózka busem do Bydgoszczy

Wrocław
Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy 

Wzgórzu Andersa)
06.00 19.45 220 PLN

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, ul. S. Matyi 2 09.30 16.15 220 PLN

Gniezno Stacja Lotos, ul. Żwirki i Wigury 32 10.30 15.15 200 PLN

Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione 
w dniu zakończenia obozu do godziny 12.00.
Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie do ośrodka około godziny 13.30.
Adres ośrodka: Ośrodek Kolonijno-Wczasowy Feniks, ul.  Wypoczynkowa 2, 84-104 Ja-
strzębia Góra

TURNUSY I CENY

JPJ-1 26.06–07.07.2016 1640 PLN

JPJ-2 08.07–19.07.2016 1640 PLN

JPJ-3 20.07–31.07.2016 1630 PLN

JPJ-4 01.08–12.08.2016 1630 PLN

Jastrzębia Góra
Letnia szkoła języka angielskiego 

z native speakerami

8–12 i 13–16 lat
12 dni
native speakers
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Obóz na Malcie łączy ze sobą letni wypoczynek z doskonaleniem znajomości języka an-
gielskiego, który funkcjonuje tu na równi z maltańskim językiem urzędowym. Młodzież 
ma zarówno zajęcia w klasach, prowadzone przez native speakerów w międzynarodo-
wej szkole językowej, jak i  ćwiczenia językowe w  terenie rozbudzające w  uczestnikach 
potrzebę używania języka w codziennych sytuacjach. Dodatkowym atutem jest zakwate-
rowanie u rodzin maltańskich, dzięki czemu obozowicze mają żywy i bezpośredni kontakt 
z językiem angielskim, kulturą i życiem codziennym Maltańczyków.

PROGRAM „A”
1 DZIEŃ Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ Wycieczka na trzecią co do wielkości wyspę położoną pomiędzy Maltą i Gozo 
– Comino, plażowanie na malowniczej „Błękitnej Lagunie”. Uwaga: koszt wypożyczenia 
leżaka i parasola – ok. 8 EUR.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w  klasach, gra terenowa „treasure hunt”, projekcja fi lmu 
w języku angielskim i dyskusja – ćwiczenia językowe, wieczorem: dyskoteka.
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach, wycieczka do Valletty – stolicy Malty; zwiedzanie 
m.in. Katedry Św. Jana oraz muzeum katedralnego, w którym można obejrzeć dzieła Ca-
ravaggia, ćwiczenia językowe w trakcie zwiedzania, wieczór integracyjny
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach, pobyt na piaszczystej plaży. Uwaga: koszt wypo-
życzenia leżaka i parasola – ok. 8 EUR. Wieczorem: spacer i plażowanie.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach, następnie warsztaty językowe – dodatkowe zajęcia 
językowe na wybrany temat, potem wyjazd do Mdiny i Rabatu. Mdina – malownicze, 
średniowieczne miasto, dawna stolica Malty, współcześnie plan zdjęciowy wielu fi lmów. 
Rabat – zwiedzanie Kościoła Św. Pawła, ćwiczenia językowe w trakcie zwiedzania, wie-
czorem: gry i zabawy.
7 DZIEŃ Wizyta w Sliemie – jednym z głównych nadmorskich kurortów Malty, centrum 
handlowym i rozrywkowym wyspy, plażowanie.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg rozkładu. 

PROGRAM „B”
1 1 DZIEŃ Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ Wycieczka na piaszczystą plażę. Uwaga: koszt wypożyczenia leżaka i parasola 
– ok. 8 EUR.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w  klasach, gra terenowa „treasure hunt”, projekcja fi lmu 
w języku angielskim i dyskusja – ćwiczenia językowe, wieczorem: dyskoteka.
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach, następnie warsztaty językowe – dodatkowe zajęcia 
językowe na wybrany temat. Po południu – plażowanie, wieczorem – wyjazd do Mdiny, 
dawnej stolicy Malty, ćwiczenia językowe w trakcie zwiedzania.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach, następnie wyjazd do Sliemy i spacer po Valletcie, 
ćwiczenia językowe w trakcie zwiedzania. Wieczorem: gry i zabawy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach, następnie wyjazd do Trzech Miast (Vittoriosa, Co-
spicua i Senglea), twierdzy zbudowanej i umocnionej przez rycerzy maltańskich, słynnej 
z wielkiego oblężenia w 1565 r., ćwiczenia językowe w trakcie zwiedzania. Wieczorem: 
integracja na plaży.
7 DZIEŃ Wyjazd na Gozo: Dwejra – widok na malownicze Azure Window, zwiedzanie 
Victorii, stolicy Gozo, relaks w Xlendi Bay, ćwiczenia językowe w trakcie zwiedzania. Wie-
czorem: spacer i plażowanie.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg rozkładu. 
Poszczególne punkty obu programów mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat osiemnastu przez rodziców lub osoby upo-
ważnione.

ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, głównie w miejscowościach Swieqi 
i  Pembroke, w  odległości 5–20 minut pieszo od szkoły językowej. Rodziny goszczą-
ce są sprawdzone i  starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmuje 2, 3 lub 
4  osoby z  grupy obozowej, może także gościć młodzież z  innych krajów. W  miejscu 
zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki z mlekiem, 
tosty z dżemem, herbata lub kawa; lunch: kanapka, owoc, woda (lunch wydawany jest 
w formie suchego prowiantu); obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, deser, woda.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH
Nauka języka odbywa się w  renomowanej maltańskiej szkole językowej Link School 
of  English, w  grupach międzynarodowych. Szkoła posiada akredytację FELTOM 
(Federation of English Language Teaching Organisations Malta). Ośrodek nauczania 
znajduje się w miejscowości Swieqi.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w  formie gier i  zabaw w  terenie, 
co daje im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, ale przede wszystkim 
przeżycia niezapomnianej przygody. Ćwiczenia rozwijają umiejętności komunikacyjne 
uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo na dwóch wybranych wyciecz-
kach oferujemy zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Przelot samolotem na trasie Warszawa–Malta–Warszawa
• Zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów
• Wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja)
• Ćwiczenia językowe w trakcie zwiedzania
• Opieka pedagogiczna
• Ubezpieczenie AXA NNW, KL i bagaż 

DODATKOWA, OBOWIĄZKOWA OPŁATA 190 EUR ZAWIERA
• 16 lekcji języka angielskiego w klasach, każda lekcja trwa 45 minut
• Test kwalifi kacyjny
• Materiały do nauki 
• Certyfi kat ukończenia kursu
• Transfer z lotniska na Malcie (w dniu przylotu i wylotu)
• Koszt wstępów i realizacji programu zwiedzania 

DODATKOWE INFORMACJE
• Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (de-

klarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• Osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut –  dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)
UWAGA: 
• Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport 

lub dowód osobisty
• Potrzebna będzie legitymacja szkolna

TRANSPORT 
Przelot Warszawa – Malta – Warszawa będzie realizowany liniami lotniczymi Air Malta; 
dopuszczalny limit bagażu głównego – 20 kg, bagażu podręcznego – 7 kg. Rozkład lotów 
i godzina zbiórki będą podane na 3 dni przed wylotem. Uwaga! W trakcie przelotu nie 
zapewniamy posiłku!

TURNUSY I CENY
WARIANT CENA OBOZU* TRANSPORT NA OBÓZ

JM1-0 25.06–02.07.2016 A 1040 PLN SAMOLOT 1000 PLN

JM1-1 02.07–09.07.2016 B 1090 PLN

JM1-2 09.07–16.07.2016 A 1090 PLN

JM1-3 16.07–23.07.2016 B 1090 PLN

JM1-4 23.07–30.07.2016 A 1090 PLN

JM1-5 30.07–06.08.2016 B 1090 PLN

JM1-6 06.08–13.08.2016 A 1090 PLN

JM1-7 13.08–20.08.2016 B 1040 PLN

JM1-8 20.08–27.08.2016 A  990 PLN

Oferta skalkulowana na podstawie kursu 1 EUR = 4,30 PLN  * bez opłaty za transport

Malta
Obóz językowy

12–18 lat
8 dni
zajęcia językowe w terenie
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Dla wszystkich miłośników programu Obozu Językowego w Londynie przygotowaliśmy 
obóz rozszerzony o  najciekawsze miasta Anglii. Jest to jedyna okazja do zobaczenia 
dwóch najstarszych uniwersytetów anglojęzycznych w Oxfordzie i Cambridge oraz po-
znania zasad studiowania na tych uczelniach. Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje 
nasz autokar. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Podczas obozu JA3 przeprowadzonych jest 28 godzin zajęć językowych w postaci gier 
i  zabaw w  terenie. Uczestnicy realizują je w praktycznej formie „project in English”, 
zdobywając informacje podczas odwiedzania obiektów oraz na podstawie przeprowa-
dzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim z osobami zatrudnionymi w muzeach. 
Poprzez zaproponowane ćwiczenia uczestnicy mają możliwość nauki konwersacji. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. DOVER 
– białe wapienne klify, przejazd obok Zamku Dover.
LONDYN/GREENWICH –  Królewski Park, przez który przebiega Południk „0”, widok 
Londynu ze wzgórza Greenwich.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. BRIGHTON –  miejscowość nad-
morska z siedzibą Księcia Regenta (późniejszego Jerzego IV), zwiedzanie z angielskim 
przewodnikiem audio Pawilonu Królewskiego, słynne The Lanes – małe, wąskie uliczki, 
akwarium, spacer po wybrzeżu, molo, powrót do Londynu.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – spacer obok Opactwa 
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku św. Jakuba, Pałacu Buckingham, 
Plac Piccadilly, Soho, Regent Street, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, 
opcjonalne wyjście do TEATRU; dla osób niezainteresowanych spektaklem zwiedzanie 
Narodowej Galerii Portretu. 
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. CANTERBURY – spacer po jednym 
z najstarszych miast Anglii, spacer obok Katedry Canterbury – najważniejszej świątyni 
kościoła anglikańskiego, High Street –  spacer wąskimi średniowiecznymi uliczkami, 
Muzeum Opowieści Kanterberyjskich (intrygujące historie pielgrzymów opowiedziane 
w języku angielskim), powrót do Londynu. 
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. CAMBRIDGE – spacer po miastecz-
ku uniwersyteckim z  przewodnikiem anglojęzycznym, przejście przez Silver Street 
z widokiem na Most Matematyczny, King’s Parade obok King’s College, Senate House 
–  miejsca wręczania dyplomów, Trinity College, St  John’s College i  Round Church, 
wejście do jednego z college’ów, punting po rzece Cam. Poznanie zasad studiowania 
w Cambridge i możliwości podjęcia tam nauki, powrót do Londynu.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. OXFORD – spacer po mieście z prze-
wodnikiem anglojęzycznym, przejście przez High Street, obok Christ Church College, 
St Aldates Street, St  John’s College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, 
biblioteki Bodleian, teatru Sheldonian – miejsca wręczania dyplomów, Trinity College, 
wejście do jednego z college’ów, powrót do Londynu.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – rejs statkiem po Tamizie, 
przepłynięcie przez Wielką Tamę obok Areny O2, pod Emirates Flyover i Tower Bridge, 
Covent Garden, Muzeum Transportu Londynu –  interaktywne spotkanie z  najstar-
szym metrem i innymi formami transportu londyńskiego. Przejazd metrem do Tower 
of London, ciepły lunch przed odjazdem, przejazd kolejką naziemną do Woolwich 
Arsenal, wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem 
jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE OBOZU
• Zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie
• Wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji) – świadczenia 

rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia (środa), kończą się ciepłym lunchem przed wy-
jazdem z Londynu 8 dnia (wtorek)

• 28 godzin ćwiczeń i konwersacji w języku angielskim w postaci gier i zabaw
• Opieka pilota i wychowawców
• Ubezpieczenie AXA: NNW, KL, bagaż
• Bogaty program zwiedzania
• Materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim.

ZAKWATEROWANIE 
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wiel-
kiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i  starannie dobrane przez naszego partnera 
z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin 
z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest 
w pokojach 2–4-osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w  formie suchego prowiantu); obiadokolacje: jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

DODATKOWE INFORMACJE
• Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (de-

klarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• Osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut –  dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)
UWAGA
• Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• Prosimy o  zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg), bagażu głównego oraz 

jednej sztuki bagażu podręcznego
• Telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

DODATKOWE OPŁATY
• Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 

wg roczników):
 90 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2000
 100 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2000 i wcześniej
• Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

OPŁATA FAKULTATYWNA
• Dopłata 25 GBP dla osób zainteresowanych wyjściem do teatru 

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA3-2 05.07–13.07.2016 1860 PLN

JA3-3 12.07–20.07.2016 1860 PLN

JA3-6 02.08–10.08.2016 1810 PLN

JA3-7 09.08–17.08.2016 1810 PLN

Oferta skalkulowana na podstawie kursu 1GBP = 5,80 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 300 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty

* Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w środę (drugiego dnia) w Greenwich o godzinie 
14.00 i musi zostać odebrany we wtorek (ósmego dnia) ze stacji Woolwich Arsenal (ok. godziny 15.00) przez rodzica/
prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną.

Londyn na bis
Obóz językowy

13–18 lat
9 dni
zajęcia językowe w terenie
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Obóz Językowy w  Londynie to doskonałe połączenie nauki języka angielskiego 
w  praktyce z  wyjazdem z  bogatym programem zwiedzania. ATAS jest pomysłodawcą 
koncepcji obozu językowego i realizuje go z powodzeniem od 16 lat. Długie doświad-
czenie pozwoliło przygotować nam kompleksową ofertę, która na obecnym rynku 
wyjazdów językowych utrzymuje się na pierwszych miejscach zainteresowania wśród 
klientów. Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Podczas obozu JA1 przeprowadzonych jest 28 godzin zajęć językowych w postaci gier 
i  zabaw w  terenie. Uczestnicy realizują je w praktycznej formie „project in English”, 
zdobywając informacje podczas odwiedzania obiektów oraz na podstawie przeprowa-
dzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim z osobami zatrudnionymi w muzeach. 
Poprzez zaproponowane ćwiczenia uczestnicy mają możliwość nauki konwersacji. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe podczas s zwiedzania. DOVER 
– białe wapienne klify, przejazd obok Zamku Dover. LONDYN/GREENWICH – Królew-
ski Park, przez który przebiega Południk „0”, widok Londynu ze wzgórza Greenwich.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN/WESTMINSTER – spacer 
obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu 
Buckingham, London Eye (panorama Londynu z wysokości 135 metrów), Muzeum Histo-
rii Naturalnej.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN –  Muzeum Brytyjskie, 
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford Street, Hyde Park, Speaker’s 
Corner, Łuk Marmurowy.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – Plac Trafalgar i kolumna 
Horacego Nelsona, Galeria Narodowa, Kościół Św. Marcina, Plac Leicester, Covent Garden, 
Soho, Regent Street, Plac Piccadilly, opcjonalne wyjście do TEATRU; dla osób niezaintere-
sowanych spektaklem zwiedzanie Narodowej Galerii Portretu. 
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN –  ekskluzywne dzielnice 
Knightsbridge i South Kensington, Pomnik Księcia Alberta, Royal Albert Hall, Muzeum 
Nauki, Muzeum Victorii i Alberta, przejazd obok Harrods’a – najsłynniejszego londyńskie-
go domu towarowego, Katedra Św. Pawła.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. ZAMEK LEEDS – zwiedzanie „najbar-
dziej uroczego zamku świata”, ogrodów, labiryntu, ptaszarni, powrót do Londynu.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN – rejs statkiem po Tamizie, 
przepłynięcie przez Wielką Tamę obok Areny O2, pod Emirates Flyover i Tower Bridge, 
zwiedzanie z  przewodnikiem Teatru Shakespeare’a (The Globe), Galeria Tate Modern, 
Milenijny Most Pieszy, przejście obok Tower of London, ciepły lunch przed odjazdem, 
przejazd kolejką naziemną do Woolwich Arsenal, wyjazd do Polski w godzinach popołu-
dniowych. Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE OBOZU
• Zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie
• Wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji) – świadczenia 

rozpoczynają się obiadokolacją 2. dnia (środa), kończą się ciepłym lunchem przed wy-
jazdem z Londynu 8. dnia (wtorek)

• 28 godzin zajęć językowych w postaci gier i zabaw
• Opieka pilota i wychowawców
• Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – AXA
• Bogaty program zwiedzania
• Materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim

ZAKWATEROWANIE 
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej 
Brytanii. Rodziny są sprawdzone i  starannie dobrane przez naszego partnera z  Anglii. 
Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin z klasy śred-
niej, zróżnicowanych kulturowo i  etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w  pokojach 
2–4-osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w  formie suchego prowiantu); obiadokolacje: jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

DODATKOWE INFORMACJE
• Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (de-

klarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• Osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut –  dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)
UWAGA
• Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• Prosimy o  zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg), bagażu głównego oraz 

jednej sztuki bagażu podręcznego
• Telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

DODATKOWE OPŁATY
• Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 

wg roczników):
 85 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2000
 100 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2000 i wcześniej
• Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

OPŁATA FAKULTATYWNA
• Dopłata 25 GBP dla osób zainteresowanych wyjściem do teatru

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA1-1 28.06–06.07.2016 1690 PLN

JA1-2 05.07–13.07.2016 1750 PLN

JA1-3 12.07–20.07.2016 1750 PLN

JA1-4 19.07–27.07.2016 1750 PLN

JA1-5 26.07–03.08.2016 1750 PLN

JA1-6 02.08–10.08.2016 1750 PLN

JA1-7 09.08–17.08.2016 1750 PLN

JA1-8 16.08-24.08.2016 1690 PLN

JA1-9 23.08–31.08.2016 1590 PLN

Oferta skalkulowana na podstawie kursu 1GBP = 5,80 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 300 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty

* Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w środę (drugiego dnia) w Greenwich o godzinie 
14.00 i musi zostać odebrany we wtorek (ósmego dnia) ze stacji Woolwich Arsenal (ok. godziny 15.00) przez rodzica/
prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną.

ROZKŁAD JAZDY STRONA 16–17
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Obóz językowy

13–18 lat
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Zrealizuj swoje marzenia! Sprawdź najnowsze trendy w modzie. Zagraj w fi lmie. Stwórz 
gazetę. Naucz się grać w krykieta. Zobacz, gdzie i jak mieszkają celebryci. Wszystko pod 
opieką międzynarodowej kadry native speakerów. Nie w klasach – wszędzie tam, gdzie 
toczy się londyńskie życie! Podczas obozu autokar jest do dyspozycji grupy. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
45 godz./tydz. zajęć w terenie z native speakerami
Zajęcia w terenie: realizując program zwiedzania native speakerzy prowadzą warsztaty 
i  praktyczne ćwiczenia językowe w  formie gier i  zabaw w  terenie, co daje uczestni-
kom możliwość szlifowania umiejętności językowych, ale przede wszystkim przeżycia 
niezapomnianej przygody. Uliczne wywiady do gazety, kręcenie fi lmu w stylu Jamesa 
Bonda, rozmowy z rodziną goszczącą czy osobami zatrudnionymi w muzeach rozwija-
ją umiejętności komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas 
zwiedzania, Hello London – przejście obok Tower of London, Tower Bridge, doki Św. 
Katarzyny, Borough Market, City of London
Przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z native speakerami podczas zwiedzania, Fashion day 
–  Muzeum mody i  tekstyliów, spacer po Soho, Covent Garden, warsztaty modowe 
– what & how to wear, Camden Town – what is hot and what is not in fashion.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, Movie day 
– James Bond Experience – zwiedzanie Teatru Shakespeare`a (The Globe), warsztaty 
aktorskie, Muzeum fi lmu – Bond in Motion, przejście obok budynku MI6 – siedziby bry-
tyjskich służb specjalnych, kręcenie fi lmu w stylu Jamesa Bonda.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, Fame day 
– Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud`s, spacer śladami sławnych londyńczy-
ków, wyjście na MUSICAL.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z native speakerami podczas zwiedzania, Sport & Relax 
day – spacer po dzielnicy South Kensington, Albert Memorial, Royal Albert Hall, ogrody 
pałacowe Kensington Gardens, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Victorii i Alberta, 
Hyde Park, nauka gry w krykieta – najbardziej popularnej brytyjskiej gry, plażowanie, 
zakupy na Oxford Street.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, Paparazzi 
day – spacer obok Gmachów Parlamentu, Big Ben`a, Parliament Square, Victoria Tower 
Gardens, Westminster Abbey, park Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, wizyta w  jednej 
z londyńskich redakcji, warsztaty dziennikarskie.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, przejazd do 
Londynu komunikacją miejską, Goodbye London –  London Eye, rejs statkiem po 
Tamizie, przejazd kolejką linową Emirates Air Line, spacer po Greenwich.
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie
• Wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji) – świadczenia 

rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia (niedziela), kończą się ciepłym lunchem przed 
wyjazdem z Londynu 8 dnia (sobota)

• 45 godzin zajęć w terenie z native speakerami: ćwiczenia i konwersacje w języku an-
gielskim

• Opieka pilota i wychowawców – native speakerów
• Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – AXA
• Bogaty program zwiedzania
• Materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim

ZAKWATEROWANIE 
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wiel-
kiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane. Uczestnicy są zakwaterowani 
na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kultu-
rowo i etnicznie. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2–4-osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w  formie suchego prowiantu); obiadokolacje: jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

DODATKOWE INFORMACJE
• Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (de-

klarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• Osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut –  dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)
UWAGA
• Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• Prosimy o  zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg), bagażu głównego oraz 

jednej sztuki bagażu podręcznego 
• Telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

DODATKOWE OPŁATY
• Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 

wg roczników):
 125 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2000
 155 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2000 i wcześniej
• Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA4-1 13.08–21.08.2016 1900 PLN

Oferta skalkulowana na podstawie kursu 1GBP = 5,80 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 300 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty

* Miejsce spotkania z grupą ustalane jest indywidualnie. Uczestnik z dojazdem własnym, po zakończeniu obozu musi 
zostać odebrany przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną.

ROZKŁAD JAZDY STRONA 17
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Wyjazd daje możliwość poznania nie tylko wspaniałej stolicy Wielkiej Brytanii 
– Londynu, Oxfordu, ale również przeżycia niezapomnianej przygody w parku safari, 
czy studiu Harrego Pottera. Podczas obozu autokar jest do dyspozycji grupy. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
28 godz./tydz. zajęć w terenie
Zajęcia w  terenie: uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w  formie gier 
i zabaw w terenie, co daje im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, 
ale przede wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Uliczne wywiady, rozmowy 
z  rodziną goszczącą czy osobami zatrudnionymi w  muzeach rozwijają umiejętności 
komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
LONDYN – przejście obok Tower of London, przez Tower Bridge, doki Św. Katarzyny, 
spacer południowym brzegiem Tamizy, obok teatru The Shakespeares Globe, Most 
Milenijny, widok na Katedrę Św. Pawła. 
Przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
OXFORD – zwiedzanie najsłynniejszego miasta uniwersyteckiego świata z przewod-
nikiem anglojęzycznym: przejście przez High Street, obok Christ Church College, 
ogrodów, Bodleian Library, Scheldonian Theatre, St  John’s College, punting. Powrót 
do Londynu. 
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Gabinet Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford Street z Primarkiem, 
Hyde Park, Muzeum Historii Naturalnej.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – London Eye, Akwarium Sea Life, spacer po Soho, Covent Garden, Muzeum 
Transportu.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
Wycieczka do WARNER BROS. STUDIO, w  którym powstawały fi lmy o  przygodach 
HARRY’EGO POTTERA, powrót do LONDYNU – British Museum.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONGLEAT SAFARI PARK – najpopularniejszy Park Safari w UK. Powrót do Londynu. 
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Przejazd do Londynu komunikacją 
miejską. 
LONDYN – spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku 
Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. 
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie
• Wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji) – świadczenia 

rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia (niedziela), kończą się ciepłym lunchem przed 
wyjazdem z Londynu 8 dnia (sobota)

• 28 godzin zajęć w terenie: ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim
• Opieka pilota i wychowawców
• Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – AXA
• Bogaty program zwiedzania
• Materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim

ZAKWATEROWANIE 
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej 
Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane. Uczestnicy są zakwaterowani na 
obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2–4-osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w  formie suchego prowiantu); obiadokolacje: jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

DODATKOWE INFORMACJE
• Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (de-

klarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• Osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut –  dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)
UWAGA
• Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• Prosimy o  zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg), bagażu głównego oraz 

jednej sztuki bagażu podręcznego 
• Telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

DODATKOWE OPŁATY
• Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 

wg roczników):
 120 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2000
 140 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2000 i wcześniej
• Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport) 11–16 lat 13–18 lat

JA2-1 02.07–10.07.2016 - 1900 PLN 

JA2-2 09.07–17.07.2016 - 1900 PLN 

JA2-3 16.07–24.07.2016 1900 PLN -

JA2-4 23.07–31.07.2016 - 1900 PLN 

JA2-5 30.07–07.08.2016 1900 PLN -

JA2-6 06.08–14.08.2016 - 1900 PLN 

Oferta skalkulowana na podstawie kursu 1GBP = 5,80 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 300 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty

* Miejsce spotkania z grupą ustalane jest indywidualnie. Uczestnik z dojazdem własnym, po zakończeniu obozu musi 
zostać odebrany przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną.
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Londyn i miasta 
Anglii

Obóz językowy

11–13 i 13–18 lat lat
9 dni

promocja fi rst minute!** 
ZNIŻKA DO 29.02.2016 – 300 PLN/os.
ZNIŻKA DO 18.04.2016 – 200 PLN/os.

**  Warunkiem otrzymania zniżki jest podpisanie umowy oraz wpłacenie zaliczki do kasy biura lub przelewem banko-
wym we wskazanym terminie.Promocja fi rst minute nie łączy się z innymi promocjami.

zajęcia językowe w terenie
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Obóz Językowy Brighton-Londyn to propozycja dla dzieci ze starszych klas szkoły 
podstawowej i pomysł na aktywne spędzenie wakacji. W programie znajduje się wiele 
atrakcji, takich jak Madame Tussaud’s, Harry Potter Studio, czy Chessington World of 
Adventures, szczególnie polecanych dla młodszej młodzieży. Wspólna zabawa, uzu-
pełniona została zajęciami językowymi, które same wchodzą do głowy. Zaletą tego 
wyjazdu jest zakwaterowanie w hostelu, co daje szansę na integrację wśród rówieśni-
ków i doglądanie ich przez naszą kadrę. Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz 
autokar.

PROGRAM JĘZYKOWY 
Podczas obozu JA-5 zostanie przeprowadzonych 28 godzin zajęć w postaci gier i zabaw 
w terenie. Ze względu na wiek uczestników ćwiczenia językowe przeprowadzone będą 
w formie zabawy. Przez pedagogów opracowany został zestaw gier i zabaw. Realizując 
je będziemy starali się przełamać barierę mówienia, rozszerzyć słownictwo i poprawić 
płynność mówienia. Nasz główny cel to zachęcenie młodzieży do nauki języka angiel-
skiego poprzez kontakt z żywym językiem, w naturalnych sytuacjach. Zwykły zakup 
pamiątek w Brighton to dla dzieci ogromne przeżycie.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa.
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
DOVER – przejazd obok Zamku w Dover. 
CANTERBURY –  przejście malowniczymi uliczkami o  gotyckim charakterze, aż pod 
katedrę w Canterbury.
BRIGHTON – zakwaterowanie, spotkanie zapoznawcze, wspólny spacer po molo.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
BRIGHTON –  spacer obok Pawilonu Królewskiego do centrum miasta, następnie 
zabawy i gry na plaży.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
WARNER BROS. STUDIO – studio, w którym powstawały fi lmy o przygodach Harry’ego 
Pottera. 
WINDSOR – spacer po mieście, przejście obok Zamku Królewskiego w którym mieszka 
Królowa Elżbieta II. 
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
HASTINGS –  zabawa w  Smugglers Adventure, poczujemy się jak mali przemytnicy, 
poznając przy tym historię Wielkiej Brytanii.
BRIGHTON – odpoczynek na plaży, gra miejska.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
CHESSINGTON WORLD OF ADVENTURES –  całodniowy pobyt w  parku rozrywki 
– w bogatej ofercie parku znajdziemy 27 atrakcji w 9 krainach tematycznych. Obiekt 
jest połączeniem wesołego miasteczka, parku botanicznego, akwarium morskiego 
oraz ogrodu zoologicznego! Idealne miejsce na przygodę w grupie znajomych obozo-
wiczów, gdzie wszyscy będziemy zaangażowani w grę terenową.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, przejście obok 
Tower of London, przez Tower Bridge, doki Św. Katarzyny, spacer południowym brze-
giem Tamizy, obok teatru The Shakespeares Globe, Most Milenijny, widok na Katedrę 
Św. Pawła.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej, spacer obok Opactwa Westmin-
ster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, London 
Eye (panorama Londynu z wysokości 135 metrów). Wyjazd z Londynu ok. godz 16.00.
Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z  rozkładem 
jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Obowiązkowy odbiór dzieci przez rodziców lub osoby upoważnione.

DODATKOWE OPŁATY 
• Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Brighton): 95 GBP
• Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE OBOZU
• Zakwaterowanie: 5 noclegów w hostelu w Brighton, 1 nocleg w hostelu w Londynie
• Wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji) – świadczenia 

rozpoczynają się obiadokolacją 2. dnia (niedziela), kończą się ciepłym lunchem przed 
wyjazdem z Londynu 8. dnia (sobota)

• 28 godzin zajęć w terenie: ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim, 
• Opieka pilota i wychowawców
• Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – AXA
• Bogaty program zwiedzania
• Materiały dydaktyczne

ZAKWATEROWANIE 
Uczestnicy zakwaterowani są w hostelu Smart Brighton Beach. Hostel znajduje się w do-
godnej lokalizacji w  centrum miasta. Zakwaterowanie w  pokojach wieloosobowych 
(łóżka piętrowe) z łazienką.
Hostel w  Londynie Via Hostel Lewisham to obiekt otwierany w  2016 roku. Pokoje 
6-osobowe z łazienkami, urządzone w sposób prosty, ale są bardzo czyste i schludne. 
Podczas obozu uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki na mleku, 
tosty z dżemem, sok, herbata; lunch; obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, napój.

DODATKOWE INFORMACJE
• Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (de-

klarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• Osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut –  dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)
UWAGA
• Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• Prosimy o  zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg) bagażu głównego oraz 

jednej sztuki bagażu podręcznego
• Telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport) 

JA5-1 02.07–10.07.2016 1890 PLN

JA5-2 23.07–31.07.2016 1890 PLN

Oferta skalkulowana na podstawie kursu 1GBP = 5,80 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

AUTOKAR 300 PLN 

DOJAZD WŁASNY* Bez dopłaty

* Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w niedzielę (drugiego dnia) w Brightono godzinie 
14.00 i musi zostać odebrany w sobotę (ósmego dnia) z hostelu (ok. godziny 15.00) przez rodzica/prawnego opiekuna 
lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną
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Brighton
– Londyn

Obóz językowy

10–14 lat
9 dni
zajęcia językowe w terenie
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Kurs przygotowany jest dla osób, które chcą uczyć się języka angielskiego na zajęciach 
w  klasach z  native speakerami, ale przede wszystkim sprawdzić się w  praktycznych 
ćwiczeniach językowych, a przy okazji poznać Londyn, Cambridge, Windsor i przeżyć 
niezapomnianą przygodę w parku rozrywki Thorpe Park oraz Studiu Harrego Pottera. 
Podczas całego kursy autokar jest do dyspozycji grupy.
Kurs językowy w  Londynie prowadzony jest wg innowacyjnego programu naucza-
nia języka –  w klasach oraz podczas interesującego programu zwiedzania poprzez 
praktyczne ćwiczenia językowe, wszystko pod stałą opieką wychowawców. Lekcje 
w klasach prowadzone są przez native speakerów. Nauczanie odbywa się na różnych 
poziomach zaawansowania od lower-intermediate do upper-intermediate plus. Kurs 
koncentruje się wokół konwersacji i rozumienia języka potocznego. Zwracamy szcze-
gólną uwagę na umiejętność komunikowania się. Uczestnicy dzieleni są na grupy 
językowe na podstawie testów kwalifi kacyjnych. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Kurs JAW to program, który składa się z  dwóch elementów –  łącznie 50 lekcji przez 
2 tygodnie:
• 20 lekcji w klasach, każda lekcja trwa 45 minut (6 dni po 3 h dziennie, 1 dzień 2 h)
• 30 godz. zajęć w terenie
Zajęcia w klasach: Lekcje odbywają się przez 7 dni w wymiarze 3 lub 2 godzin lek-
cyjnych dziennie (20 lekcji). Grupy językowe max 16 osobowe. Zajęcia prowadzone są 
w Stanley Park High, który znajduje się w dzielnicy Wallington w odległości do 10 minut 
autokarem od miejsca zbiórki.
Zajęcia w terenie: uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier 
i zabaw w terenie, co daje im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, 
ale przede wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Uliczne wywiady, rozmowy 
z  rodziną goszczącą czy osobami zatrudnionymi w  muzeach rozwijają umiejętności 
komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.

RAMOWY PROGRAM ZWIEDZANIA 
1 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd przez Niemcy, 
Holandię, Belgię do Francji w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Przyjazd do Londynu. Rozkwaterowanie uczestników 
u rodzin.
Pakiet lotniczy: Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, przelot z opiekunem do 
Londynu Heathrow, przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie.
3 DZIEŃ LONDYN: przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big 
Bena, Parku Św. Jakuba, zwiedzanie Pałacu Buckingham, Plac Trafalgar, Galeria Naro-
dowa, Piccadilly Circus.
4 DZIEŃ HARRY POTTER STUDIO – studio fi lmowe Warner Bros., w którym powsta-
wały fi lmy o przygodach Harrego Pottera, przejazd do WINDSORu: spacer po mieście, 
przejście do Eton, przejście obok Eton College – jednej z najstarszych w Anglii interna-
towych szkół męskich, do której uczęszczali m. in. książę William i książę Harry.
5 DZIEŃ LONDYN: zwiedzanie Stamford Bridge –  stadionu drużyny Chelsea, rejs 
statkiem po Tamizie, panorama Londynu z kolejki linowej Emirates Flyover, spacer po 
Greenwich, zwiedzanie Narodowego Muzeum Morskiego.
6 DZIEŃ LONDYN: zakupy na Oxford Street, spacer po Hyde Parku ze słynnym Spe-
akers̀  Corner.
7 DZIEŃ LONDYN: wyjście na MUSICAL.
8 DZIEŃ THORPE PARK: całodzienna zabawa w parku rozrywki.
9 DZIEŃ CAMBRIDGE: spacer po miasteczku uniwersyteckim, przejście przez Silver 
Street z widokiem na Most Matematyczny, King`s Parade obok King`s College, Senat 
House –  miejsca wręczania dyplomów, Trinity College, St  John`s College i  Round 
Church, pływanie słynnymi płaskodennymi łodziami (punting).
10 DZIEŃ LONDYN: śladami gwiazd (wycieczka autokarowa z przewodnikiem).
11 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Techniki, spacer po ogro-
dach Kensington, przejście obok Royall Albert Hall, pomnik Księcia Alberta.
12 DZIEŃ LONDYN: przejście obok Tower of London, Tower Bridge, spacer południo-

wym brzegiem Tamizy, przejście obok nowego ratusza, słynnej galerii Hay`s, Galeonu 
Sir Francisa Drake`s, teatru szekspirowskiego The Globe, Mostem Milenijnym do City of 
London – fi nansowej stolicy świata, przejście obok katedry Św. Pawła do ulicy Pokątnej
13 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Transportu, Covent Garden, Soho, Chinatown.
14 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, spacer po Backer 
Street – na której znajduje się słynne muzeum Sherlocka Holmesa, Regent`s Park.
15 DZIEŃ Pakiet lotniczy: Przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy na 
lotnisko Heathrow, przelot z opiekunem na lotnisko Chopina w Warszawie.
Pakiet autokarowy: Wyjazd do Polski, Przeprawa promowa.
16 DZIEŃ Przyjazd do Polski wg rozkładu. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Program zwiedzania prowadzony jest częściowo w języku angielskim.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 50 lekcji: 20 zajęć w klasach, 30 zajęć w terenie
• Materiały dydaktyczne
• Zakwaterowanie – 13 noclegów
• Wyżywienie 3 × dziennie (13 × śniadanie, 13 × packed lunch, 13 × obiadokolacja) 

– świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia (niedziela), kończą śniadaniem 
i pakowanym lunchem 15 dnia (sobota)

• Opieka i prowadzenie programu przez kierownika-pilota, wychowawców
• Ubezpieczenie NNW i KL i bagaż – AXA

ZAKWATEROWANIE 
OPIS ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 14

DODATKOWE INFORMACJE 
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 15.

UWAGA
• Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 20 kg) bagażu głównego oraz 

jednej sztuki bagażu podręcznego
• Telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu. 

DODATKOWE OPŁATY
• Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie, wiek liczony jest 

wg roczników)
 130 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2000
 140 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2000 i wcześniej
  10 GBP na pokrycie transferu komunikacją miejską z/na lotnisko Heathrow pod opieką 

wychowawcy (pakiet lotniczy)

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport) 

JAW-1 16.07–31.07.2016 KURS STANDARDOWY 3750 PLN

Oferta skalkulowana na podstawie kursu 1GBP = 5,80 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY

PAKIET AUTOKAROWY 650 PLN 

PAKIET LOTNICZY (wylot dzień później, powrót dzień wcześniej) 1290 PLN

DOJAZD WŁASNY (miejsce spotkania z grupą ustalane jest indywidualnie) Bez dopłat
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Londyn 
na luzie

Kurs językowy – 50 lekcji

13–18 lat
14/16 dni

promocja fi rst minute!** 
ZNIŻKA DO 29.02.2016 – 300 PLN/os.
ZNIŻKA DO 18.04.2016 – 200 PLN/os.

zajęcia językowe 
w klasach i w terenie

**  Warunkiem otrzymania zniżki jest podpisanie umowy oraz wpłacenie zaliczki do kasy biura lub przelewem banko-
wym we wskazanym terminie.Promocja fi rst minute nie łączy się z innymi promocjami.
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Kurs przygotowany jest dla osób, które chcą skosztować nie tylko zajęć w  klasach 
z native speakerami ale także sprawdzić się w praktycznych ćwiczeniach językowych, 
a  przy okazji poznać Londyn, Oxford, Brighton i  przeżyć niezapomnianą przygodę 
w Parku Safari oraz Studiu Harrego Pottera. Podczas całego kursu autokar jest do dys-
pozycji grupy.

KURS STANDARDOWY 
JAL 1318 LAT

Kurs językowy w  Londynie prowadzony jest wg innowacyjnego programu naucza-
nia języka –  w klasach oraz podczas interesującego programu zwiedzania poprzez 
praktyczne ćwiczenia językowe, wszystko pod stałą opieką wychowawców. Lekcje 
w klasach prowadzone są przez native speaker’ów. Nauczanie odbywa się na różnych 
poziomach zaawansowania od lower-intermediate do upper-intermediate plus. Kurs 
koncentruje się wokół konwersacji i rozumienia języka potocznego. Zwracamy szcze-
gólną uwagę na umiejętność komunikowania się. Uczestnicy dzieleni są na grupy 
językowe na podstawie testów kwalifi kacyjnych. 
W niektórych terminach spodziewany udział uczestników z zagranicy.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY 
DO ZDAWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

JALG 1415 LAT
Założeniem kursu jest przygotowanie uczestników do pisemnego egzaminu gim-
nazjalnego (egzamin w trzeciej klasie gimnazjum). Kurs jest wzbogacony o wybrane 
zagadnienia gramatyczne. Prowadzony jest w  oparciu o  repetytorium, które będzie 
wykorzystane częściowo. Dodatkowo zadaniem native speaker`ów jest doskonalenie 
umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Program zwiedzania realizowa-
ny jest wspólnie z kursem standardowym (13–18 lat).

KURS PRZYGOTOWUJĄCY 
DO ZDAWANIA EGZAMINU MATURALNEGO 

JALMR 1619 LAT
Założeniem kursu jest przygotowanie uczestników do matury na poziomie rozsze-
rzonym do części ustnej, jak również pisemnej w  zakresie pisania tekstów. Kurs jest 
wzbogacony o wybrane zagadnienia gramatyczne. Prowadzony jest w oparciu o  re-
petytorium, które będzie wykorzystane częściowo. Zadaniem native speaker`ów jest 
doskonalenie umiejętności porozumiewania się w  języku angielskim. Program zwie-
dzania realizowany jest wspólnie z kursem standardowym (13–18 lat).

PROGRAM JĘZYKOWY 
Kurs JAL to program, który składa się z dwóch elementów – łącznie 30 lekcji/tydz.:
• 15 lekcji/tydz. w klasach, każda lekcja trwa 45 minut
• 15 godz./tydz. zajęć w terenie

Zajęcia w  klasach: Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w  wymiarze 
3 godzin lekcyjnych dziennie. Grupy językowe max 16 osobowe. Zajęcia prowadzone 
są w jednym z trzech ośrodków: Stanley Park High, Strawberry Lodge lub Trinity Center. 
Wszystkie znajdują się w dzielnicy Wallington w odległości do 10 minut autokarem od 
miejsca zbiórki.

Zajęcia w terenie: uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier 
i zabaw w terenie, co daje im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, 
ale przede wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Uliczne wywiady, rozmowy 
z  rodziną goszczącą czy osobami zatrudnionymi w  muzeach rozwijają umiejętności 
komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.

RAMOWY PROGRAM ZWIEDZANIA 
1 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd przez Niemcy, 
Holandię, Belgię do Francji w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Przyjazd do Londynu. Rozkwaterowanie uczestników 
u rodzin.
Pakiet lotniczy: Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, przelot z opiekunem do 
Londynu Heathrow, przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie.
3 DZIEŃ LONDYN: przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big 
Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham.
4 DZIEŃ LONDYN: Tower of London, Tower Bridge, rejs statkiem po Tamizie.
5 DZIEŃ LONDYN: Zakupy w Centrum Handlowym Westfi led Stradford.
6 DZIEŃ LONDYN: London Eye, wyjście na MUSICAL.
7 DZIEŃ LONDYN: Galeria Narodowa (zwiedzanie z przewodnikiem anglojęzycznym), 
Plac Trafalgar, Leicester Square, Chinatown.
8 DZIEŃ LONGLEAT SAFARI PARK: najpopularniejszy park safari w UK.
9 DZIEŃ OXFORD: przejście przez High Street, obok Christ Church College, ogrodów, 
Bodleian Library, Teatr Scheldonian, St John’s College (zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem anglojęzycznym).
10 DZIEŃ LONDYN: zwiedzanie Harry Potter Studio –  studio fi lmowe Warner Bros., 
w którym powstawały fi lmy o przygodach Harrego Pottera.
11 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s.
12 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Brytyjskie, Covent Garden.
13 DZIEŃ BRIGHTON: spacer po mieście, molo, przejście obok Royal Pawilion, powrót 
do Londynu.
14 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Historii Naturalnej, Harrods.
15 DZIEŃ Pakiet lotniczy: Przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy na 
lotnisko Heathrow, przelot z opiekunem na lotnisko Chopina w Warszawie.
Pakiet autokarowy: Wyjazd do Polski, Przeprawa promowa.
16 DZIEŃ Przyjazd do Polski wg rozkładu. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Program zwiedzania prowadzony jest częściowo w języku angielskim.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 60 lekcji: 30 zajęć w klasach, 30 zajęć w terenie
• Materiały dydaktyczne
• Zakwaterowanie – 13 noclegów
• Wyżywienie 3 × dziennie (13 × śniadanie, 13 × packed lunch, 13 × obiadokolacja) 

– świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia (niedziela), kończą śniadaniem 
i pakowanym lunchem 15 dnia (sobota)

• Opieka i prowadzenie programu przez kierownika-pilota, wychowawców
• Ubezpieczenie NNW i KL i bagaż – AXA

ZAKWATEROWANIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wiel-
kiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane. Uczestnicy są zakwaterowani 
na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kultu-
rowo i etnicznie. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2–4-osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w  formie suchego prowiantu); obiadokolacje: jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

Londyn 
z klasą

Kursy językowe– 60 lekcji

13–18 lat
14/16 dni

promocja fi rst minute!** 
ZNIŻKA DO 29.02.2016 – 300 PLN/os.
ZNIŻKA DO 18.04.2016 – 200 PLN/os.

zajęcia językowe 
w klasach i w terenie
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DODATKOWE INFORMACJE
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy 

(deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty 
zaliczki)

• Osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
– dopłata 175 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)

• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut – dopłata 
120 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

UWAGA
• Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• Prosimy o  zabranie jednego, średniej wielkości (do 20 kg) bagażu głównego oraz 

jednej sztuki bagażu podręcznego 
• Telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed roz-

poczęciem wyjazdu

DODATKOWE OPŁATY
• Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie, wiek liczony jest 

wg roczników)
 140 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2000
 160 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2000 i wcześniej
  10 GBP na pokrycie transferu komunikacją miejską z/na lotnisko Heathrow pod opieką 

wychowawcy (pakiet lotniczy)

TURNUSY I CENY
CENA KURSU (bez opłaty za transport) 

JAL-1 02.07–17.07.2016 KURS STANDARDOWY 4250 PLN

JAL-2 16.07–31.07.2016 KURS STANDARDOWY 4250 PLN

JAL-G-2 16.07–31.07.2016 KURS DLA GIMNAZJALISTÓW 4300 PLN

JAL-MR-2 16.07–31.07.2016 KURS DLA MATURZYSTÓW 4300 PLN

JAL-3 30.07–14.08.2016 KURS STANDARDOWY 4250 PLN

JAL-4 13.08–28.08.2016 KURS STANDARDOWY 4250 PLN

DOJAZD NA KURS JĘZYKOWY

PAKIET AUTOKAROWY 650 PLN 

PAKIET LOTNICZY (wylot dzień później, powrót dzień wcześniej) 1290 PLN

DOJAZD WŁASNY (miejsce spotkania z grupą ustalane jest indywidualnie) Bez dopłat

ROZKŁAD LOTÓW
• Przelot samolotem rejsowym PLL LOT Warszawa – Londyn Heathrow – Warszawa
• Nadzór opiekuna ATAS podczas lotu Warszawa – Heathrow – Warszawa
• Odprawa na lotnisku Okęcie w Warszawie z pracownikiem ATAS, 2h przed wylotem, 

terminal A, przy informacji
• Monitorowanie podczas lotu oraz w hali przylotów na lotnisku Heathrow (terminal 1)
• Opłaty lotniskowe w cenie
• Bagaż 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg

SZCZEGÓŁY LOTU

WASZAWA – LONDYN, nr lotu LO 281
wyloty w niedziele 03.07, 17.07, 31.07.2016 

Wylot z Warszawy: 
godz. 07.30

Przylot do Londynu Heathrow: 
godz. 09.25

LONDYN – WARSZAWA, nr lotu LO 280
powroty w soboty 16.07, 30.07, 13.08.2016

Powrót z Londynu Heathrow: 
godz. 17.50

Przylot do Warszawy: 
godz. 21.20

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW 
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację, 
barek oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Przed granicą przewidujemy 
postój przeznaczony na posiłek oraz ewentualne przesiadki pasażerów. Sugerujemy za-
branie ok. 5 EUR (bilon) na toalety w Niemczech.

ROZKŁAD JAZDY STRONA 17
UWAGA: kurs dla gimnazjalistów i maturzystów jeździ wg rozkładu kursu standardo-
wego.

**  Warunkiem otrzymania zniżki jest podpisanie umowy oraz wpłacenie zaliczki do kasy biura lub przelewem banko-
wym we wskazanym terminie.Promocja fi rst minute nie łączy się z innymi promocjami.
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Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację, 
barek oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Przed granicą przewidujemy 
postój przeznaczony na posiłek oraz ewentualne przesiadki pasażerów. 
Wyjazd realizowany będzie przy min. 5 osobach – informacje na 7 dni przed wyjazdem.

Przy niewielkiej liczbie uczestników z danego miasta istnieje możliwość dowózki busem. 
Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu. 
Sugerujemy zabranie ok. 5 EUR (bilon) na toalety w Niemczech.

Rozkład jazdy

Miejscowość Miejsce zbiórki 
Godzina 
odjazdu

Godzina 
powrotu

Londyn

JA1-1 JA1-2 JA1-3 JA1-4 JA1-5 JA1-6 JA1-7 JA1-8 JA1-9

Białystok Informacje na www na 2 tyg przed wyjazdem x x 70 PLN x x x x 70 PLN x x x

Bydgoszcz Parking przy hali „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 14.30 14.15 x 60 PLN x 60 PLN 60 PLN 60 PLN x 60 PLN x

Gdańsk Parking przy Dworcu Gł. PKP, ul. Podwale Grodzkie 2G 10.30 18.15 x 60 PLN x 60 PLN 60 PLN 60 PLN x 60 PLN x

Gniezno Stacja Lotos, ul. Żwirki i Wigury 32 16.00 12.45 x 20 PLN x 20 PLN 20 PLN 20 PLN x 20 PLN x

Gorzów Wlkp. Stacja Orlen, ul. Myśliborska 45 19.30 10.30 x x 60 PLN x x x 60 PLN x x

Grudziądz 
– okolice

Stacja Statoil, Stare Marzy koło Grudziądza przy drodze nr 91 12.30 16.15 x 60 PLN x 60 PLN 60 PLN 60 PLN x 60 PLN x

Katowice Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1 12.30 16.30 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN x 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN

Konin 
– okolice

Parking przy McDonald's, ul. Ogrodowa 31, Stare Miasto k/Konina 15.45 12.45 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 11.00 18.00 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN x 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN

Lubin Stacje Orlen przy drodze nr 36, zgodnie z kierunkiem podróży 17.15 11.45 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN x 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Lublin Informacje na www na 2 tyg przed wyjazdem x x x x x x x x x x x

Lublin Parking przy Motelu PZM-ot, ul. B. Prusa 8 08.30 19.30 x 100 PLN 100 PLN x 100 PLN x 100 PLN x x

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 14.00 14.30 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN

Opole 
– okolice

Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 Rogów Opolski 
(zjazd z autostrady A4 na drogę krajową nr 45)

14.15 14.45 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN x 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, ul. S. Matyi 2 17.15 11.30 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Radom Informacje na www na 2 tyg przed wyjazdem x x 70 PLN x x x x 70 PLN x x x

Rzeszów Stacja Shell, ul. Reymonta 3 08.30 20.30 x x x 100 PLN x 100 PLN x x x

Szczecin Parking Pod Trasą Zamkową, obok Baszty Siedmiu Płaszczy 18.00 12.00 x x 90 PLN x x x 90 PLN x x

Tczew Parking przy McDonald's, ul. Braci Grimm 1A 11.15 17.30 x 60 PLN x 60 PLN 60 PLN 60 PLN x 60 PLN x

Toruń ul. Grudziądzka 132, parking przy Urzędzie Miasta 13.30 15.15 x 60 PLN x 60 PLN 60 PLN 60 PLN x 60 PLN x

Torzym Zajazd „Chrobry", Warszawska 19 21.00 09.30 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Warszawa Dworzec Zachodni PKS, st. 10 12.00 16.30 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa) 15.45 13.15 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN x 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Zielona Góra Stacja Orlen, ul. Sulechowska 18.30 10.30 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN x 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
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X – brak przystanku w danym turnusie
20/40/60/70/90/100 PLN – dopłata za wyjazd z poszczególnych miast

0 PLN – brak dopłaty

 

Rozkład jazdy

Londyn i miasta Anglii Londyn na bis
Londyn 
z native 

speakerami
Brighton Londyn z klasą

Londyn
 na luzie

JA2-1 JA2-2 JA2-3 JA2-4 JA2-5 JA2-6 JA3-2 JA3-3 JA3-6 JA3-7 JA4-1 JA5-1 JA5-2 JAL-1 JAL-2 JAL-3 JAL-4 JAW-1

70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN x x 70 PLN x x 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN

60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN x x 60 PLN x 60 PLN x x 60 PLN 60 PLN 0 PLN 0 PLN x x 0 PLN

60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN x x 60 PLN x 60 PLN x x 60 PLN 60 PLN 0 PLN 0 PLN x x 0 PLN

20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN x x 20 PLN x 20 PLN x x 20 PLN 20 PLN 0 PLN 0 PLN x x 0 PLN

x x x x x x x 60 PLN x 60 PLN x x x x x x x x

60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN x x 60 PLN x 60 PLN x x 60 PLN 60 PLN 0 PLN 0 PLN x x 0 PLN

60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 40 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN x x x x 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN

x x x x x x 100 PLN 100 PLN x 100 PLN x x x x x x x x

60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN x x 70 PLN x 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN 70 PLN

x x x x x x x x 100 PLN x x x x x x x x x

x x x x x x x 90 PLN x 90 PLN x x x x x x x x

60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN x x 60 PLN x 60 PLN x x 60 PLN 60 PLN 0 PLN 0 PLN x x 0 PLN

60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN x x 60 PLN x 60 PLN x x 60 PLN 60 PLN 0 PLN 0 PLN x x 0 PLN

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 60 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
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Renomowana szkoła Embassy od ponad 40 lat specjalizuje się w organizowaniu kursów 
językowych dla dzieci, młodzieży i  dorosłych. Posiada rekomendację British Council 
oraz zrzeszona jest w English UK, co stanowi gwarancję wysokiego poziomu nauczania 
i dobrego standardu zakwaterowania. Centrum nauczania w Hastings jest doskonałym 
wyborem dla osób, które kochają morze. Szkoła inspiruje uczestników do konwersacji 
w języku angielskim dzięki wsparciu pomocnych nauczycieli oraz wielu działaniom edu-
kacyjnym.

Zajęcia prowadzone są w ośrodku nauczania Gensing Manor przepięknym, czteropię-
trowym wiktoriańskim budynku w  malowniczym, nadmorskim miasteczku Hastings. 
Szkoła położona jest w  spokojnej, rezydencyjnej dzielnicy St Leonards, w  pobliżu 
plaży oraz 15 minut spacerem od centrum miasta. Do dyspozycji studentów pozostaje: 
15  sal lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne, laboratorium komputerowe 
z dostępem do internetu, pokój do samodzielnej nauki, pokój rekreacyjny, kawiarnia, 
ogród, internet Wi-Fi. Nauka prowadzona jest przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską 
na wszystkich poziomach zaawansowania, od podstawowego do zaawansowanego. 
Apetyczne i różnorodne lunche przygotowywane są przez malezyjskiego szefa kuchni. 
Menu lunchowe ma zazwyczaj do wyboru 6 dań głównych. Studenci spożywają posiłek 
w stołówce szkolnej lub w ogrodzie pod dużym namiotem.

Szkoła proponuje zakwaterowanie u  starannie dobranych rodzin goszczących zlo-
kalizowanych w  odległości spacerowej lub krótkiej jazdy autobusem od szkoły (do 
30 minut), koszt dojazdu do szkoły pokrywa kursant, około 15  GBP/tydzień. Zakwa-
terowanie z  obcokrajowcem u  rodziny brytyjskiej stwarza dodatkowe możliwości 
wykorzystania nowo poznanego słownictwa oraz pozwala na poznanie zwyczajów 
panujących w Anglii.

Uczestnicy kursu wakacyjnego uczestniczą w ciekawym programie zajęć sportowych 
i  rekreacyjnych oraz wycieczkach. Na kursie intensywnym wycieczki są dodatkowo 
płatne bezpośrednio w szkole.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Test kwalifi kacyjny
• Kurs wakacyjny (12–16 lat): 20 lekcji w tygodniu
• Kurs intensywny (od 16 lat): 28 lekcje w tygodniu 

(zajęcia odbywają się w godzinach rannych i popołudniowych)
• Każda lekcja trwa 45 minut
• Nauka w grupach międzynarodowych
• Maksymalna liczba uczniów w klasie: 15
• Szkolne materiały do nauki
• Certyfi kat ukończenia kursu

DODATKOWO PŁATNE
• Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy 350 PLN
• Dopłata do pakietu autokarowego – dowózka do autokaru docelowego z miast:
 Kraków, Katowice, Częstochowa (bus) 250 PLN
 Wrocław, Szczecin, Gdańsk (pociąg) 350 PLN
• Specjalna dieta  28 GBP/tydz.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Kurs wakacyjny: 1 wycieczka całodniowa sobotnia i 1 wycieczka półdniowa w tygodniu 
np. Hastings, Battle, Londyn, Cambridge, Canterbury, Portsmouth, Eastbourne
Program zajęć sportowych i rekreacyjnych np. wieczór fi lmowy, karaoke, wieczór mię-
dzynarodowy, dyskoteka, kręgle, pływanie, zajęcia sportowe na plaży, koszykówka, piłka 
nożna, tenis, mini golf

ZAKWATEROWANIE
Rodzina: pokój 2–4-osobowy, zakwaterowanie z cudzoziemcem.

WYŻYWIENIE
Śniadanie, lunch – pon.–pt. gorący w szkole, w weekendy pakowany (lunch tylko na 
kursie wakacyjnym), obiadokolacja.

TRANSFER
Przy wyborze pakietu autokarowego transfer z przystanku autokarowego do/z rodziny 
goszczącej

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację, 
barek oraz DVD. Przed granicą przewidujemy postój przeznaczony na posiłek. Miejsca 
w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg) bagażu głównego oraz jednej 
sztuki bagażu podręcznego.

Miejscowość, miejsce zbiórki
Wyjazd* 
(sobota)

Powrót 
(poniedziałek)

Warszawa Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa 
Zachodnia, st. 10

08.00 15.00

Łódź Al. Włókniarzy 227, Dworzec PKS Łódź Kaliska, st. 4, 5, 6 (wjazd od 
ul. Karolewskiej)

10.30 12.30

Poznań ul. Dworcowa, parking przy „Dworcu Letnim”PKP na dojeździe 
do Dworca Głównego PKP

13.30 09.30

Świebodzin ul. Wojska Polskiego 8, stacja PKN Orlen 15.30 07.30

Wielka Brytania, Hastings, Falaise Road, TN34 1EU 
08.00

(niedziela)
14.30

(niedziela)

# Istnieje możliwość dowozu kursantów busem lub pociągiem z trasy południowej i północnej do autokaru docelo-
wego. Wyjazd ten realizowany będzie przy minimum 3 osobach – potwierdzenie wyjazdu na 7 dni przed podróżą.

Kraków# ul. Reymonta 22, parking dla autokarów, przed wejściem na 
stadion Wisły (od ul. Reymonta)

05.00 18.00

Katowice#ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy stanowiska 1–4 
(obok Supersamu)

06.45 16.15

Częstochowa# Parkingi przy restauracjach McDonald’s, przy trasie DK 1, 
zgodnie z kierunkiem podróży

08.30 14.30

Wrocław# ul. Joanitów 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za bu-
dynkiem dyrekcji PKP), stanowisko 12, 13

09.00 13.00

Gdańsk# ul. Podwale Grodzkie, parking koło dawnego budynku poczty 
przy Dworcu Głównym PKP

07.30 15.00

Szczecin# ul. Krzysztofa Kolumba 1, Dworzec PKP Szczecin Główny, przy 
przejściu podziemnym na perony

09.00 13.00

TURNUSY I CENY
CENA KURSU (bez opłaty za transport) WAKACYJNY INTENSYWNY

KAA 13/16 02.07–18.07.16 – 2 tygodnie 1180 GBP 976 GBP

KAA 13/16 23.07–08.08.16 – 2 tygodnie 1180 GBP 976 GBP

DOJAZD NA KURS JĘZYKOWY

AUTOKAR 650 PLN

DOJAZD WŁASNY Bez dopłaty

–  pakiet autokarowy – przejazd luksusowym autokarem z Polski do/z Hastings pod nad-
zorem opiekuna ATAS

Hastings
Kurs językowy z opieką 

wychowawcy ATAS

12-16 lat, od 16 lat
17 dni
promocja fi rst minute!** 
ZNIŻKA DO 31.03.2016 – 300 PLN/os.

**  Warunkiem otrzymania zniżki jest podpisanie umowy oraz wpłacenie zaliczki do kasy biura lub przelewem banko-
wym we wskazanym terminie.Promocja fi rst minute nie łączy się z innymi promocjami.
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Renomowana szkoła Enforex założona została w 1989 roku. Jest jedną z wiodących 
szkół prowadzących naukę hiszpańskiego dla obcokrajowców. Posiada rekomendacje 
Instytutu Cervantesa oraz Departamentu Języka Hiszpańskiego Uniwersytetu Alcala.

Barcelona, stolica Katalonii, a zarazem drugie co do wielkości miasto w Hiszpanii. Ma 
do zaoferowania wiele atrakcji np.: niezwykłe budowle zaprojektowane przez Gau-
diego, słynne na całym świecie grające fontanny, znany fanom piłki nożnej stadion 
FC Barcelony czy przepiękne plaże miejskie.

Nowoczesny kampus zlokalizowany jest na University of Barcelona Agora i położo-
ny w  atrakcyjnej części Barcelony, w  otoczeniu pięknych rezydencji oraz uroczego 
Parku Laberint. Posiada łatwy dostęp do centrum miasta, dzięki bliskości stacji metra 
Mundet. 
Młodzież ma niepowtarzalną okazję nauki języka w codziennych sytuacjach z hiszpań-
skojęzycznymi rówieśnikami, którzy stanowią 60% uczestników programu. Nauka 
języka odbywa się praktycznie 24 godziny/dobę poprzez wspólne mieszkanie, naukę, 
zajęcia sportowe czy artystyczne, gry i ćwiczenia językowe w środowisku wielokultu-
rowym. Uczestnicy uczą się umiejętności językowych i  interpersonalnych. Kursanci 
hiszpańscy i międzynarodowi są jedynie oddzieleni podczas zajęć językowych poran-
nych. Kurs językowy to doskonały przepis na poznanie przyjaciół z całego świata!

Uczestnicy kursu mają zorganizowany interesujący program zajęć rekreacyjnych 
i sportowych oraz wycieczki. Osoby lubiący aktywnie spędzać czas, mogą skorzystać 
z dodatkowo płatnych zajęć sportowych tj. tennis lub piłki nożnej.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Nauka:

Test kwalifi kacyjny
Kurs wakacyjny: 20 lekcji języka hiszpańskiego lub angielskiego w tygodniu
każda lekcja trwa 45 minut
maksymalna ilość osób w grupie: 14
szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu
Karta studencka i pakiet informacyjny Enforex

• Zakwaterowanie i wyżywienie
• Transfer z lotniska w Barcelonie w dniu przylotu i wylotu
• Opieka wychowawcy ATAS

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
• Zajęcia sportowo-rekreacyjne, np. pływanie, aerobik, badminton, koszykówka, piłka 

nożna, siatkówka, dyskoteki, projekcje fi lmów video, ogniska, wieczór międzynarodo-
wy, quizy, noc talentów, konkursy

• 1 wycieczka całodniowa np.: Sitges, Tarragona oraz 2 wycieczki półdniowe np.: Park 
Güell, Pueblo Espanol, Sagrada Familia

ZAKWATEROWANIE
Szkoła oferuje zakwaterowanie w akademiku na terenie ośrodka, w pokojach 4-oso-
bowych z  łazienkami. W  akademiku znajduje się jadalnia, sala telewizyjna, pokój 
wypoczynkowy, sala gier i barek. Ponadto na terenie ośrodka zlokalizowane są obiekty 
sportowe oraz przestronny taras z ogrodem oraz dostęp do internetu (pranie raz w ty-
godniu). Kursanci pozostają pod opieką kadry szkolnej 24h.

WYŻYWIENIE
3 posiłki: śniadanie, lunch, obiadokolacja

DODATKOWO PŁATNE
• Pakiet rezerwacyjny i  ubezpieczeniowy (NNW 2 000  EUR, KL 10 000  EUR, bagaż 

200 EUR) – 350 PLN

TURNUSY I CENY
CENA KURSU (bez opłaty za transport)

KHH-01/16 03.07–16.07.2016 – 2 tygodnie 1645 EUR

DOJAZD NA KURS JĘZYKOWY

SAMOLOT* 1190 PLN

DOJAZD WŁASNY Bez dopłaty
* Przelot grupowy z opiekunem Warszawa – Barcelona – Warszawa 

INFORMACJE O PRZELOCIE
Przelot grupowy z opiekunem ATAS Warszawa-Barcelona-Warszawa:
Wylot – PLL LOT LO 437 z Warszawy (F. Chopin) godz. 10.30 – 13.45 Barcelona
Powrót – PLL LOT LO 438 z Barcelony godz. 14.30 – 16.30 Warszawa (lotnisko F. Chopin)
• Bagaż: główny rejestrowany do 23 kg plus bagaż podręczny 1 sztuka do 8 kg
• Zbiórka na lotnisku F. Chopina na 2 godziny przed wylotem w hali odlotów, termi-

nal 2, stanowisko odpraw ATAS (Meeting Point)

Barcelona
Kurs języka angielskiego lub 

hiszpańskiego z opiekunem ATAS

5-10, 11-14, 15-18 lat
14 dni
promocja fi rst minute!** 
ZNIŻKA DO 31.03.2016 – 300 PLN/os.

**  Warunkiem otrzymania zniżki jest podpisanie umowy oraz wpłacenie zaliczki do kasy biura lub przelewem banko-
wym we wskazanym terminie.Promocja fi rst minute nie łączy się z innymi promocjami.
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Kurs języka niemieckiego organizowany po raz piętnasty pod patronatem Niemieckiego 
Towarzystwa Oświatowego w Opolu przy udziale Instytutu Dydaktyki Języka Niemiec-
kiego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
Kwalifi kacja uczestników do poszczególnych grup zaawansowania odbywa się na pod-
stawie testu przeprowadzonego na początku kursu. 

STANDARD DEUTSCH – kurs standardowy dla początkujących (12–18 lat), 
35 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin lekcyjnych w ramach projektów języko-
wych) 
Standardowy kurs języka niemieckiego dla początkujących. W czasie kursu szczególną 
uwagę zwraca się na praktyczne zastosowanie języka w codziennych sytuacjach życio-
wych. Zajęcia prowadzą doświadczeni polscy lektorzy przy wsparciu niemieckich 
studentów Uniwersytetu Humboldta.

INTENSIV DEUTSCH – intensywny kurs języka niemieckiego na różnych poziomach 
zaawansowania 
Obóz młodzieżowy (12–18 lat), Kurs dla studentów (19–25 lat)
40 godzin lekcyjnych (w  tym 10 godzin lekcyjnych w  ramach projektów języko-
wych)
Prowadzone zajęcia mają na celu nie tylko wyjaśnienie trudnych problemów grama-
tycznych, ale przede wszystkim rozwinięcie i utrwalenie najważniejszych umiejętności 
językowych. Studenci uczestniczą w tych samych zajęciach językowych, co uczestnicy 
obozu młodzieżowego; dodatkowo spotkania z niemieckim fi lmem i muzyką młodzie-
żową. Na zakończenie kursu istnieje możliwość zdania egzaminu ZERTIFIKAT DEUTSCH 
GOETHE INSTITUT poziom B1 i  GOETHE ZERTIFIKAT poziom B2 oraz egzaminu 
TESTDaF. Przed przystąpieniem do egzaminów wymagany jest test sprawdzający. 
Egzamin zostanie przeprowadzony pod warunkiem zgłoszenia się minimum 10 osób na 
dany poziom. Całkowity koszt egzaminu wynosi 120 EUR (płatne na miejscu w Berlinie).

ABITUR DEUTSCH OHNE STRESS – kurs przygotowujący do matury oraz do 
lektoratu na wyższej uczelni (15–18 lat),40 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin 
lekcyjnych w ramach projektów językowych) 
Zajęcia językowe (nauczyciele polscy i niemiecki native speaker) obejmują swym 
zakresem zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony egzaminu maturalnego. 
W czasie kursu zostanie przeprowadzona próbna matura pisemna i ustna. 

GIMN DEUTSCH – kurs dla gimnazjalistów (13–16 lat)
40 godzin lekcyjnych (w  tym 10 godzin lekcyjnych w  ramach projektów języko-
wych) 
Każdy uczestnik kursu otrzyma ćwiczenia zawierające różnego rodzaju zadania zamknię-
te i  otwarte, które pozwolą zaznajomić się z  formą egzaminu z  języka niemieckiego 
przeprowadzanego na zakończenie nauki w gimnazjum. Tematy poszczególnych zajęć 
kursu są przygotowywane zgodnie z nowymi wymogami egzaminu dla gimnazjalistów.

PROJEKTY „Praktisches Deutsch mit Berlinern”
W ramach zajęć wszyscy uczestnicy, niezależnie od wybranego rodzaju kursu, biorą 
udział w projektach językowych polegającym na zastosowaniu poznanych słówek 
i prostych zwrotów językowych oraz ćwiczeniu komunikowania się z Niemcami tak, aby 
przełamać blokadę językowa i płynniej mówić po niemiecku. W czasie projektów liczne 
ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu powtórzonych wyrażeń językowych. 

PROGRAM TURYSTYCZNY
Niezależnie od rodzaju wybranego kursu wszyscy uczestnicy zobaczą między innymi: 
Bramę Brandenburską i  Alexanderplatz, poznają zbiory słynnego Pergamonu oraz 
najnowszą architekturę niemiecką ze słynnym Sony-Center na Potsdamer Platz; z wy-
sokości kopuły Reichstagu zachwycać się będą wspaniałą panoramą miasta. W trakcie 
całodziennej wycieczki do Poczdamu będzie można podziwiać, wpisany na listę Świa-
towego Dziedzictwa Kultury UNESCO, zespół parkowo-pałacowy Sanssouci. To tylko 

najważniejsze ze zwiedzanych zabytków. Oprócz zwiedzania gry i  zabawy sportowe, 
dyskoteki, konkursy językowe z nagrodami. W ramach zajęć wszyscy uczestnicy, nieza-
leżnie od wybranego rodzaju kursu, biorą udział w projektach językowych „Praktisches 
Deutsch mit Berlinern” polegającym na zastosowaniu poznanych słówek i  prostych 
zwrotów językowych oraz ćwiczeniu komunikowania się z Niemcami tak, aby przełamać 
blokadę językową i płynniej mówić po niemiecku. Cały program turystyczny i wyjazdy 
związane z realizację projektu realizowane są środkami komunikacji miejskiej. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie – 12 noclegów
• Wyżywienie – 3 posiłki
• Transport – autokar z toaletą, klimatyzacją, DVD i barkiem lub mikrobus z klimatyzacją
• Ubezpieczenie – Signal Iduna S.A.
• Opieka pedagogiczna
• Zajęcia z  języka niemieckiego z polskimi lektorami i niemieckimi native speakerami 

(ilość godzin uzależniona jest od rodzaju wykupionego kursu)
• Materiały dydaktyczne do nauki języka
• Program turystyczny

ZAKWATEROWANIE
12 noclegów w  znakomicie położonym (blisko centrum, a  jednocześnie w  spokojnej 
dzielnicy Lichtenberg), nowoczesnym hotelu A&O Berlin Kolumbus. Dojazd tramwajem 
do serca Berlina – Alexanderplatz zajmuje zaledwie 15 minut. Pokoje 4-osobowe z łazien-
kami, łóżka piętrowe. W każdym pokoju telewizor z programami satelitarnymi. W hotelu 
bezpłatne Wi-Fi. Uczestnicy muszą zabrać ze sobą ręczniki. 

WYŻYWIENIE
Całodzienne (3 posiłki, możliwość zgłoszenia posiłków dla wegetarian). Śniadania 
(w formie bufetu) oraz kolacje podawane są w hotelu. Jednodaniowy lunch w sąsiedniej 
restauracji. Pierwszy posiłek: kolacja w  dniu przyjazdu, ostatni: obiad w  dniu wyjazdu 
oraz kolacja w Polsce w drodze powrotnej.

DODATKOWE OPŁATY
• Transport z poszczególnych miejscowości
• Koszt biletów wstępów, opłata za komunikację miejską niezbędną do realizacji pro-

gramu turystycznego, opłata miejska wprowadzona w 2014 roku – łącznie 100 EUR, 
płatne na miejscu w Berlinie

• Kaucja zwrotna z tytułu zakwaterowania 10 EUR. Zalecane kieszonkowe 70 EUR

PROGRAM FAKULTATYWNY 
Wyjazd na wodne szaleństwa na Tropikalną Wyspę w Krausnick – wyjazd realizowany 
przy udziale minimum 10 osób, koszt około 40 EUR od osoby. 

DOJAZD AUTOKAREM
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wyjazdu z następujących miast:
Warszawa+180  PLN, Łódź +150  PLN, Poznań +80  PLN, Bydgoszcz + 200  PLN, Gniezno 
+150 PLN, Leszno +80 PLN, Wrocław +130 PLN, Opole +130 PLN, Katowice +150 PLN, Czę-
stochowa +180 PLN, Kraków +180 PLN, Szczecin +180* PLN. Więcej informacji na stronie 
www.atas.pl 

* transport mikrobusem

Uczestnicy wracający do Szczecina, Świebodzina oraz wracający własnym transportem 
– powrót w przedostatnim dniu imprezy.

TURNUSY I CENY
KURS  STANDARD MATURALNY INTENSYWNY  GIMNAZJALNY

PON-AK-1 04.07–17.07 2 999 PLN 3199 PLN 3199 PLN 3199 PLN

PON-AK-2 16.07–29.07 2 999 PLN 3199 PLN 3199 PLN 3199 PLN

PON-AK-3 28.07–10.08 2 999 PLN 3199 PLN 3199 PLN 3199 PLN

Berlin
Wakacyjna akademia 

języka niemieckiego

12-18, 13–16, 15-18, 19-25 lat
14 dni

duża dawka języka niemieckiego



Obozy zagraniczne 
dla aktywnych

Zapraszamy na fascynujące zwiedzanie Europy i do poznania 

odwiedzanych krajów dzięki metodzie ATAS:

AKTYWNOŚĆ 

– na naszych obozach nie ma mowy o nudnych wakacjach. Uczestnikom proponujemy 

zajęcia, które budzą ciekawość, emocjonują, i wiążą się z aktywnością. Przekonaliśmy 

się, że człowiek najlepiej uczy się nowych rzeczy, gdy poznawanie = pasja.

TOWARZYSTWO 

– większość zajęć prowadzona jest w oparciu o pracę w niewielkich grupach, „przy 

okazji” nawiązują się znajomości, które zazwyczaj nie kończą się po powrocie do domu.

AUTENTYCZNE SYTUACJE 

– przebywając w nowym środowisku młodzież dotyka kultury tego kraju.

SUPER ZABAWĘ 

– czym byłby dobry wyjazd młodzieżowy bez zabawy? Aktywności 

realizowane zgodnie z metodą ATAS zawierają w sobie zawsze 

odpowiednią ilość humoru i okazji do śmiechu.
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„Smaki Grecji” to propozycja dla tych, którzy chcą poznać Grecję „od kuchni”. Zasmaku-
jemy nie tylko w tradycyjnych potrawach, ale również w kulturze i historii. Nie zabraknie 
ciekawych wycieczek krajoznawczych, zabawy w parku wodnym i na plaży, dyskotek oraz 
poznawania lokalnych przysmaków. Dodatkową atrakcją będzie wizyta w gaju oliwnym 
i cytrusowym. 

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd non stop do Grecji.
2 DZIEŃ Przyjazd w okolice SALONIK w godzinach wczesnowieczornych. Nocleg.
3 DZIEŃ Spacer po Salonikach. Wyjazd w kierunku Loutraki, po drodze wizyta w Ter-
mopilach. Zobaczymy pomnik upamiętniający miejsce walki króla Sparty –  Leonidasa 
z Persami oraz multimedialne muzeum przedstawiające historię bitwy. W godzinach po-
południowych dojazd do LOUTRAKI. Zakwaterowanie. Wieczorny spacer zapoznawczy 
po miasteczku. Nocleg.
4 DZIEŃ Wyjazd do parku wodnego Water Fun (www.waterfun.gr). Powrót do hotelu, 
w drodze powrotnej postój nad Kanałem Korynckim. Plażowanie. Wieczorna dyskoteka.
5 DZIEŃ Warsztaty kulinarne: przejście do greckiej tawerny na naukę gotowania 
potraw kuchni greckiej. Możliwość poznawania ciekawostek związanych z kuchnią śród-
ziemnomorską pod czujnym okiem greckiego Szefa Kuchni. Przygotowany wspólnie 
posiłek zostanie zjedzony przez grupę. Plażowanie. 
6 DZIEŃ Wyjazd do ATEN. Wejdziemy na górę Pnyks, zobaczymy: Partenon, Nowe 
Muzeum Akropolu, antyczny stadion Kalimarmaro, ruiny świątyni Zeusa Olimpijskie-
go, widowiskową zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, ateńską trylogię: 
Akademię, Uniwersytet i Bibliotekę Narodową. Odpoczniemy w Ogrodach Królew-
skich, zaopatrzymy się w pamiątki na Place. Powrót do hotelu. Wieczorna dyskoteka. 
7 DZIEŃ Wyjazd na zwiedzanie ARGOLIDY: Epidauros –  zwiedzanie starożytnego 
teatru akustycznego, Mykeny i grób Agamemnona, Nafplio – pierwsza stolica Grecji, 
obecnie miasto zakochanych. Powrót do hotelu. Plażowanie. Wieczorny rejs po Kanale 
Korynckim.
8 DZIEŃ Plażowanie. Dla chętnych warsztaty kulinarne. Spacer po Loutraki, czas na 
zakup pamiątek. 
Wieczór grecki w hotelu (pokaz i nauka tańców greckich).
9 DZIEŃ Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kalambaki. METEORY – zwiedzanie 2 
klasztorów.
(Uwaga! W  czasie zwiedzania klasztorów wymagany jest odpowiedni strój: zakryte 
ramiona, mężczyźni – długie spodnie, kobiety – długie spódnice). Zwiedzanie pracowni 
pisania ikon. Przejazd do hotelu w okolicach Salonik. Zakwaterowanie, nocleg.
10 DZIEŃ Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd non stop.
11 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Godzina powrotu uzależniona jest od miejsca wsiadania.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE PLN
• Przejazd komfortowym autokarem
• Zakwaterowanie, wszystkie noclegi z pełnym wyżywieniem (pierwszym posiłkiem 

jest obiadokolacja 2-go dnia, a ostatnim pakowany lunch 10-go dnia)
• 6 noclegów w Loutraki (Grecja) z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad lub pako-

wany lunch, kolacja)
• 2 noclegi tranzytowe (tam i z powrotem) w okolicy Salonik, z pełnym wyżywieniem 

(kolacja, śniadanie, pakowany lunch)
• Opieka pedagogiczna, opieka ratownika wodnego
• Zwiedzanie Argolidy, Akropolu, Muzeum Akropolu i Meteorów z lokalnym przewod-

nikiem
• Bogaty program turystyczny i wypoczynkowy 
• Ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż)

ZAKWATEROWANIE
Loutraki - tętniąca życiem, nadmorska miejscowość, jedna z najbardziej lubianych na 
greckim wybrzeżu. Położona w północno-wschodniej części Peloponezu, nad brzegiem 

Zatoki Korynckiej. Pochwalić się może szeroką i  malowniczą plażą oraz krystalicznie 
czystą wodą, za co nieustannie od 1987 roku nagradzana jest „niebieską fl agą”. Wzdłuż 
brzegu morza ciągnie się deptak oraz aleja palmowa.
Hotel*** –  należący do grupy Mantas, położony w  sercu miejscowości Loutraki, 
w odległości do 100 metrów odmorza. Pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienką, suszarką, kli-
matyzacją, TV, lodówką, WI-FI, balkonem (bez dodatkowych opłat). Śniadania, obiady 
i kolacje w formie otwartego bufetu. Między posiłkami dostępne są przekąski oraz 
napoje. 
Hotel tranzytowy – Kornilios Palace 4*, w okolicach Salonik, pokoje 3-osobowe z łazien-
kami. 

DODATKOWE INFORMACJE
• Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (de-

klarowane w ciągu 3 dni roboczych od zrobienia rezerwacji i wpłaty zaliczki)
• Osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 135 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut –  dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

PAMIĘTAJ ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ
• Ważny paszport lub dowód osobisty
• Legitymację szkolną
• Krem z wysokim fi ltrem 
• Obuwie ochronne na plażę
Więcej informacji na www.atas.pl

DODATKOWE OBOWIĄZKOWE OPŁATY
• Koszt wstępów i realizacji programu: 70 EUR
• Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację, 
barek oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane. W Katowicach nastąpią ewen-
tualne przesiadki pasażerów. Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.

Miejscowość Miejsce zbiórki
Godzina 
Wyjazdu

Orien-
tacyjna 
godzina 
powrotu

Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 10 13.30 13.30 50 PLN

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 15.15 11.45 50 PLN

Piotrków 
Trybunalski

McDonald's przy obwodnicy, stacja Orlen 16.15 10.45 50 PLN

Częstochowa ul. Drogowców 1, parking przy McDonald's 18.00 09.00 50 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 19.30 07.30 —

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 21.00 05.00 —

Białystok* * Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane 
przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami transportu – PKS, 
PolskiBus, Plus Bus, PKP, bus – zawsze pod opieką konwojenta)
Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu podane zostaną 
na 1 tydz przed wyjazdem na stronie internetowej oraz w komunikacie 
wyjazdowym wysłanym w mailu do klienta
Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

100 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Gdańsk* 150 PLN

Lublin* 100 PLN

Olsztyn*/
Ostróda*

100 PLN

TURNUSY I CENY

OG1-1 30.06–10.07.2016 2040 PLN 

OG1-2 14.07–24.07.2016 2040 PLN

OG1-3 28.07–07.08.2016 2040 PLN

Oferta skalkulowana została na podstawie kursu 1 EUR= 4,3 PLN

„Smaki Grecji”
Obóz turystyczno-wypoczynkowy

12–18 lat
11 dni

gry, zabawy, konkursy
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Idealny wyjazd dla osób aktywnych, które lubią połączenie wypoczynku na plaży 
ze zwiedzaniem niezwykłych zabytków. Piękne krajobrazy Toskanii pozwolą na chwilę 
zapomnienia od codzienności. Nowością w programie jest zwiedzanie legendarnego 
stadionu piłkarskiego AC Milan i Inter Mediolan – San Siro. Dużą atrakcją jest całodzien-
na zabawa w Parku Rozrywki MIRABILANDIA. Zaletą obozu jest też smaczna włoska 
kuchnia i wspaniała atmosfera na wyjeździe. Dla chętnych przygotowaliśmy quizy 
i  zagadki związane ze zwiedzanymi atrakcjami, na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem, przejazd przez Czechy i Austrię w kie-
runku Włoch.
2 DZIEŃ Przyjazd do Vicenzy znajdującej się na liście UNESCO. 
Spacer od Placu dei Signori, obok Bazyliki Palladiana, do Katedry Santa Maria Annun-
ciata. Przejazd pociągiem ok. 40 min. do Werony. Spacer po mieście: amfi teatr rzymski 
z zewnątrz, zwiedzanie domu i balkonu Julii. Przejazd do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie miasta z  przewodnikiem w  języku 
polskim: kościół Santa Maria delle Grazie, następnie spacer obok Katedry Mediolań-
skiej, Opery La Scala, Placu i  Kościoła św. Ambrożego, Muzeum i  Zamku Sforzów do 
Corpi Santi (mury miejskie). Wizyta na stadionie AC Milan i Inter Mediolan – San Siro. 
Przejazd do hotelu.
4 DZIEŃ Przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim: 
kościół Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium z Drzwiami Raju, 
wejście do katedry Santa Maria del Fiore. Przejście obok wieży Giotta, przez Piazza della 
Signoria przy Palazzo Vecchio, do Ponte Vecchio – Mostu Złotników. Program kończy 
zwiedzanie Galerii Uffi  zi. Przejazd do Pizy. Spacer po Campo dei Miracoli z  Krzywą 
Wieżą. Przejazd do hotelu.
5 DZIEŃ Przejazd do starożytnego miasta Etrusków – Volterry. Spacer od Piazza dei 
Priori, obok ratusza Palazzo dei Priori, Katedry di Santa Maria Assunta do baptysterium 
di San Giovanni. Przejazd do Sieny, miasta znajdującego się na liście UNESCO. Przejście 
od placu Duomo z  Katedrą, Palazzo Pubblico, Torre del Mangia do placu Piazza del 
Campo. Przejazd do Rimini, zakwaterowanie w hotelu w porze kolacji.
5–10 DZIEŃ Pobyt na Riwierze Adriatyckiej w  Rimini. Program rekreacyjny, gry 
i  zabawy na plaży, kąpiele w  morzu pod opieką miejscowego ratownika, dyskoteki 
– dla osób powyżej 16 r.ż., zwiedzanie Rimini, gry terenowe, quizy, a także wycieczki:
• MIRABILANDIA – całodzienna zabawa w słynnym parku rozrywki.
• SAN MARINO –  spacer po zabytkowym centrum z  widokiem na wzgórze Monte 

Titano gdzie znajdują się słynne trzy wieże: Guiata, Montale, Cesta. 
10 DZIEŃ W godzinach porannych przejazd do Wenecji. Rejs na plac św. Marka. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim: Bazylika św. Marka, spacer od Pałacu 
Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, obok Wieży Zegarowej. Przejście obok 
Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. 
Czas na obiad we własnym zakresie. Wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd przez 
Austrię i Czechy. 
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Przejazd komfortowym autokarem
• 5 noclegów w Rimini z pełnym wyżywieniem (śniadanie, lunch, kolacja) 
• 3 noclegi tranzytowe z wyżywieniem 2 razy dziennie (obiadokolacja, śniadanie) 
• Wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja drugiego dnia imprezy, ostat-

nim pakowany lunch dziesiątego dnia imprezy
• Opieka pedagogiczna kierownika-pilota i wychowawców przez cały okres trwania 

wyjazdu 
• Ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż)

DODATKOWE OPŁATY
• Koszt wstępów i realizacji programu: 120 EUR 
• Dyskoteki (dla osób powyżej 16 r.ż.) – cena ok 10 EUR/wstęp
• Kaucja zwrotna w wysokości 10 EUR w hotelu we Włoszech
• Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

ZAKWATEROWANIE
Hotel w Rimini – Hotel MAGRIV*** ok. 200 m od plaży, na której organizowane są 
zajęcia sportowe i animacje, opieka ratownika miejscowego, leżaki i parasole 5 EUR/
os./dzień (1 parasol + 2 leżaki). Pokoje 4-osobowe z łazienkami, możliwe łóżka piętro-
we. Łazienki w pokojach: umywalka, WC, prysznic – kabiny prysznicowe w większości 
osłonięte są ciężką „zasłoną” oraz suszarka. W każdym pokoju TV oraz telefon i klimaty-
zacja (płatna dodatkowo 5 EUR za dzień za pokój). 
Wyżywienie: wzmocnione śniadanie (bufet), lunch 2 dania: danie główne + deser, 
kolacja 2-daniowa + deser, woda w  karafkach na stolach. Wi-Fi jest bezpłatne, do-
stępne w pomieszczeniach wspólnych hotelu. W pobliżu hotelu znajdują się: Centrum 
Handlowe „Le Befane” oraz 3 poziomowa Dyskoteka Carnaby.
Hotele tranzytowe – Hotele 3*, pokoje 2–4-osobowe z łazienkami. Wyżywienie: śniada-
nia wzmocnione i obiadokolacje.

DODATKOWE INFORMACJE
• Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (de-

klarowane w ciągu 3 dni roboczych od zrobienia rezerwacji i wpłaty zaliczki)
• Osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 135 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut –  dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)
• Telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

PAMIĘTAJ ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ
• Ważny paszport lub dowód osobisty
• Legitymację szkolną
• Krem z wysokim fi ltrem 
Więcej informacji na www.atas.pl

TURNUSY I CENY

OW1-1 07.07–17.07.2016 2090 PLN

OW1-2 28.07–07.08.2016 2090 PLN

Oferta skalkulowana została na podstawie kursu 1 EUR= 4,3 PLN

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW – STRONA 24

Włochy 
– podróż marzeń

Obóz turystyczno-wypoczynkowy 

Toskania i Rimini

12–18 lat
11 dni
gry, zabawy, konkursy
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Zapraszamy w  podróż do najciekawszych włoskich miast. Oprócz wizualnych doznań 
proponujemy relaks u stóp Wezuwiusza i chwile szaleństwa w legendarnym Parku Roz-
rywki Gardaland. Dużą atrakcją jest rejs i pobyt na wyspie Caprii na którą przypływają 
najsłynniejsi celebryci z Europy. Dla chętnych przygotowaliśmy quizy i zagadki związane 
ze zwiedzanymi atrakcjami, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z  Polski, przejazd przez Czechy i  Austrię w  kierunku Włoch zgodnie 
z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ W godzinach porannych przyjazd do Wenecji. Rejs na plac św. Marka. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim: Bazylika św. Marka, spacer od Pałacu 
Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, obok Wieży Zegarowej, przejście obok 
Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. 
Przejazd do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim: 
kościół Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium z Drzwiami Raju, 
wejście do katedry Santa Maria del Fiore, przejście obok wieży Giotta, przez Piazza della 
Signoria przy Palazzo Vecchio, do Ponte Vecchio –  Mostu Złotników. Program kończy 
zwiedzanie Galerii Uffi  zi. Przejazd do hotelu.
4 DZIEŃ Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim: spacer od 
Koloseum do Kapitolu: przejście obok Łuku Konstantyna, Forum Romanum, Łuku Septy-
miusza Severa, Placu Weneckiego z Ołtarzem Ojczyzny, następnie zwiedzanie Panteonu, 
Plac Navona z fontanną Czterech Rzek, Fontanna di Trevi, następnie Schody Hiszpańskie. 
Przejazd do hotelu.
5 DZIEŃ Przejazd do Monte Cassino. 
W programie: zwiedzanie klasztoru św. Benedykta i cmentarza żołnierzy polskich. Prze-
jazd w okolice półwyspu Sorrento, zakwaterowanie w hotelu w porze kolacji.
5–9 DZIEŃ Pobyt w pobliżu półwyspu Sorrento. W czasie pobytu program rekreacyjny, 
gry i zabawy na plaży, kąpiele w morzu pod opieką miejscowego ratownika, gry tereno-
we, quizy, a także wycieczki:
• POMPEJE
• Rejs na wyspę CAPRI (wjazd kolejką, spacer po mieście i po ogrodach Augusta)
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku Werony. Zakwate-
rowanie w hotelu. Wieczorna gra miejska w Weronie. 
W programie: amfi teatr rzymski, z zewnątrz balkon i Dom Julii. Powrót do hotelu, nocleg.
10 DZIEŃ Przejazd nad jezioro Garda. Całodzienna zabawa w Parku Rozrywki Garda-
land. Wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy. 
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w okolicach Półwyspu Sorrento z pełnym wyżywieniem (śniadanie, lunch, 

kolacja) 
• 4 noclegi tranzytowe we Włoszech z  wyżywieniem 2 razy dziennie (obiadokolacja, 

śniadanie) 
• Wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja drugiego dnia imprezy, ostat-

nim śniadanie dziesiątego dnia imprezy
• Opieka pedagogiczna kierownika-pilota i  wychowawców przez cały okres trwania 

wyjazdu
• Ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż)

ZAKWATEROWANIE
Hotel Casa Rossa*** Torre del Greco (prowincja Neapol) położony nad samym 
morzem, w  pobliżu plaży z  ratownikiem, leżaki i  parasole 7  EUR/os./dzień (1 parasol 
+2 leżaki). Hotel sprawdzony i ceniony przez naszych obozowiczów. Pokoje 3–4-osobowe 
z łazienką i prysznicem, telewizorem, Wi-Fi i klimatyzacją w cenie. 
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu – cornetti, ciastka, sucharki, dżem, czekolada, 

chleb, wędlina, ser, kawa, mleko, soki i woda, obiad 2-daniowy + deser + woda w dzban-
kach i kolacja 1 daniowa + deser + woda w dzbankach.
Hotele tranzytowe – hotele 3*, pokoje 2–4-osobowe z łazienkami. Wyżywienie: śniadania 
wzmocnione i obiadokolacje. 

DODATKOWE INFORMACJE
• Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (de-

klarowane w ciągu 3 dni roboczych od zrobienia rezerwacji i wpłaty zaliczki)
• Osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– dopłata 135 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• Gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut –  dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)
• Telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

PAMIĘTAJ ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ
• Dokumenty: ważny paszport lub dowód osobisty oraz legitymację szkolną

DODATKOWE OPŁATY
• Koszt wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdy do miast, usługi przewodnickie i reali-

zacja programu: 120 EUR – płatne w autokarze
• Kaucja zwrotna w wysokości 10 EUR w hotelu we Włoszech
• Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski: 50 –150 PLN – patrz rozkład jazdy

TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację, 
barek oraz DVD. Przed granicą przewidujemy postój przeznaczony na posiłek. Miejsca 
w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg) bagażu głównego oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego.
Autokar docelowy jedzie na trasie Katowice-Torre del Greco-Katowice.

Miejscowość Miejsce zbiórki
Godzina 
Wyjazdu

Orien-
tacyjna 
godzina 
powrotu

Dopłata

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 10 12.00 17.15 50 PLN

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 14.00 15.15 50 PLN

Piotrków 
Trybunalski

McDonald's przy obwodnicy, stacja Orlen 15.00 14.15 50 PLN

Częstochowa ul. Drogowców 1, parking przy McDonald's 16.45 12.30 50 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 18.15 11.30 0 PLN

Gdańsk* 

*  Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane 
przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami transportu – PKS, 
PolskiBus, Plus Bus, PKP, bus – zawsze pod opieką konwojenta)

Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu podane zostaną 
na 1 tydz przed wyjazdem na stronie internetowej oraz w komunikacie 
wyjazdowym wysłanym w mailu do klienta

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

150 PLN

Ostróda*/
Olsztyn*

100 PLN

Bydgoszcz* 100 PLN

Białystok* 100 PLN

Lublin* 100 PLN

Poznań* 100 PLN

Kielce* 80 PLN

Kraków* 50 PLN

Wrocław* 50 PLN

TURNUSY I CENY

OW2-1 07.07–17.07.2015 2090 PLN

OW2-2 28.07–07.08.2015 2090 PLN

Oferta skalkulowana została na podstawie kursu 1 EUR= 4,3 PLN

Włochy 
– północ-południe

Obóz turystyczno-wypoczynkowy 

– od Wenecji do Capri

12–18 lat
11 dni
gry, zabawy, konkursy
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Sycylia –  największa i  najbardziej zaludniona wyspa Morza Śródziemnego. Słoneczna, 
pełna kontrastów z  typowo śródziemnomorską roślinnością. Większą część Sycylii 
zajmują wyżyny i góry, nad którymi dominuje masyw Etny, jednego z największych wul-
kanów na świecie. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z  Krakowa o  godz. 16.00 (pozostałe miasta wg rozkładu jazdy –  za 
dopłatą). Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 DZIEŃ przyjazd do Wenecji około 08.00. Na powitanie baśń na jawie, czyli rejs statkiem 
po lagunach Wenecji, miasta położonego na 118 wyspach. Proponujemy wizytę na placu 
św. Marka, zobaczenie pałacu Dożów, Bazyliki św. Marka i słynnego Mostu Westchnie. 
Wyjazd z Wenecji w godzinach wieczornych. Dalsza podróż przez Włochy.
3 DZIEŃ Przyjazd do ośrodka na Sycylii w godzinach przedpołudniowych, obiad, odpo-
czynek po podróży, zakwaterowanie od ok. godz. 16.00, wieczorem kolacja i nocleg.
4-10 DZIEŃ Wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu, animacje na plaży, rozgrywki 
sportowe, wycieczka do Messyny, udział w wycieczkach fakultatywnych:
Messyna – Brama Sycylii i jedno z jej największych, portowych miast. Spacer po centrum: 
odwiedzimy Piazza Duomo z Katedrą i Wieżą z największym na świecie zegarem astro-
nomicznym oraz fi gurami wprawianymi w ruch każdego dnia w południe, XVI-wieczna 
Fontanna d’Oriona.
11 DZIEŃ Wykwaterowanie przed śniadaniem, wyjazd z  ośrodka we wczesnych go-
dzinach porannych. Przyjazd do Pompei –  zwiedzanie ruin starożytnego miasta 
zniszczonego w trakcie wybuchu Wezuwiusza w 79 r n.e. Przejazd na nocleg w okolicach 
Neapolu.
12 DZIEŃ Po śniadaniu kontynentalnym wyjazd do Rzymu. Przyjazd do stolicy Włoch 
około godz. 10.00. Zwiedzanie z przewodnikiem: Plac i Bazylika św. Piotra w Watykanie, 
Zamek Anioła, Piazza Navona i Fontanna Czterech Rzek, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac 
Wenecki, Forum Romanum, Koloseum. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
13 DZIEŃ Przejazd przez Austrię i Czechy. Po drodze postój w Czechach z możliwością 
zjedzenia ciepłego posiłku w  restauracji (opłata we własnym zakresie). Przyjazd do 
Krakowa ok. godz. 18.00 (pozostałe miasta wg rozkładu jazdy).

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Przejazd autokarem klasy lux (klimatyzacja, WC, video, barek)
• Zakwaterowanie – 8 noclegów, wyżywienie: 3 posiłki dziennie
• Nocleg tranzytowy ze śniadaniem kontynentalnym i obiadokolacją w hotelu w oko-

licach Neapolu
• Ubezpieczenie Signal Iduna: KL do 10 000 EUR, NNW do 7 000 PLN, bagaż do 800 PLN
• Opieka: pilota w czasie przejazdu, polskojęzycznego rezydenta podczas pobytu, wy-

chowawców, miejscowego ratownika, miejscowej opieki medycznej, 
• Program pobytu: zwiedzanie Wenecji, Messyny, Pompei oraz Rzymu
• Podatek VAT

DODATKOWE OPŁATY
• Obowiązkowa opłata 45  EUR za bilet na statek i  przewodnika w  Wenecji, przejazd 

środkami komunikacji miejskiej, słuchawki i przewodnik w Pompejach i Rzymie
• Wymagana jest kaucja zwrotna 20 EUR/os. – apartamenty i aneksy kuchenne należy 

zostawić posprzątane
• Opłata klimatyczna w ośrodku na Sycylii: 10 EUR (obowiązkowa, osoby powyżej 16 lat)
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, strefa archeologiczna w Pompejach: 13 EUR 

dorośli, 7,5 EUR osoby w wieku 18-24 lat
• Świadczenia nie wymienione w ofercie
• Opłata za transport

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
Organizowane przy min.35 uczestnikach.
Etna –  Taormina 30  EUR, Wyspy Liparyjskie –  50  EUR (dodatkowo wstęp na błotka 
siarkowe 3 EUR), Palermo i Monreale – 35 EUR. Szczegółowe informacje na www.atas.pl

ZAKWATEROWANIE
Kompleks Wypoczynkowy OASI AZZURRA VILLAGE, położony w  San Saba, nadmor-
skiej miejscowości na Wybrzeżu Tyrreńskim, ok. 20 km od Messyny. Obiekt usytuowany 
przy piaszczystej plaży (przejście przez uliczkę). 
Zakwaterowanie w apartamentach z klimatyzacją: MONO dla 5 osób – przestronny pokój 
dzienny z 3 łóżkami + łóżko wysuwane i  łóżko na piętrze, aneks kuchenny z  lodówką, 
łazienka; BILO dla 5 osób – sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z pojedynczym 
łóżkiem, łóżkiem wysuwanym i łóżkiem na piętrze, aneks kuchenny z lodówką, łazienka; 
TRILO dla 6/7 – osób – dwie sypialnie z dwoma łóżkami (w niektórych, w jednej z sypialni 
łóżko piętrowe), pokój dzienny z pojedynczym łóżkiem, łóżkiem wysuwanym i łóżkiem 
na piętrze, aneks kuchenny z lodówką, łazienka. Ośrodek oferuje całodzienną animację 
dla dzieci i młodzieży. 
UWAGA! Należy zabrać ze sobą bieliznę pościelową (możliwość wypożyczenia na 
miejscu 10 EUR).

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja (kuchnia polska) + suchy prowiant na drogę 
powrotną (2 bułki z wędliną/serem, baton/ciastko, owoc, 1.5 l wody mineralnej), pierw-
szym posiłkiem jest lunch w  dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w  dniu wyjazdu plus 
śniadanie i obiadokolacja w hotelu tranzytowym.

DODATKOWE INFORMACJE
• Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki uczestników – 100 EUR, 250 CZK, 8 EUR 

na wyżywienie w drodze powrotnej. 
• Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dowodu tożsamości: paszport, dowód 

osobisty, dowód tymczasowy –  ważny minimum pół roku od daty powrotu 
z imprezy. 

• Adres i numer telefonu do ośrodka rozdawane będą przy autobusie w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar główny na trasie Kraków-San Saba-Kraków. Za dopłatą i przy zgłoszeniu się min 
5 osób istnieje możliwość dojazdów z  innych miast. Transport antenowy realizowany 
może być autokarem, busem, samochodem osobowym lub pkp i potwierdzony zostanie 
na 72 godz. przed wyjazdem. Podczas przejazdów antenowych uczestnicy przebywają 
pod opieką kierowcy.

Miejscowość Miejsce zbiórki
Godzina 
Wyjazdu

Orien-
tacyjna 
godzina 
powrotu

Dopłata

Częstochowa Mc Donald’s, róg Al. Jana Pawła II i ul. WP 15.15 20.30 70 PLN

Katowice Plac Sejmu Śląskiego, (wjazd od ul. Jagiellońskiej) 17.00 19.00 -

Kraków ul. Reymonta, Hala Wisły 16.00 20.00 -

Łódź Dw PKP Łódź Kaliska, Al. Włókniarzy 13.00 23.00 100 PLN

Opole Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 15.00 21.00 80 PLN

Rzeszów ROSiR ul. Pułaskiego 11.45 23.30 90 PLN

Warszawa PKIN parking przy Kinotece od al. Jerozolimskich 10.30 01.30* 110 PLN

Wrocław CH Bielany, Mc Donald's 13.15 23.00 90 PLN

* przyjazd następnego dnia po zakończeniu imprezy

TURNUSY I CENY

POW-AS-1 04.07-16.07.2016 1899 PLN

POW-AS-2 12.07-24.07.2016 1899 PLN

POW-AS-3 20.07-01.08.2016 1899 PLN

Włochy –  Sycylia
/San Saba

Obóz turystyczno-wypoczynkowy

13–18 lat
13 dni

bogaty program
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Paryż – stolica Francji, centrum europejskiej sztuki, mody i wyrafi nowanej 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, bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym jak 
i geografi cznym. 
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. 

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  EU-
RODISNEYLANDU –  całodzienna zabawa w  najsłynniejszym parku rozrywki (bilet 
dodatkowo płatny ok 34  EUR). Na miejscu istnieje możliwość zakupienia posiłków 
w cenie ok. 8-15 EUR. Przejazd do hotelu na nocleg (pokoje 3 osobowe z umywalką – WC 
i łazienki na korytarzu), nocleg. 
3 DZIEŃ Śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spacer 
z pilotem na trasie: Wieża Eiffl  a (dla chętnych wjazd na III poziom – płatny dodatkowo 
ok.14,50 EUR), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa 
La Cite, Katedra Notre Dame. Obiadokolacja. W godzinach wieczornych wyjazd do Hisz-
panii. 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-wie-
czornych, kolacja, zakwaterowanie.
4–11 DZIEŃ Pobyt w Lloret – 8 dni (7 noclegów). 
W trakcie pobytu w programie:
• Całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony: m.in. katedra Sagrada Familia, 

La Rambla, dzielnica gotycka, wzgórze Montjuc, stadion FC Barcelona (bilet dodatko-
wo płatny dla chętnych ok. 20 EUR), wieczorem pokazy grających fontann

• Konkurs wiedzy Viva Espana, wybory Miss & Mistera obozu, plażowanie, bezpłatne 
korzystanie z basenu, gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe

11 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie z  hotelu. 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 ok. 25-27 EUR). W godzi-
nach wieczornych wyjazd do Polski.
13 DZIEŃ Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski według rozkładu jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Przejazd autokarem
• 1 nocleg w Paryżu, 8 dni (7 noclegów) pobytu w Lloret
• Wyżywienie wg programu + suchy prowiant na drogę powrotną
• Ubezpieczenie AXA TUiR: KL (10000 EUR), NW (2000 EUR), bagaż (200 EUR)
• Opieka pedagogiczna, opieka pilota-przewodnika
• Podatek VAT

DODATKWE OPŁATY
• Obligatoryjne bilety wstępu (Disnayland oraz Gardaland) należy przeznaczyć 60 EUR
• Opłata turystyczna Lloret de Mar dla osób powyżej 16 roku życia – 5 EUR/ pobyt
• Zalecane minimalne kieszonkowe min. 70–100 EUR.

OPŁATY FAKULTATYWNE
• Podczas podróży jedzenie we własnym zakresie
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 70 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 100 PLN
• Gwarancja niezmienności ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut – 90 PLN
• Oferta przygotowana przy kursie 1 EUR nie wyższym niż 4,2 PLN

IMPREZY FAKULTATYWNE
• Miasteczko wodne – ok. 30 EUR
• Wieczór hiszpański, pokazy fl amenco – ok. 26 EUR
• Karnet na dyskoteki (min.5 × ) – ok. 26 EUR – UWAGA: Wejście na większość dyskotek 

od lat 16 – wymagany dokument tożsamości
• Rejs statkiem do Tossa de Mar (2 strony) – ok. 21 EUR

ZAKWATEROWANIE 
Hotel GRAN DON JUAN*** położony ok. 450 m od plaży, w centrum Lloret de Mar. Do 
dyspozycji uczestników 2 baseny + leżaki, kawiarnia, restauracja, świetlica TV, sejf (dodat-
kowo płatny). Pokoje 3, 4-osobowe 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. Napoje do obiadów i kolacji 
płatne dodatkowo (dla chętnych). 

TRANSPORT
Dojazd autokatem wyposażonym w: WC, barek, DVD, klimatyzację. Zbiórka uczestników 
15 minut przed godziną odjazdu.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót

Lublin Hala Mosir Al. Zygmuntowskie (obok stacji Orlen) 06.00 ok. 20.00

Warszawa Parking przed Torwarem ul. Łazienkowska przy Wisłostradzie 09.00 ok. 18.00

Łódź Dworzec PKP Łódź Kaliska parking ul. Karolewska 12.00 ok. 15.30

Radom
Wyjazd: Mc Donald stacja Statoil ul. S. Czarneckiego 
Powrót: Mc Donald Stacja Lukoil (powrót) ul. S. Wernera

08.00 ok. 17.00

Kielce Stadion Miejski parking ul. Ściegiennego 09.30 ok. 15.30

Kraków Mc Donald (Makro) ul. Jasnogórska 2 12.00 ok. 13.00

Katowice
Wyjazd: Mc Donald stacja BP – ul. Ofi ar Katynia 5 
Powrót: Mc Donald stacja BP – ul. Górnośląska 40A 

14.00 ok. 11.00

Gliwice
CASTORAMA Centrum Handlowe „Europa Centralna” ul. Pszczyń-
ska 315

14.30 ok. 10.30

Wrocław
Mc Donald przy Stacji BP (prawa strona) obok salonu Chryslera 
ul. Karkonoska
Tylko terminy POH 01, POH02, POH-03, POH-04, POH-05

17.30 ok. 09.00

TRASY ANTENOWE – TYLKO TERMINY POH-2, POH-4
(realizowane przy łączonej grupie min. 35 osób)

Gdańsk Parking ul. Długie Ogrody 22 naprzeciw kościoła Św. Barbary 07.00 ok. 19.00

Bydgoszcz Parking przy Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka ul. Toruńska 59 10.30 ok. 15.00

Poznań Centrum Handlowe Auchan Komorniki 13.00 ok. 13.00

TRASY ANTENOWE – TYLKO TERMINY POH-3, POH-5 
(realizowane przy łączonej grupie min. 35 osób)

Rzeszów Centrum Handlowe Nowy Świat ul. Krakowska 20 09.00 ok. 16.30

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku 
zbyt małej liczby uczestników (min. 8 osób) chyba, że jest podana inna informacja w rozkładzie jazdy. Na trasach krajo-
wych 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.

TURNUSY I CENY

POH-1 29.06–11.07.2016 2190 PLN

POH-2 06.07–18.07.2016 2190 PLN

POH-3 13.07–25.07.2016 2190 PLN

POH-4 20.07–01.08.2016 2190 PLN

POH-5 27.07–08.08.2016 2190 PLN

POH-6 03.08–15.08.2016 2190 PLN

POH-7 10.08 – 20.08.2016* 1899 PLN

POH-8 15.08 – 25.08.2016 * 1899 PLN
* Impreza 11 dni – pobyt na Costa Brava 6 dni – 5 nocy

Hiszpania 
– Lloret de Mar

Obóz turystyczno-wypoczynkowy 
ze zwiedzaniem Paryża, 

Eurodisneylandu, Gardalandu

14–18 lat
13 dni
zniżka -100 PLN 
(promocja do 15.04.2016 r.)
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Hiszpania –  kraj położony na południu Europy, jeden z  jej najpiękniejszych zakątków. 
Kraj słońca, morza, dobrej zabawy, bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym jak 
i geografi cznym. 
Lloret de Mar – to niewątpliwie stolica Costa Brava – stolica rozrywki i wspaniałej zabawy. 
Szerokie piaszczyste plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają spędzić czas 
ciekawie i aktywnie.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię
2 DZIEŃ Przyjazd do Wenecji – przerwa w podróży 9 godzin. Przejazd promem do histo-
rycznego centrum: zwiedzanie z przewodnikiem Plac Św. Marka, Bazylika, Pałac Dożów, 
Rialto etc. (bilety wstępu, przewodnik oraz prom dodatkowo płatny – ok 25 EUR). W go-
dzinach wieczornych wyjazd z Włoch. Nocny przejazd przez Francję.
3 DZIEŃ Przejazd przez Francję. Przyjazd do Hiszpanii na Costa Brava w godz. popołu-
dniowo – wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
3–10 DZIEŃ Pobyt w Lloret – 8 dni (7 noclegów)
• całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony: katedra Sagrada Familia, 

La Rambla, dzielnica gotycka, Wzgórze Montjuic, Stadion FC Barcelona (bilet dodat-
kowo płatny ok. 20 EUR), wieczorem pokazy grających fontann

• rejs statkiem do Tossa de Mar ze zwiedzaniem zamku (dodatkowo płatny 21 EUR)
• Wycieczka autokarowo-piesza do Blanes ogród botaniczny Mar y Mutra (płatny do-

datkowo 6 EUR), skały Sao Palomera, promenada
• konkurs wiedzy Viva Espana; wybory Miss & Mistera obozu; plażowanie; gry i zabawy 

integracyjne; rozgrywki sportowe.
10 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu ok. godz. 11.00. Złożenie bagaży. Obiad. 
Pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołu-
dniowo – wieczornych ok. godz. 17-18.00. Przejazd przez Francję – późnym wieczorem, 
w zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Monaco i Monte Carlo. Przejazd do Włoch. 
11 DZIEŃ Przejazd przez Włochy w okolice Werony – całodzienna zabawa nad jezio-
rem Garda w Parku Rozrywki GARDALAND (bilet dodatkowo płatny ok. 25–27 EUR, 
czas pobytu 9 godzin). W  godzinach wieczornych wyjazd do Polski. Przejazd przez 
Austrię.
12 DZIEŃ Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski według rozkładu jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Przejazd autokarem, zakwaterowanie w hotelu na Costa Brava (7 nocy) w Hiszpanii
• Wyżywienie wg programu + suchy prowiant na drogę powrotną
• Ubezpieczenie Axa TUiR: KL 10000 EUR, NNW 2000 EUR, bagaż 200 EUR
• Opieka pedagogiczna, opieka pilota-przewodnika 
• Podatek VAT

DODATKOWE OPŁATY
• Obligatoryjne bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Wenecja oraz Gardaland) 

należy przygotować ok.50 EUR + program fakultatywny
• Obowiązkowa opłata turystyczna Lloret de Mar, płatna w hotelu 5 EUR/pobyt – dla 

osób powyżej 16 roku życia.

OPŁATY FAKULTATYWNE 
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 60 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 95 PLN
• Gwarancja niezmienności ceny – 90 PLN
Oferta przygotowana przy kursie 1 EUR nie wyższym niż 4,2 PLN
Uwagi: Podczas podróży jedzenie we własnym zakresie. Zalecane kieszonkowe 
ok.  70–100 EUR.

ZAKWATEROWANIE
Hotel GUITART CENTRAL PARK*** położony w  Lloret de Mar w  odległości około 
350  metrów od plaży w  ścisłym centrum. Do dyspozycji uczestników restauracja, 
3 baseny z leżakami, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny). Pokoje 3, 4-os. z łazienkami 

z klimatyzacją.
WYŻYWIENIE Hiszpania: 3 posiłki dziennie – bufet (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym 
posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad + suchy pro-
wiant w dniu wyjazdu. Napoje do obiadów i kolacji płatne dodatkowo.

IMPREZY FAKULTATYWNE
• Miasteczko wodne – ok. 30 EUR
• Wieczór hiszpański – pokazy fl amenco – ok. 26 EUR
• Karnet na dyskoteki (min. 5 wejść dla osób powyżej 16 lat) – ok. 26 EUR
UWAGA: Wejście do dyskotek od lat 16 – wymagany dokument tożsamości.

TRANSPORT
Dojazd autokatem o  podwyższonym standardzie (WC, barek, TV-DVD, klimatyzacja). 
Zbiórka uczestników 15 minut przed godziną odjazdu.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót

Lublin  HALA MOSiR, Al. Zygmuntowskie (obok stacji Orlen) 11.00 ok. 17.00 —

Warszawa
Parking przed Torwarem ul. Łazienkowska przy 
Wisłostradzie

11.00 ok. 17.00 100 PLN

Łódź  Dworzec PKP Łódź Kaliska, parking ul. Karolewska 10.30 ok. 16.00 100 PLN

Radom
Wyjazd: Mc Donald's, stacja Statoil, ul. S. Czarneckiego 
Powrót: Mc Donald's stacja Lukoil, ul. S. Wernera

13.00 ok. 15.00 50 PLN

Kielce Stadion Miejski parking ul. Ściegiennego 14.00 ok. 13.30 50 PLN

Kraków Mc Donald (Makro) ul. Jasnogórska 2 16.30 ok. 11.00 50 PLN

Katowice
Wyjazd: Mc Donald stacja BP – ul. Ofi ar Katynia 5
Powrót: Mc Donald stacja BP – ul. Górnośląska 40A 

18.30 ok. 09.00 50 PLN

Gliwice
CASTORAMA Centrum Handlowe „Europa Centralna” 
ul. Pszczyńska 315

19.30 ok 08.00 50 PLN

TRASY ANTENOWE – TYLKO TURNUSY POH-K-2, POH-K-4 
(realizowane przy łącznej grupie min 35 osób)

RZESZÓW Centrum Handlowe Nowy Świat ul. Krakowska 20 09.00 ok. 16.30 50 PLN

Na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o niższym standardzie lub mikrobusem oraz możli-
wość ewentualnych przesiadek. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu 
z danej miejscowości w przypadku zbyt małej liczby uczestników (min. 8 osób). Zbiórka uczestników 15 minut przed 
godziną odjazdu. Godziny odjazdów i  powrotów są uzależnione od warunków drogowych. Potwierdzenie miejsc 
wyjazdów najpóźniej na 5 dni przed wyjazdem.

TURNUSY I CENY

POH-K-1 30.06–11.07.2016 1849 PLN 

POH-K-2 07.07–18.07.2016 1849 PLN 

POH-K-3 14.07–25.07.2016 1849 PLN 

POH-K-4 21.07–01.08.2016 1849 PLN 

POH-K-5 28.07–08.08.2016 1849 PLN 

POH-K-6 04.08–15.08.2016 1849 PLN 

POH-K-7 11.08–21.08.2016* 1749 PLN

*Impreza 11 dni –pobyt na Costa Brava 7 dni – 6 nocy

14–18 lat
12 dni
zniżka -50 PLN 
(promocja do 15.04.2016 r.)

Hiszpania 
– Lloret de Mar

Obóz turystyczno-wypoczynkowy 
ze zwiedzaniem Wenecji
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Lazurowe Wybrzeże – po francusku Côte d’Azur – to najbardziej popularne miejsce spę-
dzania wakacji w Europie. Pomiędzy Marsylią a włoską granicą ciągną się kilometrami 
lśniące, zalane słońcem plaże.
Cannes  to miejscowość położona 20 km od Nicei. Rezydencja Cannes Beach położona 
jest ok. 100 m od plaży. 

PROGRAMY
REKREACJA 
Gwarantowana pogoda daje nieograniczoną możliwość korzystania z  kąpieli sło-
necznych i  wodnych, zarówno w  morzu jak i  basenach. Zwiedzimy urokliwe zakątki 
miasteczka  w tym jego średniowieczną część. Codzienne zajęcia rekreacyjno-sportowe 
na plaży, siatkówka, koszykówka, gry i konkursy z nagrodami możesz uzupełnić bogatym 
programem wycieczek fakultatywnych (dodatkowo płatnych), np.: Nicea, Monte Carlo 
i Księstwo Monako lub Wielki Kanion Verdon.

POZNAJ FRANCJĘ 
W trakcie pobytu nauczymy się podstawowych zwrotów w języku francuskim. W kraju 
słynącym z kuchni, nauczycie się przygotować parę potraw, jak np. sałatka nicejska czy 
ratatouille. W ramach podsumowania nauczycie się piosenki francuskiej,którą zaśpie-
wacie przed całym obozem. Zajęcia specjalistyczne odbywają się wymiarze 6 godzin 
w turnusie. Oprócz tego, program obozu rekreacyjnego.

FOTOGRAFIA 
Krajobrazy Lazurowego Wybrzeża to połączenie błękitu morza, szarości i  czerwieni 
skał oraz zieleni śródziemnomorskiej roślinności. Nie można wymarzyć sobie lepszego 
miejsca na rozpoczęcie przygody z  fotografi ą. Te pejzaże przyciągają także gwiazdy 
światowego kina i  muzyki oraz celebrytów z  pierwszych stron gazet. Jest to nie lada 
wyzwanie dla początkującego paparazzi! Zajęcia (6 godz. w  ciągu turnusu) pozwolą 
Ci doszlifować umiejętności, a to wszystko pod okiem wykwalifi kowanych fotografów. 
Oprócz tego, program wspólny (rekreacja).

MODA I STYL 
Inspiracji dostarczą Wam ulice Cannes. Na początku dowiecie się trochę o najsłynniej-
szych postaciach francuskiej stylistyki: Coco Chanel i  Givenchy. Następnie stworzycie 
stylizacje własnego projektu, łącznie z makijażem i fryzurami. Aby zaprezentować Wasze 
portfolio, stworzymy bloga modowego. Na obóz zabierzcie letnie stroje, z  których 
skomponujecie modne kreacje. Zajęcia specjalistyczne odbywają się wymiarze 6 godzin 
w turnusie. Oprócz tego, program obozu rekreacyjnego.

TENIS 
Jeżeli lubisz grać w tenisa i chciałbyś się nauczyć posługiwać rakietą z gracją Agniesz-
ki Radwańskiej – sprawdź to! Realizujesz program wspólny (rekreacja) oraz dodatkowo 
treningi lub sparingi na kortach w Cannes (6godz. w ciągu turnusu). Uczestnicy muszą 
zabrać na obóz własne rakiety tenisowe. Na zajęcia dojazd busem.

ABC NURKOWANIA 
Wprowadzimy Cię w  tajniki nurkowania w  wodach Lazurowego Wybrzeża. Zajęcia 
(6  godz. w  ciągu turnusu) prowadzone są przez wykwalifi kowanych instruktorów. Za-
pewniamy sprzęt ABC – maskę, rurkę, płetwy. Będzie możliwość zrobienia podwodnych 
zdjęć! Uczestnicy muszą mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nur-
kowania. Oprócz tego, program wspólny (rekreacja).

Zajęcia specjalistyczne (fotografi a, tenis, francuski, nurkowanie) będą realizowa-
ne w wymiarze 2 godziny dziennie przez 3 dni (oprócz dni wycieczek). 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, ubezpieczenie Signal Iduna: 
KL (20000 EUR), NNW (15000 PLN), bagaż (1000 PLN), opieka pedagogiczna i sportowa, 
bogaty program w zależności od wybranej opcji, podatek VAT.

DODATKOWE OPŁATY
• Dopłaty za dojazd z poszczególnych miast.

OPŁATY FAKULTATYWNE 
• Posiłki w trakcie przejazdów
• Kaucja zwrotna – 30 EUR
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny
Zalecane minimalne kieszonkowe min. 60 EUR

IMPREZY FAKULTATYWNE 
Realizowane przy min. 30 uczestnikach.
• Nicea, Monte Carlo i Monaco. – ok. 55 EUR
• St Tropez, Port Grimaud, Grasse – ok. 43 EUR
• Wielki Kanion Verdon – ok. 44 EUR
Szczegóły na www.atas.pl

ZAKWATEROWANIE 
7 noclegów w rezydencji Cannnes Beach***. Komfortowe apartamenty 2-pokojowe dla 
4–5 osób, składające się z salonu z TV, sypialni, łazienki oraz tarasu z meblami ogrodo-
wymi. Wszystkie pokoje mają klimatyzację. Na terenie rezydencji znajdują się: basen na 
pełnym zieleni dziedzińcu oraz odpłatnie piłkarzyki i Wi-Fi (przy recepcji). Rezydencja 
jest strzeżona całodobowo. 

WYŻYWIENIE
Całodzienne (3 posiłki), śródziemnomorska kuchnia z  produktów lokalnych, przygo-
towywana przez polskich kucharzy. Śniadania w  formie bufetu, lunch –  zupa, kolacja 
– dania kuchni polskiej i europejskiej. Napoje do posiłków – w cenie. Pierwszy posiłek: 
obiad w  dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie w  dniu wyjazdu oraz prowiant na 
drogę powrotną. W czasie całodziennych wycieczek – prowiant oraz napoje chłodzące 
zamiast obiadu. 

TRANSPORT
Przejazd autokarem na trasie Wrocław –  Cannes ok. 1500 km to ok. 24 godz. Podczas 
podróży przerwa na posiłek w Niemczech, orientacyjny koszt – od 10 EUR.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wyjazdu z następujących miast:
Warszawa +130 PLN, Łódź +100 PLN, Piotrków Trybunalski+100 PLN, Poznań +100, Leszno 
+80 PLN, Wrocław +30 PLN, Opole +50 PLN, Katowice +80 PLN, Częstochowa +80 PLN, 
Kraków +130 PLN, Sosnowiec +80 PLN, Zgorzelec bez dopłaty. Dodatkowo w turnusach 
3 i 5 Toruń + 160 PLN, Gdańsk +200 PLN, a w turnusie 2 i 4: Białystok: 180 PL, Zambrów 
180 PLN. Więcej informacji na stronie www.atas.pl 

TURNUSY I CENY
Rekreacja Nurkowanie/Poznaj 

Francję/Moda i styl
Fotografi a Tenis

POF-A-1 01.07–10.07.2016 2299 PLN 2499 PLN 2399 PLN 2549 PLN

POF-A-2 08.07–17.07.2016 2299 PLN 2499 PLN 2399 PLN 2549 PLN

POF-A-3 15.07–24.07.2016 2299 PLN 2499 PLN 2399PLN 2549 PLN

POF-A-4 22.07–31.07.2016 2299 PLN 2499 PLN 2399 PLN 2549 PLN

POF-A-5 29.07–07.08.2016 2299 PLN 2499 PLN 2399PLN 2549 PLN

* Uwaga! W turnusie 1 obowiązuje specjalny rozkład jazdy

Francja – Cannes
obozy: rekreacja, fotografi a, tenis, 

poznaj Francję, moda i styl, abc 
nurkowania

12–18 lat
10 dni

ciekawe programy



Obozy zagraniczne 
– wypoczynek

PLAŻA, TURYSTYKA, WAKACJE, SŁOŃCE

A może masz chęć poleniuchować na 

obozie wypoczynkowym za granicą? 

Czeka Cię tam ciepłe 

morze, piasek i słońce.

W tej części katalogu 

zaproponowaliśmy zagraniczne 

obozy wypoczynkowe. 

Wakacje to przede wszystkim czas, 

który możemy, bez wyrzutów 

sumienia, poświecić na czysty 

wypoczynek, czyli dużo luzu 

i blusa, słońca, plaży i muzyki. 
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cudowna wyspa 

Impreza organizowana przez OLIMP – Centrum Promocji i Last Minute

Wyspa Thassos –  leży na Morzu Egejskim w  odległości 12 km od stałego lądu i  jest 
najdalej wysuniętą na północ, zamieszkałą wyspą grecką. Od północnej strony cha-
rakteryzują ją liczne lasy i piękne piaszczyste plaże, od południa zaś klifowe wybrzeże 
pełne zatok i podwodnych jaskiń będących rajem dla płetwonurków. Wielkim skarbem 
Thassos są olbrzymie pokłady białego marmuru, z którego ta wyspa jest zbudowana, 
oraz co dla turystów najważniejsze wspaniałe plaże ze złotym, delikatnym piaskiem. 
Thassos jest też idealnym miejscem do odpoczynku. Wciąż niewielka ilość turystów, 
piękne okolice, gościnność Greków, traktujących turystów wyjątkowo gościnnie sta-
wiają tą wyspę na szczycie najbardziej atrakcyjnych miejsc w Grecji. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Słowację, Węgry i Serbię, 
2 DZIEŃ Przejazd przez Bułgarię, przyjazd do Grecji, przeprawa promowa na Thassos 
(rejs widokowy trwający około 45 minut), zakwaterowanie od godz. 14.00. 
2–10 DZIEŃ Wypoczynek, wodne i słoneczne szaleństwa, realizacja wycieczek fakul-
tatywnych. 
11 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, czas 
wolny, wyjazd w godzinach wieczornych. Przeprawa promowa i nocny przejazd przez 
Grecję i Bułgarię. 
12 -13 DZIEŃ Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski około północy 
z 12/13 dzień imprezy. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Transport lux autokarem z/do Krakowa lub Katowic
• Zakwaterowanie 9 noclegów
• Wyżywienie – 3 × dziennie wg opisu
• Opieka pilota – rezydenta, opieka doświadczonej kadry wychowawczej
• Ubezpieczenie KL (15 000 EUR), NNW (5000 PLN)
• Suchy prowiant na drogę powrotną (zalecamy jednak zostawić na podróż ok. 10 EUR 

na ciepły posiłek).

DODATKOWE OPŁATY
• Obowiązkowa dopłata za prom na/z Thassos 15 EUR w dwie strony/ osobę, 
• Transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy – szczegóły w roz-

kładzie jazdy i na www.atas.pl.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
Thassos Liman – cena ok. 25 EUR. Zwiedzanie największego miasta na wyspie. Możli-
wość zakupów na miejscowych targach i w licznych sklepikach.
Piracki Rejs – cena ok. 30 EUR. Bardzo popularny rejs wzdłuż pięknego wybrzeża, degu-
stacja miejscowych potraw.
Dookoła Wyspy – cena ok. 30 EUR. Całodzienna wycieczka autokarem, w czasie której 
odwiedzimy najpiękniejsze miejsca na wyspie: Zalew Aliki, klasztor Archengelou, miasto 
Limenaria. 
Wieczór Grecki –  cena ok. 25  EUR. Kolacja na którą składają się tradycyjne potrawy 
greckie. Nieodłącznym elementem jest występ zespołu folklorystycznego przeradzający 
się we wspólną zabawę przy dźwiękach greckiej muzyki. 
Uwaga! ceny wycieczek fakultatywnych podane są w przybliżeniu, a ich realizacja uzależ-
niona jest od liczby chętnych.

ZAKWATEROWANIE
Camping Golden Beach** usytuowany jest we wschodniej części wyspy nad piękną 
zatoką, pomiędzy Chrissi Ammoudia (500m) a Skala Potamia (1,5 km) bezpośrednio przy 
złotej, piaszczystej plaży. Miejscowości te pełne są sklepów, restauracji, typowo greckich 
tawern i muzyki. Na terenie campingu: market z artykułami spożywczymi, sejf (dodatko-
wo płatny), sanitariaty z ciepłą i zimną wodą, piękna piaszczysta plaża z 2 boiskami do 
piłki plażowej. Teren campingu jest bardzo dobrze zadrzewiony. 
Nasze miasteczko campingowe składa się z minimum 13 namiotów i usytuowane jest 
w zadrzewionej części campingu. Młodzież zakwaterowana będzie w namiotach 4-oso-
bowych typu willowego składających się z dwóch dwuosobowych sypialni i przedsionka. 

Wyposażenie: sypialnie –  łóżka z  materacami, poduszka, koc (należy zabrać własną 
bieliznę pościelową). Przedsionek – szafa na ubrania, stolik ogrodowy, krzesła, siateczka 
podłogowa.
Część sanitarna: sanitariaty, umywalki, natryski z ciepłą i zimną wodą, w sanitariatach 
istnieje możliwość podłączenia urządzeń elektrycznych do kontaktu.
Część gospodarcza: namiot kuchenny, gdzie wydawane są posiłki, namiot gospodar-
czy z  lodówką, czajnikiem i  gniazdkiem elektrycznym gdzie można naładować aparat 
i komórkę. 

WYŻYWIENIE
Kuchnia campingowa – 3 posiłki dziennie: śniadanie np. pieczywo, masło, wędlina lub 
ser, dżem, miód lub parówki, herbata; lunch: zupa z pieczywem; obiadokolacja: ciepłe 
danie mięsne z ziemniakami, ryżem lub makaronem, sałatka, herbata. Posiłki wydawa-
ne są na tacach o określonych godzinach i spożywane przy stolikach przed namiotami 
(naczynia i sztućce na wyposażeniu kuchni). Pierwszym posiłkiem jest lunch w dniu przy-
jazdu ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu oraz suchy prowiant na drogę 
powrotną.

TRANSPORT
Dojazd autokarem (klimatyzacja, barek, video, wc)

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Dopłata

Częstochowa KFC przy stacji BP ul. W. Polskiego 87 06.00 50 PLN

Katowice Stacja BP, autostrada A4, 3 Stawy 07.30 bez dopłaty

Kraków Reymonta 22, parking stadionu Wisły 06.00 bez dopłaty

Łódź Parking przy Łódź Kaliska (od Poczty) 04.00 70 PLN

Opole „Biedronka” ul. Dubois 05.30 50 PLN

Warszawa Dworzec Zachodni st.10 01.00 90 PLN

Wrocław Parking pod wzgórzem Andersa 04.00 70 PLN

TURNUSY I CENY

POG-OT-1 25.06–06.07.2016 1350 PLN

POG-OT-2 04.07–15.07.2016 1390 PLN

POG-OT-3 13.07–24.07.2016 1390 PLN

POG-OT-4 31.07–11.08.2016 1390 PLN

POG-OT-5 09.08–20.08.2016 1390 PLN

POG-OT-6 18.08–29.08.2016 1350 PLN

Grecja 
– wyspa Thassos

Obóz wypoczynkowy

13–18 lat
12 dni
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Rimini – piękne plaże, ciepłe morze, gorące słońce. Nasz Hotel znajduje się w dzielnicy 
Marabello znanej, jako DANCE PARTY RIMNI. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo pasz-
port lub dowód osobisty!). Wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych po rozdzieleniu 
kierunków: Chorwacja i Włochy w bazie przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd nocny przez 
Czechy, Austrię.
2 DZIEŃ Zwiedzanie WENECJI
• przyjazd do Wenecji w godzinach porannych
• przygodę rozpoczynamy rejsem statkiem do Placu Św. Marka, który znajduje się 

w najstarszej części Wenecji i jest jej sercem skupiającym najważniejsze zabytki (obo-
wiązkowa opłata 90 PLN lub 20 EUR)

• na placu św. Marka zobaczymy Bazylikę św. Marka najcenniejszy i  najwspanialszy 
zabytek sakralny w Wenecji 

• zachwyci nas wspaniały Pałac Dożów, siedziba najwyższych władz Republiki, stano-
wiący wybitne arcydzieło weneckiego gotyku 

• obejrzymy najwyższą budowlę Wenecji – Dzwonnicę św. Marka, oraz Wieżę Zegarową
• zobaczymy najbardziej romantyczny most w Wenecji zwany Mostem Westchnień
• przespacerujemy do najstarszego mostu weneckiego nad Kanałem Grande, czyli 

Ponte Rialto – zwiedzanie obiektów odbywa się z zewnątrz, w formie spaceru z prze-
wodnikiem.

Po zakończeniu zwiedzania –  czas wolny. Powrót na parking do autokaru odbywa się 
również kanałami na pokładzie statku. Przyjazd do hotelu po południu, zakwaterowanie, 
pierwszy posiłek kolacja
3–9 DZIEŃ pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjazd autobusem miej-
skim do centrum Rimini, shopping, city games (scenariuszowe, integracyjne gry miejskie 
polegające na zespołowym wykonywaniu najdziwniejszych i  przezabawnych zadań), 
realizacja programu i wycieczek fakultatywnych oraz dyskoteki dla grupy od 16 lat.
10 DZIEŃ po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, lunch, w godzinach popołudnio-
wych wyjazd do Polski, nocny przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy. 
11 DZIEŃ Przyjazd do Pszczyny około południa. Powrót do poszczególnych miast 
zgodnie z rozkładem jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Transport autokarem LUX (AC, WC, DVD), 
• 8 lub #7 noclegów w hotelu
• Wyżywienie 3 × dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną
• Zwiedzanie Wenecji zgodnie z programem
• Opiekunowie, ratownik
• Ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
• CD ze zdjęciami z turnusu
• Pamiątkowe gadżety

DODATKOWE OPŁATY
• Dopłata do transportu w  zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy 

– szczegóły na www.atas.pl
• Obowiązkowa opłata za rejs statkiem w Wenecji 90 PLN lub ok. 20 EUR
• Obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR
• Obowiązkowej opłaty klimatycznej 12 EUR

OPŁATY FAKULTATYWNE 
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 100 PLN/os.
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3%

IMPREZY FAKULTATYWNE
Rzym –  290  PLN lub ok. 65  EUR, Wenecja –  obowiązkowo – 90  PLN lub ok. 20  EUR, 
Aquafan – ok. 30 EUR, San Marino – 90 PLN lub 20 EUR, Florencja – ok. 55 EUR, Dyskote-
ka Carnaby – karnet na 3 wejścia – 90 PLN lub 20 EUR, Dyskoteki: Carnaby, Altromondo, 
Blow Up ok. – 10 EUR/wejście, Mirabilandia – 155 PLN lub ok. 35 EUR.

ZAKWATEROWANIE
Hotel ***+ JOHN (http://www.hoteljohnrimini.it) położony w dzielnicy Marabello – od 
morza tylko 50 metrów. Hotel gruntownie wyremontowany i odnowiony na sezon 2015. 
Hotel zlokalizowany dwie ulice od dyskoteki Carnaby. Cały Hotel przeznaczony jest wy-
łącznie dla nas – tylko dla naszych obozowiczów! Do dyspozycji gości jest recepcja, hol 
recepcyjny, bezpłatne Wi-Fi przy recepcji, restauracja.
Pokoje dla 2, 3 i 4 osób z wykorzystaniem dostawek i łóżek piętrowych. Pokoje z łazienka-
mi. W łazienkach kabiny prysznicowe co jest ewenementem w hotelach tej klasy w Rimini. 
Pokoje wyposażone w TV, sejf, klimatyzacja dodatkowo płatna dla chętnych (5 EUR dzien-
nie za cały pokój). Większość pokoi ma balkon. Hotel zapewnia pościel i ręcznik. 
Wyżywienie: FB 3 posiłki dziennie: śniadanie –  bufet, lunch –  dwa dania: pierwsze 
– makaron lub pizza, drugie – mięso lub ryba, warzywa, owoce lub deser; woda do picia, 
kolacja – dwa dania: pierwsze – zupa lub makaron, drugie – mięso lub ryba, owoc lub 
deser; woda do picia.

DODATKOWE INFORMACJE
• Kaucja zwrotna w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez 

uczestników
• Pieniądze na realizację programu oraz kaucję zwrotną i opłatę klimatyczną – opieku-

nowie zbierają pierwszego dnia w autokarze, a kaucję oddają w ostatni dzień pobytu 
po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi

• Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki – ok. 100 EUR
• Warunkiem niezbędnym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód 

osobisty!
• Prosimy o zabranie karty EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

TRANSPORT
Dojazd autokarem (szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl) 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

Białystok* parking hotel TURKUS, ul. J. Pawła II 54 07.00 23.00 250 PLN

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17-19, ul. Jagiellońska 58 08.00 21.00 150 PLN

Gdańsk Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12 05.00 23.55 200 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 17.00 12.00  50 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Kaliska, wejście główne 13.00 16.00 100 PLN

Opole Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4 15.00 14.00 100 PLN

Poznań Nowy Dw. PKS st.13–19, ul. Matyi 2 09.00 20.00 150 PLN

Szczecin*
Parking na Placu Żołnierza Polskiego na wysokości 
pomnika „Masz ze statku”

05.00 23.55 250 PLN

Warszawa Dworzec Zach. PKS st. 10-–11, Al. Jerozolimskie 144 10.30 19.00 150 PLN

Wrocław  Dw. Tymczasowy PKS ul. Joanitów 13 13.00 16.00 150 PLN

* transport realizowany przy min. 5 uczestnikach

Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min przed planowana godzina odjazdu.

TURNUSY I CENY

POW-OK-1 27.06–07.07.2016 1795 PLN

POW-OK-2 05.07–15.07.2016 1895 PLN

POW-OK-3 13.07–23.07.2016 1895 PLN

POW-OK-4 21.07–31.07.2016 1895 PLN

POW-OK-5 29.07–08.08.2016 1895 PLN

POW-OK-6 06.08–16.08.2016 1895 PLN

POW-OK-7 14.08–23.08.2016# 1795 PLN

POW-OK-8 21.08–30.08.2016# 1695 PLN

# 7 noclegów

Włochy – Rimini
Obóz wypoczynkowy

13–16 lat, 16–18 lat
11 dni
zniżka do 31.03.16 -100 PLN
Ilość miejsc w promocji jest ograniczona
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Półwysep Gargano –  półwysep w  kształcie małej ostrogi w  południowo-wschodnich 
Włoszech, około 150 km na południe od Pescary. Krystalicznie czyste morze, złoto-
-srebrne plaże, małe zatoczki, malownicze groty, powietrze wypełnione zapachem 
cytrusów tworzą najczystszy ekologicznie Europejski Park Widokowy. Na bogaty krajo-
braz Gargano składają się: Foresta Umbra (rezerwat przyrody), jeziora Lesina i Warano, 
mityczne wyspy Tremiti oraz owiane legendą groty Gargano. Prawdziwy raj dla miłośni-
ków pływania, plażowania, surfi ngu oraz aktywnego wypoczynku. Vieste największy 
kurort turystyczny na wybrzeżu Gargano. Miasteczko położone na występie skalnym nad 
morzem, liczne sklepy, regionalne restauracje, dyskoteki, malownicze piaszczyste plaże, 
komfortowe hotele, doskonale zorganizowane campingi. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy, Austrię w kierunku Włoch. 
2 DZIEŃ Przejazd przez Włochy, przyjazd do Vieste, zakwaterowanie na campingu od 
godz. 12.00. 
2 –11 DZIEŃ Wypoczynek, wodne i słoneczne szaleństwa, wycieczki fakultatywne. 
11 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, czas 
wolny, wyjazd z  campingu w  godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez Włochy 
w kierunku Austrii. 
12–13 DZIEŃ Przejazd przez Austrię i Czechy. Przyjazd do Polski około północy z 12/13 
dnia imprezy. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Transport lux autokarem z/do Krakowa lub Katowic
• Zakwaterowanie 9 noclegów
• Wyżywienie – 3 × dziennie wg opisu
• Opieka pilota – rezydenta, opieka doświadczonej kadry wychowawczej
• Ubezpieczenie KL (15 000 EUR), NNW (5000 PLN)
• Suchy prowiant na drogę powrotną (zalecamy jednak zostawić na podróż ok. 10 EUR 

na ciepły posiłek).

DODATKOWE OPŁATY 
• Transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy – szczegóły w roz-

kładzie jazdy i na www.atas.pl

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
Wezuwiusz – Pompeje –  ok. 60  EUR. Pompeje –  ruiny starożytnego miasta, które 
wybuch Wezuwiusza w 79 r. zniszczył i zachował. Życie miasta zatrzymało się jak na foto-
grafi i sprzed 2.000 lat. Dużą atrakcją jest również spacer po stokach Wezuwiusza, który 
na długie lata pozostanie w Państwa wspomnieniach.
Groty Gargano – ok. 20 EUR. Rejs specjalnie przygotowanym statkiem, podczas którego 
podziwiamy malownicze zatoki i groty. Na zakończenie wypoczynek na jednej z urokli-
wych plaż.
Wyspy Tremiti – ok. 35 EUR. Wycieczka statkiem, zwiedzanie mitycznego archipelagu, 
m.in. grot na największej z wysp San Dominico, plażowanie, kąpiel w morzu. 
San Giovanni Rotondo – ok. 30 EUR. Miasteczko to jest głównym miejscem kultu Ojca 
Pio. Jego charyzmatyczna postać (posiadanie stygmatów, zdolność uzdrawiania chorych) 
oraz głoszone nauki, dały mu niemałą popularność na całym świecie. 16 czerwca 2002 
roku został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. W  rok po święceniach kapłań-
skich, przebywający na studiach w  Rzymie, ks. Karol Wojtyła odwiedził San Giovanni 
Rotondo i spotkał się ze stygmatykiem. „Ten stary kościół pozostaje dla mnie miejscem 
spotkania ze Sługą Bożym. Mam nadal przed oczami jego sylwetkę, jego obecność, jego 
słowa, jego Mszę św. odprawianą przed bocznym ołtarzem, następnie ten konfesjonał, 
gdzie sprawował Sakrament Pojednania” – powiedział po latach Jan Paweł II. Prawdo-
podobnie podczas tej wizyty ojciec Pio przepowiedział młodemu księdzu Wojtyle, że 
zostanie następcą św. Piotra, a swoje wyniesienie okupi krwią przelaną w zamachu. Faktu 
tego nie potwierdził jednak nigdy ani Watykan, ani sam Ojciec Święty. 
Uwaga! Ceny wycieczek fakultatywnych są podane w przybliżeniu, a ich realizacja jest 
uzależniona od liczby chętnych.

ZAKWATEROWANIE
Camping Baia degli Aranci *** położony na obrzeżu miasteczka Vieste, w gaju oliwnym, 
opada tarasowatym zboczem w kierunku plaży, od której oddalony jest o ok. 300 m, a 15 
minut spacerem od centrum Vieste. Na terenie campingu do dyspozycji: basen kąpielo-
wy (obowiązkowe czepki), boiska do mini gier zespołowych, korty tenisowe (płatne), plac 
zabaw dla dzieci, restauracja, bar, market z artykułami spożywczymi, bogata animacja 
dla młodzieży i dorosłych. Sanitariaty i natryski z ciepłą i zimną wodą. 
Miasteczko Campingowe – Namiot typ Willowy: namiot czteroosobowy podzielony na 
dwie dwuosobowe sypialnie. Sypialnie wyposażone są w łóżka z materacami, poduszkę, 
koc (należy zabrać bieliznę pościelową). W  przedsionku znajduje się szafa na ubrania, 
stolik ogrodowy, krzesła, siateczka podłogowa.
Część sanitarna: sanitariaty, umywalki, natryski z ciepłą i zimną wodą, w sanitariatach 
istnieje możliwość skorzystania z  podłączenia urządzeń elektrycznych tj: suszarka do 
włosów, maszynka do golenia.
Część gospodarcza: namiot kuchenny, w którym wydawane są posiłki. Do Państwa dys-
pozycji w namiocie gospodarczym: lodówka, kuchenką, czajnik i gniazdko elektryczne, 
gdzie można naładować komórkę czy aparat oraz wypożyczalnia sprzętu rekreacyjno-
sportowego. 

WYŻYWIENIE
Kuchnia campingowa 3 posiłki dziennie: śniadanie np. pieczywo, masło, wędlina 
lub ser, dżem, miód lub parówki, herbata, lunch: zupa z  pieczywem, obiadokola-
cja: ciepłe danie mięsne z  ziemniakami, makaronem lub ryżem, sałatka, herbata.
Posiłki wydawane są na tacach o  określonych godzinach i  spożywane przy stolikach 
przed namiotami (sztućce i naczynia na wyposażeniu kuchni). Pierwszym posiłkiem jest 
lunch w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Dojazd autokarem (klimatyzacja, barek, video, wc) 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Dopłata

Częstochowa KFC przy stacji BP ul. W. Polskiego 87 06.00 50 PLN

Katowice Stacja BP, autostrada A4, 3 Stawy 07.30 bez dopłaty

Kraków Reymonta 22, parking stadionu Wisły 06.00 bez dopłaty

Łódź Parking przy Łódź Kaliska (od Poczty) 04.00 70 PLN

Opole „Biedronka” ul. Dubois 05.30 50 PLN

Warszawa Dworzec Zachodni st.10 01.00 90 PLN

Wrocław Parking pod wzgórzem Andersa 04.00 70 PLN

TURNUSY I CENY

POW-OG-1 04.07–15.07.2016 1490 PLN

POW-OG-2 13.07–24.07.2016 1490 PLN

POW-OG-3 31.07–11.08.2016 1490 PLN

POW-OG-4 09.08–20.08.2016 1490 PLN

POW-OG-5 18.08–29.08.2016 1450 PLN

Włochy – Vieste/
Półwysep Gargano

Obóz wypoczynkowy

13–18 lat
12 dni

wspaniałe wakacje  
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Rimini to jedno z najpopularniejszych miast imprezowo-wypoczynkowych nad północ-
nym Adriatykiem. Piękne piaszczyste plaże i bogate życie nocne pośród wielu sklepików, 
kawiarni i knajpek ulokowanych wzdłuż wybrzeża, gwarantują niezapomniane wakacyj-
ne wspomnienia.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z  Gdańska w  godzinach porannych. Przejazd przez Polskę, Czechy, 
Austrię.
2 DZIEŃ Przyjazd do Rimini w okolicach godzin przedpołudniowych, zakwaterowanie. 
Pierwsze świadczenie obiad. Spacer po miejscowości. Wieczorek zapoznawczy.
3–10 DZIEŃ Wypoczynek we Włoszech, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych oraz:
Leniwie:
• Plażing, Smażing i Relaksing czyli opalanie i kąpiele w morzu
• Spacery po bulwarze i uliczkach z  licznymi kawiarenkami – okazja do spróbowania 

włoskich specjałów
Aktywnie:
• Turnieje sportowe na poważnie i wesoło, zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami
• Wycieczki Fakultatywne dla chętnych
• Wyjazd autobusem miejskim do Rimini, miasta natchnienia wielu fi lmów Felliniego 

oraz przepięknej architektury pamiętającej czasy rzymskie (koszt biletów ok. 5 EUR)
• Gra miejska – rywalizacja w zespołach z elementami języka włoskiego 
Imprezowo:
• Wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki 
• Nawiązanie fantastycznych znajomości w międzynarodowym gronie
10 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do MIRABILANDII –  jednego 
z największych Parków Rozrywki w Europie. Na terenie parku znajduje się 7 stref tema-
tycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie, pokazy kaskaderskie itp.), restauracje 
i bary, a przez cały dzień odbywają się spektakle wśród zieleni i wody (3 jeziora, 7 fontann, 
14 wodospadów). Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.
11 DZIEŃ Powrót do Gdańska w godzinach wieczornych. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie – 8 noclegów
• Wyżywienie wg opisu
• Opieka kadry pedagogicznej, medycznej
• Transport na trasie Kielce-Rimini-Kielce
• Ubezpieczenie KL (10 000 EUR), NNW (2000 EUR)+ bagaż
• Podatek VAT

DODATKOWE OPŁATY
• Obligatoryjny bilet wstępu do Parku Rozrywki Mirabilandia ok. 35 EUR
• Opłata klimatyczna– ok. 12 EUR*
• Obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR
• Obowiązkowa dopłata do miejsc wsiadania.

* Cena opłaty klimatycznej może ulec zmianie w 2016 r. 

OPŁATY FAKULTATYWNE
• Klimatyzacja (płatna nieobowiązkowo)

IMPREZY FAKULTATYWNE
• Całodzienna wycieczka do Rzymu – 60 EUR
• Całodzienna wycieczka FLORENCJA Z PIZĄ – 55 EUR
• Wycieczka do Wenecji – 55 EUR
• Najpopularniejszy Park Wodny AQUAFUN w Europie – ok. 25 EUR 
• Półdniowe zwiedzanie REPUBLIKI SAN MARINO – ok. 20 EUR
• DYSKOTEKI*: Carnaby, Altromondo, Blow Up – ok. 10 EUR za wstęp

* Wycieczki fakultatywne realizowane w zależności od liczby chętnych, wstęp na dyskotekę od 16 r. ż.

ZAKWATEROWANIE
Hotel ADLER*** położony w  imprezowej dzielnicy, 6 km od historycznego centrum 
Rimini. Pokoje 3, 4-osobowe (możliwe łóżka piętrowe) z łazienkami.

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie: śniadania w formie bufetu, lunch i kolacja – dania serwowane, woda 
do posiłków (napoje dodatkowo płatne). Dodatkowo do lunchu podwieczorek w formie 
deseru lub owocu. Suchy prowiant na drogę powrotną. W  trakcie całodniowych wy-
cieczek suchy prowiant zamiast lunchu. Pierwszy posiłek to lunch w dniu przyjazdu do 
hotelu, ostatni to śniadanie w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Dojazd autokarem o  podwyższonym standardzie, wyposażonym w  WC, DVD, barek. 
Wyjazd z Gdańska w godzinach porannych, powrót w godzinach wieczornych. Dopłaty 
do miejsc wsiadania: Gdańsk +160  PLN, Tczew +160  PLN, Malbork +160  PLN, Toruń 
+160 PLN, Bydgoszcz +160 PLN, Warszawa +100 PLN, Łódź +100 PLN, Lublin +100 PLN, 
Rzeszów +100  PLN, Tarnów +80  PLN, Częstochowa +60  PLN, Piotrków Trybunalski 
+80  PLN, Radom +80  PLN, Kielce (bez dopłaty), Katowice (bez dopłaty), Kraków (bez 
dopłaty), Lębork +220  PLN (antenka realizowana z  Lęborka do Gdańska samochodem 
osobowym, busem lub pociągiem przy min. 3 osobach chętnych).

UWAGA: 
• Obowiązkowo potrzebny aktualny paszport lub dowód osobisty! 
• Do autokaru można wziąć 1 bagaż zasadniczy i bagaż podręczny

TURNUSY I CENY

POW-CZ-1 27.06–07.07.2016 1699 PLN

POW-CZ-2 05.07–15.07.2016 1699 PLN

POW-CZ-3 13.07–23.07.2016 1699 PLN

POW-CZ-4 21.07–31.07.2016 1699 PLN

POW-CZ-5 29.07–08.08.2016 1699 PLN

POW-CZ-6 06.08–16.08.2016 1699 PLN

Włochy Rimini
Obóz wypoczynkowy

13–18 lat
11 dni

szalone imprezy
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Złote Piaski – w Bułgarii są jak Lloret de Mar w Hiszpanii, czy Rimini we Włoszech! 

PROGRAM  AUTOKAR
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ Wyjazd z kraju we wczesnych godzinach porannych po rozdzieleniu kierunków: 
Bułgaria i  Grecja w  bazie przesiadkowej w  Pszczynie. Przejazd przez Słowację, Węgry, 
Serbię lub Rumunię.
3 DZIEŃ Przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, pierwszy posiłek – lunch, 
zakwaterowanie od godz. 14.00.
4–10 DZIEŃ Pobyt, realizacja programu rekreacyjno-sportowego, animacje, kąpiele 
morskie, plażowanie, city games (scenariuszowe, integracyjne gry miejskie polegają-
ce na zespołowym wykonaniu najdziwniejszych i  przezabawnych zadań), wycieczki 
fakultatywne, dyskoteki (grupa bawi się na dyskotekach i wraca zawsze pod opieką wy-
chowawców).
11 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, wyjście do Parku Wodnego (obowiązkowy do-
datkowy koszt 110 PLN lub 25 EUR). Po kolacji w hotelu wyjazd do Polski, przejazd przez 
Serbię lub Rumunię.
12 DZIEŃ Przejazd przez Węgry i Słowację. W późnych godzinach wieczornych przyjazd 
do Pszczyny. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. Uwaga! Do 
większości miast powrót nastąpi po północy następnego dnia!
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.

PROGRAM  SAMOLOT
1 DZIEŃ Zbiórka w Warszawie na lotnisku OKĘCIE w Miejscu spotkań (Meeting Point) 
– punkt między strefą odpraw D-E lub w Katowicach na lotnisku PYRZOWICE przy infor-
macji – na 2 godziny przed planowanym odlotem (obowiązkowy paszport lub dowód 
osobisty).
2–10 (#) lub 2–11 (*) DZIEŃ Pobyt, realizacja programu rekreacyjno-sportowego, anima-
cje, kąpiele morskie, plażowanie, city games (scenariuszowe, integracyjne gry miejskie 
polegające na zespołowym wykonaniu najdziwniejszych i  przezabawnych zadań), 
wycieczki, dyskoteki (grupa bawi się na dyskotekach i wraca zawsze pod opieką wycho-
wawców).
11(#) lub 12 (*) DZIEŃ Zakończenie obozu na lotnisku w Warszawie lub w Katowicach.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Transport w zależności od wybranej opcji: autokarem LUX (AC, WC, DVD) lub przelot 

samolotem Warszawa lub Katowice – Varna – Warszawa lub Katowice wraz z transfe-
rem lotnisko – hotel – lotnisko oraz wszystkie opłaty lotniskowe

• Noclegi: w zależności od wybranej opcji. Wersja autokarowa: 8 noclegów, wersja sa-
molotowa: 10 lub 11 noclegów

• Wyżywienie zgodnie z ofertą. Suchy prowiant na drogę powrotną (dotyczy opcji au-
tokarowej)

• Opiekunów i ratownika 
• Ubezpieczenie KL, NNW i bagażu 
• CD ze zdjęciami, pamiątkowe gadżety od OK TOURS

DODATKOWE OPŁATY
• Obowiązkowy wstęp do Parku Wodnego – 110 PLN lub 25 EUR (dotyczy opcji autokarowej)
• Obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR
• Obowiązkowa opłata klimatyczna 6 EUR
• Opcja ALL INCLUSIVE w hotelu DANA PALACE – 100 PLN (autokar) lub 130 PLN (samolot): 

3 posiłki dziennie z napojami + przekąska popołudniowa, a w godz. 10.30–22.00 w barze 
napoje bezalkoholowe

• Wyjazd z poszczególnych miast za dopłatą: 
  Białystok* +250 PLN, Bydgoszcz +150 PLN, Częstochowa +50 PLN, Gdańsk +200 PLN, 

Katowice +50 PLN, Kielce +100 PLN, Kraków +50 PLN, Łódź +100 PLN, Opole +100 PLN, 
Poznań +150 PLN, Szczecin* +250 PLN, Warszawa +150 PLN, Wrocław +150 PLN. 

 Wszystkie dostępne miejsca wyjazdu dostępne na www.atas.pl 

 * Wyjazd przy min. 5 uczestnikach

OPŁATY FAKULTATYWNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 100 PLN/os.
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3%

IMPREZY FAKULTATYWNE 
Park Wodny w  Złotych Piaskach (obowiązkowy przy opcji autokarowej) –  ok. 25  EUR 
lub 110  PLN (płatne w  biurze), Bałczik, Kaliakra zwiedzanie i  kolacja z  dyskoteką 
– ok. 30 EUR, Kaliakra, wycieczka i plażowanie w zatoczkach – ok. 17 EUR, Quad Safari 
lub Jeep Safari – ok. 30 EUR, Dyskoteka w Złotych Piaskach – ok 5 BGN, Varna Tour 
– ok. 10 EUR.

ZAKWATEROWANIE
Hotel EDELWEISS**** (grupy wiekowe: 14-16 lat i 16-18 lat)
Edelweiss to komfortowy hotel położony 800 m od ścisłego centrum, 250 m od pięknej 
plaży. Został odnowiony w 2015 r. W hotelu recepcja z sejfem (płatny ok. 35 BGN/tydz.), 
restauracja, kryty basen, basen zewnętrzny ze słodką wodą, leżaki i  parasole (przy 
basenie w  cenie, na plaży płatne), ręczniki i  materace przy basenie (za kaucją), Wi-Fi 
płatne (10 BGN/doba, 20 BGN/tydzień). Pokoje dla 4 osób z wykorzystaniem dostawek. 
W pokojach łazienki z suszarką, TV, klimatyzacja.
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE: śniadanie (7.30–10.00), obiad (12.00–14.00) i  kolacja 
(18.30–21.00) w  formie bufetu w  restauracji, późne śniadanie (10.00–11.00) i  podwie-
czorek (15.00–17.00) w lobby barze: napoje bezalkoholowe (11.00–22.30), w barze przy 
basenie (10.00–18.00) oraz podczas posiłków; wymagane noszenie opasek all inclusive.
Hotel DANA PALACE *** (grupa wiekowa 16–18 lat)
Najbardziej młodzieżowy hotel na terenie Złotych Piasków. Oddalony: od plaży około 
350 m, do centrum – 300 m. Hotel dysponuje basenem, gdzie słychać muzykę, organi-
zowane są animacje: aqua aerobic, water polo, turnieje sportowe, zajęcia taneczne, kino 
pod gwiazdami. Wieczorem dyskoteki, również w formie pool party. Recepcja, restaura-
cja, bezpłatne Wi-Fi, duży basen, bar przy basenie, sklepik, kantor. Przy hotelu znajduje 
się boisko do siatkówki plażowej.
Część hotelu, w której mieszkamy jest odnowiona na sezon 2016. Pokoje 4 osobowe z ła-
zienkami oraz apartamenty dwupokojowe dla 6 osób z łazienką. W pokojach: TV, telefon, 
lodówka, klimatyzator. Hotel zapewnia pościel i ręczniki.
Wyżywienie FB: 3 posiłki dziennie w formie bufetu z napojami: śniadanie, lunch, obia-
dokolacja.

DODATKOWE INFORMACJE
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczną – opiekunowie zbie-
rają już w autokarze (w przypadku samolotu – pierwszego dnia). Ograniczenie bagażu na 
1 osobę: 1 duża torba do 20 kg, o łącznych wymiarach 190 cm (wys.+ szer.+ dł.) i 1 bagaż 
podręczny. Na dwa dni przed odlotem należy sprawdzić, czy nie ma zmian w rozkładzie 
lotów.
UWAGA! Warunkiem niezbędnym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 
dowód osobisty!

TURNUSY I CENY

AUTOKAR  Edelweiss Dana 
Palace

SAMOLOT (Warszawa 
lub Katowice)

 Edelweiss Dana 
Palace

POB-1 30.06–11.07.2016 1895 PLN 1595 PLN POB-W-1 27.06–07.07.2016# 2595 PLN 2195 PLN

POB-2 08.07–19.07.2016 1995 PLN 1695 PLN POB-W-2 07.07–18.07.2016* 2795 PLN 2395 PLN

POB-3 16.07–27.07.2016 1995 PLN 1695 PLN POB-W-3 18.07–28.07.2016# 2795 PLN 2395 PLN

POB-4 24.07–04.08.2016 1995PLN 1695 PLN POB-W-4 28.07–08.08.2016* 2795 PLN 2395 PLN

POB-5 01.08–12.08.2016 1995PLN 1695 PLN POB-W-5 08.08–18.08.2016# 2695 PLN 2295 PLN

POB-6 09.08–20.08.2016 1995 PLN 1695 PLN POB-W-6 18.08– 29.08.2016* 2495 PLN 2195 PLN

POB-7 17.08–28.08.2016 1795PLN 1495 PLN # 10 noclegów * 11 noclegów

Bułgaria 
– Złote Piaski

Obóz wypoczynkowy

14-16 lat, 16-18 lat
11 lub 12 dni
zniżka do 31.03.16 -100 PLN
Ilość miejsc w promocji jest ograniczona
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Złote Piaski – położone w północnej części wybrzeża Morza Czarnego w odległości 
17 km od Warny. Plaża w Złotych Piaskach jest uznawana za jedną z najatrakcyjniejszych 
w Europie, pokryta złocistym piaskiem, z łagodnym zejściem do morza. Złote Piaski, to 
raj dla miłośników życia nocnego, dyskoteki - często organizowane pod gołym niebem, 
puby i restauracyjki tworzą niepowtarzalny klimat.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Krakowa w godzinach rannych, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię 
lub Rumunię, możliwość zakupienia gorącego posiłku we własnym zakresie na terenie 
Słowacji (ok. 5–8 EUR).  
2–10 DZIEŃ Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach przedpołudniowych, zakwate-
rowanie w pokojach od godz. 15:00, pierwszy posiłek kolacja. Pobyt w Złotych Piaskach: 
8 noclegów. 
W czasie pobytu: piesze wycieczki po okolicy, plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką 
ratownika, korzystanie z basenu przy hotelu pod opieką ratownika, zajęcia i rozgryw-
ki sportowe na basenie oraz na plaży, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze pod opieką 
kadry wychowawczej: parady kłamców, intelektualne i tematyczne gry zespołowe 
kształcące umiejętności współpracy w grupie, konkursy wiedzy o Bułgarii, gry terenowe, 
konkursy, quizy, dyskoteki w Hotelu Dana Palace (2 x w turnusie) lub odpłatnie w klubie 
w cenie ok. 10–12 BGN/wejście, możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (do-
datkowo płatnych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta).
10 DZIEŃ Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny, ostatnie zakupy 
na drogę, ostatni posiłek kolacja, suchy prowiant na drogę powrotną, wyjazd z Bułgarii 
w godzinach wieczornych.
11 DZIEŃ Przejazd przez Serbię lub Rumunię, Węgry, Słowację do Polski. Powrót do 
Krakowa w godzinach wieczornych.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie: 8 noclegów
• Wyżywienie + suchy prowiant na drogę powrotną
• Pilot, rezydent, kadra wychowawcza
• Ratownik, bułgarska opieka medyczna
• Transport autokarem
• Taksa klimatyczna
• Ubezpieczenie KL 10 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 800 PLN Signal Iduna S.A.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Zdravets**** – pięciopiętrowy hotel, położony w samym sercu Złotych Piasków 
w odległości ok. 250m od plaży i nadmorskiej promenady. Uczestnicy zostaną za-
kwaterowani w pokojach 4-osobowych z łazienkami oraz pokojach typu maisonette 
– piętrowy apartament z łazienką dla 5–7 osób, możliwość łóżek podwójnych z oddziel-
ną pościelą, TV SAT, lodówką i indywidualnie sterowaną klimatyzacją. 
Do dyspozycji uczestników: hol, recepcja, restauracja, lobby bar, bar przy basenie, 
basen z leżakami i parasolami (bezpłatnie), brodzik dla dzieci, 2 windy, przechowalnia 
bagażu, kantor wymiany walut, mini market. W pobliżu znajduje się wiele barów, re-
stauracji, dyskotek i sklepów.

WYŻYWIENIE
All inclusive. Trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu (kuchnia 
bułgarska). W ciągu dnia przekąski (spaghetti, pizza, kanapki, słodycze, owoce). 
Napoje podczas całego dnia (woda, napoje gazowane, soki). 
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek kolacja  w  dniu wyjazdu 
+ suchy prowiant na drogę powrotną.

DODATKOWO PŁATNE
• Imprezy fakultatywne

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
• Nesseber (z obiadem) ok. 27 EUR
• Bałczik i Kaliakra cena ok. 20 EUR, z obiadem 28 EUR
• Aquapolis: wstęp do Aquaparku ok. 18 EUR
• Warna + Delfi narium do 18 lat ok. 26 EUR, powyżej 18 lat ok. 29 EUR
• Wycieczka do Istambułu (1 dzień) ok. 70 EUR + 25 EUR wiza (wymagany paszport) 

(fakultatywnie: rejs statkiem po Bosforze – 25 EUR, zwiedzanie Hagii Sophii 28 EUR, 
zwiedzanie pałacu sułtańskiego Topkapi 27 EUR)

• Warna Shopping ok. 12 EUR
• Paintball ok. 20 EUR
• Quad Safari ok. 29 EUR
• Gokarty ok. 21 EUR
• Jeep Safari (z obiadem) ok. 24 EUR. 

WAŻNE INFORMACJE
• Prosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• Wskazane jest zabranie kremów z fi ltrami UV, nakryć głowy, okularów przeciwsłonecz-

nych, kremów na oparzenia słoneczne, strojów kąpielowych
• Ważne informacje dotyczące przelotów samolotowych dostępne będą na kilka dni 

przed wylotem na stronie www.atas.pl
• Czas przejazdu: 25–28 godzin — imprezy autokarowe  
• Waluta: lewa (BGN), 1EUR = ok. 1,92 BGN. Orientacyjne ceny: obiad od 10 LV; woda 

1,5 l – 1–2 LV; Coca-Cola 2,5 l – 2,50 LV; sok pomarańczowy 1 l – 2,50 LV; frytki – 2 LV.
• Wiza: nie jest wymagana, obywatele polscy mogą przebywać na terytorium Bułgarii 

na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych
• Język: urzędowy bułgarski. W regionach turystycznych można się porozumieć także 

w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim
• Sugerowane kieszonkowe: drobne wydatki poza wycieczkami fakultatywnymi to 

ok. 80–100 EUR
• Co przywieźć: olejek różany, ikonę, ceramikę, srebrną biżuterię

TRANSPORT
Wersja autokarowa
Autokar klasy „lux” wyposażony w klimatyzację, barek, video, wc. Trasa przejazdu: Sło-
wacja – Węgry – Serbia lub Rumunia – Bułgaria. Cena z Krakowa, Katowic, Warszawy, 
Wrocławia, Łodzi. Transfery realizowane przy min. 7 uczestnikach. W przypadku mniej-
szej ilości osób dopłata +50 PLN.

TURNUSY I CENY

POB-JB-1 02.07–12.07.2016 1685 PLN

POB-JB-3 10.07–20.07.2016 1685 PLN

POB-JB-4 18.07–28.07.2016 1685 PLN

POB-JB-5 26.07–05.08.2016 1685 PLN

POB-JB-7 03.08–13.08.2016 1685 PLN

Bułgaria 
– Złote Piaski

Obóz wypoczynkowy

12–15, 16–19 lat
11 dni

słoneczne wakacje  
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Nesseber jest jednym z najsłynniejszych miast bułgarskiego wybrzeża – choć niewiel-
ke, stanowi prawdziwą perłę Bułgarskiej Riwiery. Położony częściowo na lądzie (Nowe 
Miasto), a po części na wyspie (starówka), połączony jest wąskim pasem komunikacyjnym. 
Nowe Miasto stanowi centrum administracyjne całej okolicy z doskonałym turystycznym 
zapleczem noclegowo-gastronomicznym w postaci hoteli, restauracji, stoisk z pamiątka-
mi. Wzdłuż morza, za linią miejskiego parku, ciągnie się piaszczysta plaża – w większości 
strzeżona i zagospodarowana. Niedaleko Neseberu znajduje się jeden z najpiękniejszych 
kurortów nad Morzem Czarnym – Słoneczny Brzeg.

PROGRAM RAMOWY
1 DZIEŃ Wyjazd z Krakowa w godzinach rannych, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię 
lub Rumunię, możliwość zakupienia gorącego posiłku we własnym zakresie na terenie 
Słowacji (ok. 5–8 EUR).
2–11 DZIEŃ Przyjazd do Nesseberu w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie 
w pokojach od godz. 15.00, pierwszy posiłek kolacja. Pobyt w hotelu: 9 noclegów, reali-
zacja programu: wycieczka do Nesseberu – spacer po starej części miasta, plażowanie 
i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, zajęcia i rozgrywki sportowe na krytym basenie 
i  na basenach odkrytych oraz na plaży: m. in. siatkówka, siatkówka plażowa, zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze pod opieką kadry wychowawczej: parady kłamców, inte-
lektualne i tematyczne gry zespołowe kształtujące umiejętności współpracy w grupie, 
konkursy wiedzy o Bułgarii, gry terenowe, konkursy, 1 wejście na dyskotekę hotelową 
w cenie, kolejne wejście dodatkowo płatne ok. 10 BGN lub dyskietki w klubach w cenie 
ok. 10 BGN/wejście, możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (dodatkowo płat-
nych, realizowanych przez lokalnego kontrahenta).
11 DZIEŃ Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny, ostatnie zakupy 
na drogę, ostatni posiłek kolacja, suchy prowiant na drogę powrotną, wyjazd z Bułgarii 
w godzinach wieczornych.
12 DZIEŃ Przejazd przez Serbię lub Rumunię, Węgry, Słowację do Polski. Powrót do 
Krakowa w godzinach wieczornych.

CZAS NA ZABAWĘ
Dyskoteki:
• Lazur – najbardziej znana, wszystkie rodzaje muzyki; 
• Dyskoteka w hotelu: jedno wejście w cenie, kolejne wejście dodatkowo płatne w cenie 

ok. 10 BGN/wejście z udziałem DJ, lub piosenkarza.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie: 9 noclegów
• Taksę klimatyczną
• Wyżywienie 
• Suchy prowiant na drogę powrotną 
• Pilot, rezydent, kadra wychowawcza, ratownik
• Bułgarska opieka medyczną
• Transport
• Ubezpieczenie KL 10 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 800 PLN (Signal Iduna S.A.)

ZAKWATEROWANIE
Hotel Vigo**** –  położony w  miejscowości Nesseber (w nowej części), ok 900 m od 
zabytkowej części starego miasta. Obiekt 6-piętrowy z ładnym ogrodem. Do dyspozy-
cji: pokoje 3-osobowe (dwa łóżka regularne i jedna dostawka) przestronne i elegancko 
urządzone oraz pokoje typu studio 4 osobowe. Wszystkie pokoje z  łazienką (prysznic, 
suszarka do włosów), klimatyzacją (centralnie sterowaną), tv sat, telefonem, lodówką 
i balkonem. W hotelu do dyspozycji: całodobowa recepcja, windy, lobby z miejscami do 
wypoczynku, punkt wymiany walut, sala konferencyjna, sklep z pamiątkami. Na miejscu: 
kryty basen, 3 baseny położone w ogrodzie, taras słoneczny, siłownia (do korzytsania dla 
uczestników powyżej 12 lat). Leżaki i parasole przy basenach bezpłatne. Plaża piaszczy-
sta, szeroka, bardzo dobrze zagospodarowana, oddalona ok. 200 m od hotelu (przejście 
przez ulicę). 

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i  kolacja w  formie bufetu (kuchnia bułgarska). 
Napoje: woda, soki, podawane do posiłków. Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni kolacja + suchy prowiant na drogę powrotną.

OPŁATY FAKULTATYAWNE 
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, dyskoteki w klubach (ok. 10 BGN)

IMPREZY FAKULTATYWNE
• Bałczik + Warna – Bałczyk – cena ok. 42 EUR 
• Sozopol i rzeka Ropotamo – cena ok. 32 EUR
• Wieczór bułgarski – cena ok. 27 EUR
• Aquapark Neseber – cena ok. 22 EUR
• Pirackie Party – cena ok. 34 EUR
• Jeep Safari – cena ok. 47 EUR
• Istambuł –  cena ok. 60  EUR + 25  EUR wiza turecka. (rejs statkiem po Bosforze 

ok. 25 EUR, zwiedzanie St Sophia ok. 28 EUR, zwiedzanie pałacu Topkapi 27 EUR)

WAŻNE INFORMACJE
• Prosimy o  zabranie ważnego (min. 3 miesiące od daty powrotu) paszportu lub 

dowodu osobistego
• Wskazane jest zabranie kremów z fi ltrami UV, nakryć głowy, okularów przeciwsłonecz-

nych, kremów na oparzenia słoneczne, strojów kąpielowych
• Czas przejazdu: 25–28 godzin
• Waluta: lewa (BGN), 1 EUR = ok. 1,92 BGN
• Orientacyjne ceny: obiad od 10 BGN; woda 1,5  l –  1–2 BGN; sok pomarańczowy 

– 1 l – 2,5 BGN; Coca-Cola 2,5 l – 2,5 BGN; frytki – 2 BGN
• Sugerowane kieszonkowe: drobne wydatki poza wycieczkami fakultatywnymi to 

ok. 80–100 EUR 
• UWAGA: uczestnicy powyżej 19 lat (ukończone przed rozpoczęciem imprezy lub w jej 

trakcie) – dopłata 120 PLN/turmnus

TRANSPORT
Dojazd autokarem klasy „lux” wyposażony w  klimatyzację, barek, video, wc. Trasa 
przejazdu: Słowacja – Węgry – Serbia lub Rumunia – Bułgaria. Cena z Krakowa, Katowic 
Warszawy, Wrocławia, Łodzi, transfery realizowane przy min. 7 uczestnikach. W przypad-
ku mniejszej ilości osób dopłata + 50 PLN/os.

TURNUSY I CENY

POB-JBN-1 04.07–15.07.2016 1755 PLN

POB-JBN-2 13.07–24.07.2016 1755 PLN

POB-JBN-3 22.07–02.08.2016 1755 PLN

POB-JBN-4 31.07–11.08.2016 1755 PLN

POB-JBN-5 09.08–20.08.2016 1755 PLN

POB-JBN-6 18.08–29.08.2016 1655 PLN

POB-JBN-7 18.08–29.08.2016 1655 PLN

Bułgaria 
– Nesseber

Obóz wypoczynkowy

12-15, 16-19 lat

12 dni
słoneczne wakacje  
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Zadar – stolica Dalmacji, wymieniana jako trzecie najciekawsze miasto w Chorwacji (po 
Dubrowniku i  Splicie). Miasto o  3000-letniej historii i  niezwykle cennym dziedzictwie 
kulturowym. Archipelag wysp znajdujący się na wysokości Zadaru to Kornati. Wg Orsona 
Welles’a dzięki nim zachody słońca są tutaj najpiękniejsze na świecie. Oprócz zabytków 
w  Zadarze znajduje się mnóstwo osiągnięć współczesnej architektury, do najsłynniej-
szych należą pierwsze na świecie morskie organy, gdzie organistą jest wyłącznie natura 
oraz instalacja „Pozdrowienia dla Słońca”. Niesamowitości tych zjawisk nie da się opowie-
dzieć, trzeba ich doświadczyć osobiście!
Każdego roku miasto Zadar oferuje swoim gościom „zadarskie lato“ różnorodny program 
rozrywkowy oraz wielką zabawę dla turystów „Noce pełnego księżyca“ w lipcu, kiedy to 
zabawa trwa do rana na miejskich placach i ulicach.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowy pasz-
port lub dowód osobisty). Wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych po rozdzieleniu 
kierunków: Chorwacja i Włochy w bazie przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd nocny przez 
Czechy, Austrię, Słowenię. 
2 DZIEŃ Przyjazd do hostelu w godzinach porannych, pierwszy posiłek lunch, zakwate-
rowanie od godz. 14.00.
3–9 DZIEŃ Pobyt, zajęcia rekreacyjno-sportowe, plażowanie, city games (scenariuszo-
we, integracyjne gry miejskie polegające na zespołowym wykonaniu najdziwniejszych 
i przezabawnych zadań), realizacja programu, wycieczki i dyskoteki (grupa bawi się na 
dyskotekach i wraca zawsze pod opieką wychowawców). 
10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Parku Narodowego PLITVICKIE 
JEZIORA (obowiązkowa dopłata 90  PLN lub 20  EUR), zwiedzanie parku, lunch, nocny 
przejazd przez Słowenię, Austrię i Czechy.
11 DZIEŃ Przyjazd do Pszczyny około południa. Powrót do poszczególnych miast 
zgodnie z rozkładem jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Transport autokarem LUX (AC, WC, DVD) zgodnie z rozkładem jazdy
• 8 lub 7 noclegów w hostelu YHZ
• Wyżywienie 3 × dziennie self service
• Suchy prowiant na drogę powrotną
• Opiekunów i ratownika
• Ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
• CD ze zdjęciami z turnusu
• Pamiątkowe gadżety
• Zwiedzanie Zadaru z przewodnikiem

OPŁATY DODATKOWE
• Dopłaty do transportu w  zależności od miasta wyjazdowego –  wg rozkładu jazdy 

(szczegóły na www.atas.pl)
• Obowiązkowy wstęp do Parku Narodowego Plitvickie Jeziora (20  EUR płatne na 

miejscu lub 90 PLN płatne w biurze w chwili podpisywania umowy; dla uczestników, 
którzy ukończyli 18 lat opłaty wynoszą odpowiednio 30 EUR lub 135 PLN

• Obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR
• Obowiązkowa opłata klimatyczna 4 EUR
• depozyt na komunikację miejską 8 EUR
• OPŁATY FAKULTATATYWNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 100 PLN/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3%
• Suchy prowiant w drodze do Chorwacji

IMPREZY FAKULTATYWNE
• Rafting lub Kayak Safari – ok. 60 EUR, Kornati – rejs statkiem ok. 40 EUR lub 180 PLN 

(płatne w biurze), Paklenica – ok. 30 EUR.

ZAKWATEROWANIE
YOUTH HOSTEL ZADAR czyli Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe w  Zadarze 
(www.hfhs.hr, tel. 00385.23331145), zlokalizowane jest w dzielnicy turystycznej Zadaru 
– Borik. Historyczne centrum znajduje się w odległości ok. 3 km. Przystanek komunikacji 
miejskiej – ok.50 m od hostelu, koszt biletu 10 kn – ok. 1,3 EUR. Do dyspozycji gości jest 
recepcja, Wi-Fi, taras z barem, restauracja, dyskoteka, boiska do piłki nożnej, koszyków-
ki i  piłki ręcznej. Plaża znajduje się naprzeciwko hostelu, centrum sportów wodnych 
– 500 m (windsurfi ng, banan, spadochrony, skutery i narty wodne) – dodatkowo płatne.
Pokoje 3, 4, 5 i  6 osobowe z  łazienkami. W  pokojach łóżka piętrowe. Hostel zapewnia 
pościel, natomiast nie zapewnia ręczników. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie – self service

DODATKOWE INFORMACJE
• Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 EUR
• KAUCJA ZWROTNA – w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone 

przez uczestników. 
Uwaga: pieniądze na wycieczki oraz kaucję zwrotną, depozyt i  opłatę klimatyczną 
– opiekunowie zbierają już w autokarze, a kaucję oddają w ostatni dzień pobytu po wy-
kwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi.
• Dokumentem niezbędnym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty

TRANSPORT
Dojazd autokarem (szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl) 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

Białystok* parking hotel TURKUS, ul. J. Pawła II 54 07.00 23.00 250 PLN

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 08.00 21.00 150 PLN

Gdańsk Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12 05.00 23.55 200 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 17.00 12.00  50 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Kaliska, wejście główne 13.00 16.00 100 PLN

Opole Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4 15.00 14.00 100 PLN

Poznań Nowy Dw. PKS st.13–19, ul. Matyi 2 09.00 20.00 150 PLN

Szczecin*
Parking na Placu Żołnierza Polskiego, na wysokości 
Pomnika „Maszt ze statku”

05.00 23.55 250 PLN

Warszawa Dworzec Zach. PKS st. 10–11, Al. Jerozolimskie 144 10.30 19.00 150 PLN

Wrocław  Dw. Tymczasowy PKS ul. Joanitów 13 13.00 16.00 150 PLN

* transport realizowany przy min. 5 uczestnikach

Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min przed planowana godzina odjazdu.

TURNUSY I CENY

POK-OKZ-1 27.06–07.07.2016 1595 PLN

POK-OKZ-2 05.07–15.07.2016 1795 PLN

POK-OKZ-3 13.07–23.07.2016 1795 PLN

POK-OKZ-4 21.07–31.07.2016 1795 PLN

POK-OKZ-5 29.07–08.08.2016 1795 PLN

POK-OKZ-6 06.08–16.08.2016 1795 PLN

POK-OKZ-7 14.08–23.08.2016* 1595 PLN

POK-OKZ-8 21.08–30.08.2016* 1495 PLN
* impreza skrócona – 7 noclegów

Chorwacja 
– Zadar

Obóz wypoczynkowy

14-18 lat 
11 dni
zniżka do 31.03.16 -100 PLN
Ilość miejsc w promocji jest ograniczona
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Drvenik – urocze miasteczko turystyczne położone w południowej części Riwiery Ma-
karskiej. Ulokowany pomiędzy dwoma zatokami, Donje Vala i Gornaja Vala, w otoczeniu 
szczytów masywu Biokovo, gwarantuje turystom możliwość spędzenia urlopu w  nie-
zwykle przyjemny sposób.

PROGRAM
1 DZIEŃ wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do Chorwacji.
2 DZIEŃ przyjazd do Drvenika w godzinach popołudniowych, obiad, zakwaterowanie 
od godz. 14.00, zapoznanie z hotelem i okolicą, kolacja, nocleg.
3–9 DZIEŃ realizacja programu:
• Plażowanie i  kąpiele morskie pod opieką ratownika, korzystanie z  basenu krytego 

na terenie obiektu, dyskoteki z  profesjonalnym oświetleniem, piesze wycieczki po 
okolicy (szlaki turystyczne poprowadzone są wzdłuż malowniczych klifów), zajęcia 
animacyjne w hotelu i na plaży

• Zajęcia sportowo-rekreacyjne: tenis stołowy, badmington, siatkówka
10 DZIEŃ po śniadaniu złożenie bagaży, wypoczynek, obiad, pobranie suchego pro-
wiantu na drogę powrotną. Wyjazd w  drogę powrotną w  godzinach wieczornych, 
przejazd do Polski.
11 DZIEŃ powrót w godz. wieczornych.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Przejazd autokarem klasy LUX 
• 8 noclegów, wyżywienie: 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną
• Opieka pilota, wykwalifi kowanej kadry pedagogicznej, ratownika, chorwacka opieka-

medyczna
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN), KL (15 000 EUR) i bagaż (800 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• Obowiązkowa taksa klimatyczna 10 EUR/os.
• Obowiązkowa kaucja zwrotna 15 EUR/os.
• Dopłata do wyjazdów antenowych

DODATKOWO PŁATNE
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 50 PLN
• Obiady w czasie podróży ok. 5 EUR/posiłek
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 90 PLN

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
• Dubrovnik – ok. 40 EUR, Split i Omiś – ok. 30 EUR, Medugorje i Wodospady Kravica 

– ok. 35 EUR, rejs promem na wyspę Korcula – ok. 25 EUR, Mostar – 40 EUR

ZAKWATEROWANIE
PENSJONAT HERCEG **/*** kompleks trzech hoteli położonych ok. 150 metrów od 
morza i 30 km od Makarskiej. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 i 5-osobowych z łazien-
ką (WC / prysznic), urządzone standardowo: szafa, toaletka z lustrem i krzesłem, szafki 
nocne, lampki nad łóżkami. W większości z balkonami lub dostępem do tarasu i wido-
kiem na morze. Do dyspozycji: basen wewnętrzny, stoły do gry w ping-ponga, świetlica 
oraz sala dyskotekowa (z profesjonalnym oświetleniem). Ok. 200 m od pensjonatu znaj-
dują się boiska do gry w piłkę i tereny rekreacyjne. Zakwaterowanie w hotelu od godz. 
14.00. Wykwaterowanie o godz. 10.00.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie (śniadania kontynentalne wzmocnione, obiad dwudaniowy, kolacja). 
Suchy prowiant na drogę powrotną (2 bułki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, wafelek, rogal). 
Turnus rozpoczyna się i kończy obiadem. 

DODATKOWE INFORMACJE
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości lub paszportu ważnego 
minimum pół roku. Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + opłaty za wybrane wy-
cieczki fakultatywne. W  drodze na opłacenie posiłków przydatne drobne pieniądze 
Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z fi ltrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. Zaleca-
my posiadanie karty EKUZ.

TRANSPORT
Dojazd autokarem (szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl) 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

Bydgoszcz Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 05.00 22.00 140 PLN

Gdańsk Dw. Główny PKP, 03.30 23.30 150 PLN

Katowice
Wyjazd: Al. Górnośląska, Mc Donald's, stacja BP (w 
kierunku Wrocławia). Powrót: Al. Górnośląska, Mc 
Donald's, stacja Bpm (w kierunku Krakowa)

15.30 11.30 -

Kraków ul. Reymonta, Hala Wisły 14.00 13.00 -

Łódź Kaliska- parking od Al. Włókniarzy 09.00 18.00 100 PLN

Opole Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 13.45 13.15 60 PLN

Poznań Dworzec PKS, ul. Towarowa 06.00 21.00 120 PLN

Warszawa Parking PKiN, ul. Świętokrzyska 08.45 18.00 100 PLN

Wrocław ul. Karkonoska Mc Donald's, stacja BP 12.30 14.30 100 PLN

UWAGA: 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 ewenualnych przesiadek. Biuro 
zastrzega sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej 
miejscowości w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób). Zbiórka uczest-
ników 15 minut przed godziną odjazdu. Godziny wyjazdu mogą ulec zmianie. Godziny 
odjazdów i powrotów uzależnione są od warunków drogowych i kolejek na przejściach 
drogowych. Istnieje możliwość wyjazdów z innych miejscowości – szczegółowe infor-
macje w biurze.

TURNUSY I CENY

POK-PD-1 30.06–10.07.2016 1 799 PLN

POK-PD-2 08.07–18.07.2016 1 799 PLN

POK-PD-3 16.07–26.07.2016 1 799 PLN

POK-PD-4 24.07–03.08.2016 1 799 PLN

POK-PD-5 01.08–11.08.2016 1 799 PLN

Chorwacja 
– Drvenik

Obóz wypoczynkowy

13–18 lat
11 dni

piękne plaże
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Hajduszoboszlo – to światowej sławy kąpielisko. Posiada 13 basenów, wśród nich baseny 
ze sztucznymi falami, masaże wodne, zjeżdżalnie, szaloną rzeką itp. Miasto latem tętni 
życiem, przyjeżdżają tu goście z całej Europy.

PROGRAM
1 DZIEŃ wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację na Węgry. Przyjazd do 
ośrodka w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie od godz. 14.00, obiad, zapo-
znanie z okolicą, kolacja, nocleg.
2–8 DZIEŃ pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo: plażowanie i kąpiele w basenach 
(4 całodzienne bilety na kąpielisko), zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe m.in.: piłka 
siatkowa i  wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, konkursy 
z  nagrodami, piesze wędrówki, dyskoteki; udział w  imprezach organizowanych przez 
kurort (festyny, koncerty, pikniki)
9 DZIEŃ po śniadaniu wykwaterowanie o godz. 09.00, obiad + suchy prowiant. Wyjazd 
w godzinach wieczornych, nocny przejazd przez Słowację.
10 DZIEŃ powrót do Polski w godzinach porannych.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Transport autokarem klasy LUX
• 8 noclegów, wyżywienie 3 × dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną, 
• Opieka pilota, wykwalifi kowanej kadry pedagogicznej, węgierska opieka medyczna
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN), KL (15 000 EUR) i bagaż (800 PLN)
• 4 całodzienne bilety na kąpielisko

DODATKOWE OPŁATY
• Dopłata do wyjazdów antenowych
• Kaucja zwrotna 25 EUR.

OPŁATY FAKULTATYWNE 
• Obiady w czasie podróży ok. 5 EURO/posiłek
• Ubepieczenie od kosztów rezygnacji – 50 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 90 PLN

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
• Wycieczki: Eger ok. 7000 HUF, Budapeszt ok. 8000 HUF, wejście do Aqua Parku ok. 

2800 HUF/za 2 godziny

ZAKWATEROWANIE
Hotel THERMAL VICTORIA*** położony w  centrum miasta, ok 300 m od kąpieliska 
termalnego. Zakwaterowanie w  pokojach 3 i  4-osobowych z  łazienkami, TV, radiem 
i lodówką. Do dyspozycji: restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny, dwa baseny 
wewnętrzne, sala fi tness, sauna, mini golf, stół do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac 
zabaw, Internet. Zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00. Wykwaterowanie ok. Godz. 
09.00.

WYŻYWIENIE
3x dziennie (śniadania, obiady, kolacje) – kuchnia węgierska, suchy prowiant na drogę 
powrotną (2 bułki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, wafelek, rogal). Turnus rozpoczyna się 
i kończy obiadem.

DODATKOWE INFORMACJE
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości lub paszportu ważnego 
minimum pół roku. W drodze na opłacenie posiłków oraz toaletę przydatne drobne pie-
niądze. Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z fi ltrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. 
Zalecamy posiadanie karty EKUZ. Proponujemy zabrać ze sobą ok. 5000 HUF kieszonko-
wego + pieniądze na wybrane wycieczki.

TRANSPORT
Dojazd autokarem (szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl) 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

Bydgoszcz Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 20.30* 14.30 140 PLN

Gdańsk Dw. Główny PKP, 18.00* 16.30 150 PLN

Katowice
 Al. Górnośląska, Mc Donald's, stacja BP (w kierunku 
Wrocławia). 

05.30 06.30 —

Kraków ul. Reymonta, Hala Wisły 06.30 05.30 —

Łódź Kaliska- parking od Al. Włókniarzy 00.05 10.30 100 PLN

Opole Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 03.45 08.00 60 PLN

Poznań Dworzec PKS, ul. Towarowa 21.00* 13.30 120 PLN

Warszawa Parking PKiN, ul. Świętokrzyska 00.05 10.30 100 PLN

Wrocław ul. Karkonoska Mc Donald's, stacja BP 02.30 09.30 100 PLN

*wyjazd dzień wcześniej niż data w katalogu

UWAGA: na trasach krajowych istnieje możliwość przejazdu autokarem o niższym stan-
dardzie, busem, samochodem osobowym, transportem publicznym pod opieką osoby 
dorosłej, a także możliwość związanych z tym ewenualnych przesiadek. Biuro zastrzega 
sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości 
w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób). Zbiórka uczestników 15 minut 
przed godziną odjazdu. Godziny wyjazdu mogą ulec zmianie. Godziny odjazdów i po-
wrotów uzależnione są od warunków drogowych i kolejek na przejściach drogowych. 
Istnieje możliwość wyjazdów z innych miejscowości – szczegółowe informacje w biurze.

TURNUSY I CENY

POM-PH-1 05.07–14.07.2016 1 579 PLN

POM-PH-2 13.07–22.07.2016 1 579 PLN

POM-PH-3 21.07–30.07.2016 1 579 PLN

POM-PH-4 29.07–07.08.2016 1 579 PLN

Węgry 
– Hajduszoboszlo

Obóz wypoczynkowy

12–18 lat
10 dni

plażowanie i kąpiele w basenie

Za małe foto
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Korsyka – to najpiękniejsza wyspa na Morzu Śródziemnym, zadziwia nadzwyczajnym bo-
gactwem krajobrazów – wszechobecnymi górami, malowniczymi zatokami, złocistymi 
plażami, wyjątkową fl orą i fauną. Brak przemysłu, kryształowo czysta woda i powietrze 
sprawiają, że jest to idealne miejsce na letni wypoczynek.

PROGRAM 
1 DZIEŃ wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.
2 DZIEŃ przyjazd do Livorno, przepływ promowy Livorno – Bastia, przejazd na camping.
2–8 DZIEŃ pobyt na Korsyce (8 dni – 7 noclegów), realizacja programu.
• zajęcia z  windsurfi ngu- doświadczony instruktor windsurfi ngu pomoże wam po-

stawić pierwszy krok na „desce z żaglem” lub będzie doskonalił wasze umiejętności/ 
deski windsurfi ngowe należą do wyposażenia obozu/

• nauka gry w  PATANQUE (gra w  kulę) –  jeżeli tylko chcesz możesz dołączyć do 
zacnego grona pasjonatów tej starej francuskiej gry towarzyskiej

• warsztaty z jęz. francuskiego – zapraszamy do udziału w warsztatach z języka fran-
cuskiego, które umożliwią wam robienie zakupów w języku Moliera oraz zapytanie 
o pogodę przystojnego ratownika ! 

• wieczorne animacje – konkursy z nagrodami, „Wieczór Korsykański”, dyskoteki.
Wycieczki: 
• Do stolicy KORSYKI – AJACCIO, rodzinnego miasta Napoleona Bonaparte (zwie-

dzanie domu rodzinnego Cesarza Francuzów – gdzie zgromadzone są pamiątki po 
najsłynniejszym obywatelu Korsyki). Ajaccio- położone jest nad jedną z  najpięk-
niejszych 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. 

• Do PORTICCIO – znanego kurortu, spacer nadmorskim deptakiem gdzie znajdują się 
atrakcyjne sklepiki, restauracje, bary, możliwość kąpieli i zakupów pamiątek i produk-
tów korsykańskich. 

• 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, Austrię.
10 DZIEŃ dalsza jazda przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Uwaga! Przewoźnik promowy zastrzega sobie możliwość zmiany godziny w rozkładzie 
kursów promowych.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie: Camping „Le Sud”***
• WERSJA A – 4/6 osobowe namioty
• WERSJA B – 5/6 osobowe bungalowy
• Transport: autokar na trasie Kraków/Katowice -Korsyka-Katowice/Kraków + prom 

(Livorno – Bastia – Livorno)
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (kuchnia polska) + suchy prowiant na drogę powrotną 

(3 kanapki + gorący kubek +1,5 l wody)
• Kadra: rezydent – kierownik, wychowawcy – animatorzy, instruktor windsurfi ngu na 

plaży – opieka francuskich ratowników
• Ubezpieczenie: AXA KL 10000 EUR + NNW 2000 EUR + bagaż 200 EUR
• Bogaty program pobytu

ZAKWATEROWANIE
Camping „Le Sud”*** położony w miejscowości Porticcio – Ruppione na południowym 
wybrzeżu Zatoki Ajaccio, 25 km od stolicy Korsyki – Ajaccio, 12 km od kurortu Porticcio 
gdzie znajduje się centrum handlowe i centrum sportów wodnych. Camping położony 
jest 150 metrów od pięknej, piaszczystej i strzeżonej plaży. Znajduje się na 4 hektarach 
zacienionego terenu, jest wyposażony w nowoczesne sanitariaty, supermarket, restaura-
cje. Camping można zobaczyć na stronie www.camping-le-sud.com
WERSJA A
Młodzież zakwaterowana jest w  4–6-osobowych namiotach z  sypialniami, wyposa-
żonymi w  materace, półki, stolik i  krzesła. Uczestnicy wyjazdu dostają zestaw naczyń 
i sztućców, o które muszą dbać podczas pobytu.

UWAGA! Każdy uczestnik musi posiadać własny śpiwór, małą poduszkę.
WERSJA B
Młodzież zakwaterowana jest w  nowoczesnych, klimatyzowanych bungalowach 
5, 6-osobowych: sypialnie, pokój dzienny z kącikiem kuchennym z pełnym wyposaże-
niem, wc, łazienka z prysznicem, taras ze stołem i krzesłami.
Uwaga! Wypożyczenie bielizny pościelowej 10 EUR/os. lub można zabrać własną. Kaucja 
zwrotna -20 EUR/os.

DODATKOWE OPŁATY
• Opłata za transport

IMPREZY FAKULTATYWNE 
Realizowane przy min. 20 osobach.
• BONIFACIO –  port –  forteca założony w  833 r. wznosi się 70 m nad przejrzystymi 

wodami Morza Śródziemnego. Na pionowych, wapiennych skałach cypla usadowiły 
się wielopiętrowe domy. Kręte uliczki przypominają atmosferę średniowiecza. Jedyna 
okazja żeby zobaczyć legendarne schody Króla Aragonii. W pogodne dni widać od-
daloną o 12 km Sardynię. Paul Valery powiedział, że to „najpiękniejszy koniec świata” 
– miejsce owiane tajemnicą, gdzie na każdym kroku legenda spotyka się z historią. Cena 
– 30 EUR/os. W Bonifacio proponujemy rejs statkiem w cenie ok. 12 EUR/os. 

• PORTO i unikalny REZERWAT SKAŁ LES CALANCHES – czerwone, pomarańczowe, 
szare urwiska i iglice to kolejny przykład niezwykłej i dzikiej przyrody Korsyki, miejsce 
z którego można podziwiać najwyższy szczyt Korsyki Monte Cinto. Spacer po Porto 
– uroczym miasteczku gdzie oprócz renomowanych restauracji znajdują się atrakcyj-
ne sklepy, gaj eukaliptusowy, piękna plaża i  jedyna wieża genueńska, którą można 
zwiedzać. Cena – 25 EUR/os.

TRANSPORT
Dojazd autokarem 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Dopłata

Warszawa
ul. Niemcewicza 17, zatoczka przed dawnym hotelem 
Harctur

07.00 120 PLN

Łódź Parking przy Łodzi Kaliskiej od strony Al.Włókniarzy 09.30 110 PLN

Częstochowa Mc Donald's – Stacja BP przy Trasie E75 12.00 60 PLN

Katowice Ul. Mickiewicza 23-27 (parkingi) 13.30 Bez dopłaty

Kraków ul. Reymonta – Stadion Wisły 12.00 Bez dopłaty

Wrocław ul. Sucha – Dworzec PKS 10.00 110 PLN

Poznań ul. Solna – parking przed Hotelem Ikar  06.15 140 PLN

TURNUSY I CENY
WERSJA A WERSJA B

POF-K-1 24.06–03.07.2016 1490 PLN 1720 PLN

POF-K-2 01.07–10.07.2016 1490 PLN 1760 PLN

POF-K-3 08.07–17.07.2016 1490 PLN 1760 PLN

POF-K-4 15.07–24.07.2016 1490 PLN 1820 PLN

POF-K-5 22.07–31.07.2016 1490 PLN 1820 PLN

POF-K-6 29.07–07.08.2016 1490 PLN 1820 PLN

POF-K-7 05.08–14.08.2016 1490 PLN 1820 PLN

POF-K-8 14.08–23.08.2016 1490 PLN —

POF-K-9 21.08–30.08.2016 1490 PLN —

Korsyka 
Porticcio-Ruppione

Obóz wypoczynkowy 
z elementami windsurfi ngu

12-19 lat
10 dni

ciekawy program



Obozy krajowe
– turystyka i wypoczynek

PLAŻA, TURYSTYKA, ATMOSFERA, SŁOŃCE

W tej części katalogu 

zaproponowaliśmy obozy 

i kolonie, które związane są 

z turystyką krajoznawczą 

oraz turystyką wypoczynkową. 

Wakacje to przede wszystkim czas, 

który możemy, bez wyrzutów 

sumienia, poświecić na czysty 

wypoczynek, 

czyli dużo luzu i blusa, 

słońca, plaży i muzyki. 
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Lewin Kłodzki to miejsce, w którym można odpocząć od zgiełku miasta spacerując po 
malowniczych szlakach oraz fantastyczna baza wypadowa umożliwiająca poznanie 
najciekawszych atrakcji w regionie Ziemii Kłodzkiej i Czech. Miłośnicy aktywnego wypo-
czynku i żądni przygód podróżnicy na pewno nie będą się nudzić!

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazdy z poszczególnych miast Polski według rozkładu jazdy. Przyjazd do 
Lewina Kłodzkiego w godzinach popołudniowo-wieczornych.
2–11 DZIEŃ  Pobyt w Lewinie wzbogacony następującymi atrakcjami:
• Szczeliniec – wizyta w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych – prelekcja + tere-

nowe zajęcia edukacyjne na terenie rezerwatu,
• Złoty Stok i Jaskinia Niedźwiedzia – zwiedzanie słynnej kopalni złota oraz jednej 

z najpiękniejszych jaskinii europejskich
• Zieleniec i Góry Orlickie – wizyta w ośrodku sportów zimowych, znanym z alpejskie-

go mikroklimatu, przejazd górską koleją linową „Gryglówka” do czeskiego schroniska 
Masarykova Chata (1084 m n.p.m.), wędrówka szlakiem Gór Orlickich po stronie cze-
skiej

• Park Safari w Czechach – zwiedzanie ZOO i przejażdżka Safaribusem
Zapraszamy też na:
• Piesze wycieczki po pobliskich szlakach turystycznych
• Wyjścia na basen
• Wieczorną wizytę w Dusznikach Zdroju i pokaz kolorowej fontanny
• Wybory Miss i Mistera Obozu
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Gry, zabawy, konkursy i ... niespodzianki!
12 DZIEŃ Powrót do poszczególnych miast Polski według rozkładu jazdy. Godzina 
powrotu uzależniona jest od miejsca wsiadania.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 

ZAKWATEROWANIE
Lewin Kłodzki – cicha i spokojna miejscowość, położona w przepięknym zakątku Ziemii 
Kłodzkiej, w odległości ok. 100 km od Wrocławia oraz blisko przejścia granicznego Ko-
cioł-Olesnice w Orlickich Horach. Nieopodal rozciągają się tereny zielone – Wzgórza 
Lewińskie, Taszowskie, Góry Stołowe i Orlickie porośnięte lasami – które stwarzają moż-
liwość czynnego wypoczynku.
Ośrodek Wypoczynkowy MARIA – kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny. Uczest-
nicy obozu zakwaterowani są w jednym z budynków całorocznych w pokojach 
2–5-osobowych z łazienkami. Obiekt wyposażony jest w dwie świetlice, kawiarenkę, 
kuchnię i stołówkę. Na terenie Ośrodka wydzielone są miejsca na ogniska i gry zespołowe. 
Teren jest bezpieczny, ogrodzony, w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków turystycznych, 
zalewu rekreacyjnego z możliwością kąpieli i plażowania oraz odkrytego basenu. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie: 11 noclegów
• Wyżywienie: 3 razy dziennie (przy całodziennych wycieczkach w formule: śniadanie, 

suchy prowiant, obiadokolacja)
• Opieka pedagogiczna
• Zwiedzanie według programu (koszt wstępów, przejazdów, usługa przewodnicka)
• Bogaty program rekreacyjno-wypoczynkowy
• Ubezpieczenie NNW AXA

DODATKOWE OPŁATY
• Dopłata za dojazd z poszczególnych miast Polski (wg rozkładu jazdy)
• Dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (de-

klarowane w ciągu 3 dni roboczych od zrobienia rezerwacji i wpłaty zaliczki)

PAMIĘTAJ ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ
• Ważny paszport lub dowód osobisty (ze względu na planowane wycieczki do Czech)
• Legitymację szkolną
• Zapas lekarstw, szczególnie jeśli bierzesz je stale
• Kieszonkowe 
• Mały podręczny plecak 
• Wygodne buty
• Nakrycie głowy
• Ręcznik i kosmetyki 
• Kostium kąpielowy
• Aparat fotografi czny
• Krem przeciwsłoneczny z fi ltrem

TRANSPORT
Przejazd autokarem na trasie Warszawa - Łódź – Wrocław – Lewin Kłodzki. 
Pozostałe trasy realizowane będą przy minimum 5 osobach w jednym terminie (do po-
twierdzenia na 7 dni przed wyjazdem). 
Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Na zbiórkę zapraszamy 
na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione w 
dniu zakończenia obozu do godziny 12:00.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Trasa południowa (realizowana przy min. 5 osobach) – dowózka busem do Wrocławia 

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 09:30 18:30 180 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 1 11:00 17:00 180 PLN

Opole 
– okolice

Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 Rogów Opolski 
(zjazd z autostrady A4 na droge krajową nr 45)

12:45 15:45 150 PLN

Trasa centralna – przejazd autokarowy

Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 10 09:30 19:30 180 PLN

Łódź Dw. Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32 11:30 17:30 180 PLN

Wrocław
Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu 
Andersa)

14:30 14:30 70 PLN

Trasa północna (realizowana przy min. 5 osobach) – dowózka busem do Wrocławia

Gdańsk Parking przy Dworcu Głównym PKP, ul. Podwale Grodzkie 2G 04:45 00:15* 220 PLN

Toruń ul. Grudziądzka 132, parking przy Urzędzie Miasta 07:15 21:45 220 PLN

Bydgoszcz Parking pod Halą Łuczniczka, ul. Toruńska 59 08:15 20:45 220 PLN

Gniezno Stacja Lotos, ul. Żwirki i Wigury 32 09:45 19:00

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, ul. S. Matyi 2 10:45 18:00 150 PLN

*powrót po północy następnego dnia

Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie do ośrodka około godziny 18:00
Adres ośrodka: 
Ośrodek Wypoczynkowy „MARIA”, ul. Lasek Miejski 4, 57-343 Lewin Kłodzki

TURNUSY I CENY

OP1-1 20.07–31.07.2016 1550 PLN

OP1-2 01.08–12.08.2016 1550 PLN

Ziemia Kłodzka 
Relaks, sport, przygoda

10–16 lat
12 dni

nowość!

gry, zabawy, konkursy
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Pogorzelica –  miejscowość wypoczynkowa w  województwie zachodniopomorskim 
na Wybrzeżu Rewalskim. Piękna szeroka plaża, wydmy porośnięte lasami, mikroklimat 
sprzyjający aktywnemu i zdrowemu wypoczynkowi.

PROGRAM
1. Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu wizyta w  Parku Linowym, pokonanie 
szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp., to system przeszkód linowych 
i platform, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt, następnie w Kołobrzegu 
zwiedzanie neogotyckiego Ratusza, Starego Miasta, portu, Kolegiaty, amfi teatru festi-
walowego na zakończenie wizyta w aquaparku w Kołobrzegu – wycieczka w cenie dla 
uczestników wariantu A.
2. Wycieczka do Chełma Gryfi ckiego – udział w imprezie „Militarna Przygoda” 
Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w pigułce. Prowadzone metodą musztry 
bojowej i dobrej zabawy: malowanie kamufl ażu na twarzy, przebieranie się w mundury, 
manewry wojskowe, strzelnica, techniki linowe, wojskowe transportery rozpoznawcze 
BRDM-2, żyroskop, jazda na koniu lub kucyku (nowość) i wiele innych atrakcji. Po zaję-
ciach przekazujemy płytkę ze zdjęciami i fi lmikami. – wycieczka w cenie dla wszystkich 
wariantów A, B, C.
3. Fascynująca zabawa w Parku Rozrywki Heide Park www.heide-park.de wyciecz-
ka do Niemiec – (Niemcy – Soltau k. Hamburga), uznanego za nr 1 wśród niemieckich 
parków rozrywki o olbrzymiej powierzchni z niezliczonymi atrakcjami zapierającymi 
dech jazdami. Wyjazd jest planowany ok. godz. 1.00 w nocy, pobyt w Parku w godz. 
11.00–17.00, powrót ok. 2.00 w  nocy dnia następnego; wycieczka w  cenie dla wa-
riantu B.
4. Wizyta w  TROPICAL ISLANDS –  w bardzo atrakcyjnym i  największym tropikal-
nym 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), następnie zwiedzanie wybranych obiektów Berlina obejrzenie Reichstagu, bramy 
Brandenburskiej, muru berlińskiego – wycieczka w cenie dla wariantu C 

PROGRAM WSPÓLNY 
DLA UCZESTNIKÓW WSZYSTKICH TURNUSÓW 

• Kąpiele pod opieką ratownika w morzu i basenie
• Zajęcia na ścianie wspinaczkowej oraz przejazd kolejką tyrolską
• Rozgrywki w  unihokeja, zajęcia sportowe: siatkówka, piłka nożna, pływanie, koszy-

kówka
• Warsztaty: planszomaniaka, nie tylko dla chłopców – piłka nożna; piłki siatkowej 

plażowej oraz nie tylko dla dziewczyn – Gorączka ZUMBY
• Wizyta na pirackim statku –  zabawy w  wodzie, szukanie ukrytego skarbu przy 

pomocy pirackiej mapy sprzed lat
• Kosmiczna Ekspedycja –  kosmiczne gry i  zabawy, kosmiczna moda, kosmiczna 

dyskoteka zajęcia z umiejętności orientowania się w terenie, balonowa bitwa wodna, 
turniej grup w Wakacyjnym Czteroboju

• Wizyta w Parku Miniatur Latarni Morskich. Zapoznanie się z ich niezwykłą historią
• Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”
• Festiwal Talentów
• Dyskoteki, zabawy integracyjne, ogniska z  pieczeniem kiełbasek, gry, konkursy, 

zawody.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE 
Zakwaterowanie, wyżywienie, program wg wybranej opcji, opieka kadry pedagogicznej, 
medycznej, ratownika, ubezpieczenie TU AXA (5000 PLN).

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „Manta” usytuowany w  pięknym lesie sosnowym 
ok. 400 metrów do morza, pokoje 3 i 4-osobowe z balkonem i  łazienką oraz telewizo-
rem. Ośrodek dysponuje: stołówką, kawiarnią, salą dyskotekową, świetlicą wyposażoną 
w sprzęt nagłaśniający i video, boiskiem do piłki nożnej i koszykówki, boiskiem do siatków-
ki, 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).

DODATKOWE OPŁATY
• Dopłata za transport z poszczególnych miast

IMPREZY FAKULTATYWNE
• Jednodniowa wycieczka autokarowa do Heide Parku – 200 PLN + 25 EUR 
• Jednodniowa wycieczka autokarowa Kopenhaga – most Oresund – Szwecja – (dodat-

kowo, możliwość zwiedzania Muzeum Browaru „Calsberg” 6 EUR oraz rejs kanałami 
Kopenhagi 5 EUR) – 250 PLN + 12 EUR 

• Jednodniowa wycieczka Berlin i Wyspa Tropikalna – 180 PLN + 28 EUR
• Oceanarium w Stralsundzie – 160 PLN + 15 EUR
• „Cesarskie Kąpieliska” – 50 PLN + 10 EUR
• Warsztaty „You can dance?” – 10 h nauki tańca, choreografi i – 100 PLN
• Przy wyjazdach zagranicznych wymagany jest paszport lub dowód osobisty
Wszystkie imprezy fakultatywne i warsztaty odbywają się w przypadku zgłoszenia się 
minimum 15 uczestników. W przypadku wycieczek zagranicznych każdy uczestnik powi-
nien posiadać paszport lub dowód osobisty. 

TRANSPORT
Dojazd pociągiem.
• Trasa główna +90 PLN: Warszawa – Kołobrzeg (PKP) wyjazd rano w dniu rozpoczęcia 

turnusu, powrót wieczorem w dniu zakończenia turnusu
• Trasy antenowe: (PKP, Polski Bus lub PKS) Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek 

+100  PLN, Lublin, Kraków, Katowice, Częstochowa, Wrocław, Poznań, Zielona Góra, 
Białystok, Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, Rzeszów, Tarnobrzeg +120 PLN 

• Wyjazdy z danej miejscowości realizowane przy zgłoszeniu się minimum 5 osób; infor-
macje o zbiórce najpóźniej 3 dni przed turnusem na www

• Każdy uczestnik obowiązkowo powinien posiadać aktualną legitymację szkolną

TURNUSY I CENY
 Wariant A
2 wycieczki 

krajowe: 
Militarna Przygoda 

i Kołobrzeg

Wariant B 
1 wycieczka krajowa: 

Militarna Przygoda 
i 1 wycieczka 
zagraniczna: 

Heide Park

Wariant C 
1 wycieczka krajowa: 

Militarna Przygoda 
i 1 wycieczka 
zagraniczna: 

Wyspa Tropikalna

POP-PGK-1 27.06–09.07.16 1390 PLN 1550 PLN 
+ 28 EUR

1480 PLN 
+ 28 EURPOP-PGK-2 10.07–22.07.16 

POP-PGK-3 23.07–04.08.16 

Pogorzelica
Kolonia i obóz wypoczynkowy 

kolonia 7-14 lat obóz 14–18 lat
13 dni

moc atrakcji
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Niechorze –  jedno z  najatrakcyjniejszych i  najczystszych kąpielisk nad Bałtykiem. 
Należy do najczęściej odwiedzanych miejscowości ze względu na piękne szerokie 
i piaszczyste plaże. Duże nasłonecznienie i mikroklimat gwarantują doskonały wypo-
czynek.

PROGRAM 
1. Plażowanie i kąpiele morskie pod opieką ratownika – do plaży tylko 200 m.
2. Wycieczka autokarowa do Świnoujścia i  Międzyzdrojów –  zwiedzanie Fortu 
Gerharda w skórze rekruta. Fort ten jest nadmorską twierdzą na wyspie Wolin, w której 
do dnia dzisiejszego urzęduje pruski Generał, a  na placach musztry ćwiczą Pruscy 
żołdacy! Zwiedzanie ma formę przyspieszonego przeszkolenia wojskowego. Turyści 
zwiedzają fortecę pod opieką „podłego” i  oczywiście umundurowanego pruskiego 
żołdaka. W czasie marszu po terenie i wnętrzach Fortu zwiedzający poznają jego hi-
storię, przechodząc jednocześnie kilka prób, które sprawdzą czy kandydat nadaje się 
do wojskowej służby! W  Międzyzdrojach zobaczymy molo, Aleję Gwiazd, Muzeum 
Figur Woskowych. Oprócz tego w Wolińskim Parku Narodowym zobaczymy Jezioro 
Turkusowe oraz punkt widokowy Wzgórze Gosań.
3. Wejście 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, 
4. Zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w  Niechorzu –  zbiory związane 
z historią, tradycją i kulturą rybacką Pomorza i Gminy Rewal
5. Wycieczka Nadmorską Kolejką Wąskotorową do Trzęsacza i  Rewala –  jedna 
z największych atrakcji na Wybrzeżu, przejazd „afrykańskim” zabytkowym parowozem 
po ponad 100 letniej trasie kolejowej. W Trzęsaczu zwiedzamy ruiny średniowiecznego 
kościółka zniszczonego przez proces abrazji oraz jedynego w Europie Multimedialne-
go Muzeum 15-go Południka, przejście plażą do Rewala, spacer po kurorcie – Aleja 
Róż i Zakochanych, deptak.
6. Dyskoteki tematyczne, konkursy, wybory Miss i  Mistera, NEPTUNALIA –  Chrzest 
Kolonijny, zawody i imprezy sportowe, m.in. rozgrywki w piłkę nożną, piłkę siatkową, 
badmintona, siatkówkę plażową, zawody pływackie
7. Wycieczka do rezerwatu przyrody – fotografowanie i podpatrywanie ptaków w re-
zerwacie „Jezioro Liwia” w Niechorzu (100 gatunków ptaków)
8. ognisko z pieczeniem kiełbasek

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Transport
• Zakwaterowanie i wyżywienie 4 × dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną
• Ubezpieczenie NNW Signal Iduna (5000 PLN)
• Opieka pedagogiczna (kierownik i wychowawcy), opieka medycza
• Podatek VAT
• Realizacja programu

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Haryzma” położony 200 m od morza. Wygodne 
pokoje 3–5-os. z łazienkami, TV i bardzo dobrym wyposażeniem. Na terenie ośródka 
WIFI, świetlica z video, stół do tenisa, sala dyskotekowa z lustrami i drabinkami, boisko 
typu mini orlik, do siatkówki plażowej, plac zabaw. Kilka kroków od ośrodka wielki 
kompleks rekreacyjny gminy Rewal: skatepark, boiska do koszykówki, piłki nożnej, 
korty tenisowe, siłownia, hala sportowa.

WYŻYWIENIE
• 4 posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną

DODATKOWE OPŁATY
• Dopłata do transportu z poszczególnych miast

IMPREZY FAKULTATYWNE
Zapisy w  biurze przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu (realizacja przy min. 
25 chętnych).
• Jednodniowa wycieczka do Parku Rozrywki „Heide Park” +200 PLN + 25 EUR na wstęp
• Jednodniowa wycieczka do Parku Rozrywki i  Wypoczynku „Tropical Islands” 

+180 PLN +30 EUR na wstęp
W cenie ww. wycieczek: transport, opieka pilota, bilet wstępu upoważniający do korzy-
stania ze wszystkich atrakcji, gorący posiłek, ubezpieczenie oraz prowiant
• Wycieczka do Oceanarium w Stralsundzie +160 PLN +15 EUR na wstęp
• „Cesarskie Kąpieliska” Heringsdorf – Ahlbeck – Świnoujście – wejście do term Bałtyc-

kich +50 PLN +10 EUR na wstęp
W cenie ww. wycieczek: transport, opieka pilota, bilet wstępu, ubezpieczenie oraz 
prowiant.
Przy zagranicznych wycieczkach wymagany jest ważny paszport lub dowód osobisty 
oraz pieniądze na wstęp.
Dodatkowe atrakcje: roztańczone wakacje „ZUMBA®FITNESS” +80 PLN/8h, „Skate’owy 
zawrót głowy” +120 PLN, MULTISPORT +40 PLN (atrakcje realizowane przy min. 8 os.).

TRANSPORT
Dojazd autokarem.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata Przejazd

Warszawa ul. Niemcewicza 17, zatoczka dla autokarów 06.30 ok. 21.00 80 PLN antenka

Łódź
Ul. Karskiego – parking dla autokarów przy CH 
Manufaktura (Leroy Merlin)

09.00 ok. 18.00 — autokar

Poznań McDonald's obok IKEA, ul. Franowo 12.30 ok. 15.30 — autokar

Kraków Parking przed Stadionem Wisły, ul. Reymonta 04.00 ok. 23.45 100 PLN antenka

Katowice
Stacja BP-McDonald's przy hotelu Campanille, 
Al. Górnośląska, autostrada A4 (k. Wrocław)

05.30 ok. 22.15 100 PLN antenka

Wrocław Dworzec PKS, ul. Sucha, peron III 05.00 ok. 22.50 100 PLN antenka

Bydgoszcz ul. Toruńska, parking przy Hali „Łuczniczka" 13.15 ok. 13.45 40 PLN antenka

Przejazd antenowy realizowany przy min. 4-6 os. autokarem, busem, Polskim Busem lub 
PKP – miejsca rezerwowane. Dojazd własny – zniżka 70 PLN od ceny autokarowej. Pozo-
stałe miasta wyjazdowe dostępne na stronie www.atas.pl. Osoby korzystające z antenki 
PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

TURNUSY I CENY

Turnus 
12-dniowy

POP-HNK-1 26.06–07.07.2016 1465 PLN

Turnusy 
14-dniowe

POP-BHN-1 08.07–21.07.2016 1645 PLN

POP-BHN-2 22.07–04.08.2016 1645 PLN

Turnus 
13-dniowy

POP-HND-1 05.08–17.08.2016 1555 PLN

Niechorze
Kolonia i obóz wypoczynkowy

7-13 lat; 14-17 lat
12-13–14 dni

bogaty program
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Szklarska Poręba – miejscowość wypoczynkowa i turystyczna położona w malowniczej 
dolinie rzeki Kamiennej, u podnóża Szrenicy w legendarnej krainie ducha Gór – Karkono-
sza, doskonałe miejsce letniego wypoczynku dla tych, którzy preferują aktywny sposób 
spędzenia czasu.

PROGRAM
1. Wycieczka autokarowa „Praga Nocą”: 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, następnie 
udział w  godzinach wieczornych w  efektownym spektaklu na Krizikovej Fontannie 
z efektami świetlnymi, muzyką, baletem.
2. Wycieczka autokarowa do Liberca: zabawy w  centrum Handlowo-Rozrywkowym 
„Babilon”, wizyta w  Czechach aquaparku: baseny, zjeżdżalnie, masaże, sauny, kąpiele 
wirujące, masujące, jaskinie i  wizyta w  lunaparku: autodrom, karuzele, huśtawki, tory 
przeszkód, trampoliny, rodeo, symulatory.
3. Wycieczka do niezwykłego rezerwatu przyrody Skalne Miasto, czyli wędrówka 
po bajkowym świecie fantastycznych form skalnych, które osiągają wysokości bliskie 100 
metrów, a wędrujący człowiek wydaje się odrobiną wobec potęgi przyrody; w trakcie wy-
cieczki uczestników oczekuje również atrakcyjny, pełen emocji spływ łódką w skalnym 
podziemnym mieście.
4. Wycieczka Kolejką Izerską, trasa prowadzi przez tajemnicze zakola, górskie urwiska, 
spotkanie z fauna i fl orą Gór Izerskich, następnie zwiedzanie Harrachova, zespół skoczni 
narciarskich, Huty Szkła, spacer do wodospadu Munlavy.
5. Wizyta w Parku Rozrywki Esplanada, doskonała zabawa i adrenalina dla każdego od 
6 do 99 lat, m.in. zjazd zjeżdżalnia grawitacyjną Alpine Coaster.
6. Wycieczka do Karpacza, zwiedzanie miasta: spacer do Świątyni Wang, korzystanie 
z atrakcyjnego Parku Wodnego Tropikana w hotelu „Gołębiewski” (wycieczka realizowa-
na tylko w turnusie 16-dniowym).
7. Zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej, ciekawa interaktywna pre-
zentacja przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego. 
8. Wizyta w Indiańskiej Wiosce, obejrzenie indiańskich strojów, broni i przedmiotów 
codziennego użytku, indiańskiego tipi, totemu, gry i  zabawy (dostosowane do wieku 
uczestników), strzelanie z łuku, rzuty włócznią, w programie również: indiański tor prze-
szkód, rzut na bizonie rogi, wyścigi jaszczurek, indiański połów ryb, malowanie twarzy, 
wyścigi w workach
9. Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów” to gra terenowa Szlakiem Ducha Gór, 
zabawa i historia w jednym, kto odwiedzi wszystkie punkty i odwzoruje wszystkie ho-
logramy w Księdze Skarbów zostaje wpisany do „Księgi Zdobywcy Skarbów”, zdobędzie 
miano „Odkrywcy Magicznej Szklarskiej Poręby” oraz otrzymuje atrakcyjną nagrodę. 
10. Wizyta w Chacie Walońskiej – siedzibie Sudeckiego Bractwa Walońskiego, galerii 
kamieni i  jednocześnie miejsce, w którym kultywowane są walońskie tradycje. Uczest-
nicy biorą udział w  seansie tajemniczych walońskich obrzędów i  wysłuchują podań 
walońskich z ust Wielkiego Mistrza Walońskiego
11. Zwiedzanie atrakcji Szklarskiej Poręby: Huty Szkła –  spotkanie z  hutnikami 
– pokaz wyrobu szkła w Hucie Leśnej (możliwość zakupu pamiątek ze szkła), Muzeum 
Energetyki.
12. Wycieczki piesze m.in:
• do Wodospadu Kamieńczyk, do Wodospadu Szklarka
• do schroniska pod Łabskim Szczytem, na Halę Szrenicką
13. Zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka.
14. Dyskoteki, ogniska, konkursy.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Zakwaterowanie, wyżywienie, opieka kadry pedagogicznej i medycznej, program, ubez-
pieczenie NNW (kwota gwarancyjna 5000 PLN). 

ZAKWATEROWANIE
Trzygwiazdkowy pensjonat „Pory Roku”, o  wysokim standardzie, po general-
nym remoncie w  2015 roku, położony w  centrum Szklarskiej Poręby. Posiada pokoje 
2,  3,  4-osobowe z  łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3, 2+4 z  łazienkami, każdy z  TV 
i telefonem. Do dyspozycji uczestników: stołówka, świetlica z TV, tenis stołowy, bilard, 
piłkarzyki, siłownia. Za dodatkową opłatą możliwość korzystania z  Kapsuły Pięk-
ności, sauny, cymbergaja. W  odległości ok. 500 metrów kryty basen w  odległości 
ok. 700 metrów dolna stacja na Szrenicę. Do boiska sportowego „Orlik” ok. 150 metrów, 
uczestnicy korzystają bezpłatnie.

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

DODATKOWE OPŁATY
Transport z poszczególnych miast, obligatoryjna opłata za bilety wstępów, obligatoryjna 
kaucja zwrotna (na pokrycie ew szkód) 20 PLN.

IMPREZY FAKULTATYWNE
• Wycieczka do DREZNA w cenie 100 PLN + ok. 13 EUR na opłatę wstępów.
• SAKSOŃSKA SZWAJCARIA w cenie 100 PLN + ok. 10 EUR.
• CZESKI RAJ w cenie 75 PLN + ok. 260 koron czeskich
• Karkonosze AVENTURA w cenie 70 PLN
• Warsztat piłki nożnej w cenie 100 PLN (8 h)
• Warsztat „Jak uczyć się fotografi i?” w cenie 130 PLN (4 x 2 h)
• Warsztat „Z kosmetyką na co dzień” w cenie 150 PLN (4 x 2 h)
• Wizyta Parku Linowym „Trollandia” w cenie 20 PLN 
Imprezy fakultatywne są realizowane przy zgłoszeniu się minimum 15 osób. Szczegóły 
na www.atas.pl

TRANSPORT
Dojazd PKP + autokar
a/ PKP – turnusy 13-dniowe i 16-dniowe – trasa główna: Warszawa – Skierniewice – Łódź 
– Pabianice – Sieradz – Kalisz – Ostrów Wlkp. – Oleśnica – Wrocław wyjazd rano pocią-
giem 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 + 90 PLN
b/ autokar tylko w turnusach 13-dniowych – trasa główna: Warszawa – Łódź – Wrocław 
– Szklarska Poręba + 180 PLN
c) trasy antenowe –  PKP lub Polski Bus (PKS) –  z Krakowa, Katowic, Zabrza, Gliwic, 
Opola, Kędzierzyna, Poznania, Lublina + 120 PLN, z Zielonej Góry, ze Szczecina, Gdańska 
+  150  PLN (przejazd nocą, możliwość wyjazdu dzień przed turnusem i  powrotu rano 
w ostatnim dniu turnusu, wyjazdy realizowane przy zgłoszeniu się minimum 7 osób).
Informacje o zbiórce najpóźniej 3 dni przed turnusem.
UWAGA! Każdy uczestnik powinien posiadać aktualny paszport lub dowód osobi-
sty oraz ważną legitymacje szkolną na przejazd PKP.

TURNUSY I CENY

Turnus 
16-dniowy

POP-BPD-1 29.06–14.07.2016 1620 PLN
+ ok. 800 koron czeskich 

na opłatę wstępów
POP-BPD-2 15.07–30.07.2016

POP-BPD-3 01.08–16.08.2016

Turnusy 
13-dniowe

POP-BPK-1 29.06–11.07.2016
1390 PLN

+ ok. 800 koron czeskich 
na opłatę wstępów

POP-BPK-2 15.07–27.07.2016

POP-BPK-3 01.08–13.08.2016

POP-BPK-4 13.08 – 25.08.2016

Szklarska Poręba
Obóz i kolonia 

– programowy zawrót głowy

kolonia: 7-14 lat, obóz: 14-18 lat
13/16 dni

ciekawy program



www.atas.pl46OBOZY KRAJOWE: TURYSTYKA I WYPOCZYNEK Impreza organizowana przez OK TOURS

Dąbki – to nadmorska miejscowość (8 km od Darłowa, 28 km od Koszalina) położona na 
mierzei między Bałtykiem, a Jeziorem Bukowo. Uzdrowisko ze specyfi cznym mikroklima-
tem, dużym nasłonecznieniem, szeroką piaszczystą plażą i rozległym obszarem leśnym.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z  rozkładem jazdy, przyjazd do Dąbek na kolację.
2–10 DZIEŃ Realizacja wybranego programu oraz ZAJĘCIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH:
spartakiady dla młodszych oraz starszych grup, mini playback show, baloniada, kolo-
nijne/obozowe śluby, miejskie gry tzw. „street games”, nocne puszczanie lampionów, 
kąpiele morskie, plażowanie, ogniska, dyskoteki. 
Harmonogram i intensywność zajęć uzależniona jest od pogody i od predyspozycji psy-
chofi zycznych uczestników.
11 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży przez rodziców lub osoby upoważnione.

LUZ BLUES (11–14 lat i 14–18 lat) – program dla młodzieży lubiącej odpoczynek. W pro-
gramie dużo luzu i  bluesa: słońce, plaża, muzyka, dyskoteki, leżenie bykiem na plaży, 
a w razie nudy do wyboru zajęcia taneczne, sportowe, ścianka wspinaczkowa i żyroskop 
oraz mega piłkarze. Ponadto: wodne szaleństwo na trampolinie wodnej i walcu zorbing, 
gokarty po Dąbkach.

REKREACJA I SPORT NA BOGATO (11–16 lat) – codziennie zajęcia i rozgrywki sporto-
we: koszykówka, piłka nożna, plażowa piłka siatkowa, tenis stołowy, unihoc, zajęcia FIT 
i  kondycyjne. Dodatkowo do wyboru 3 atrakcje: lekcja jazdy na nartach wodnych lub 
wakeboardzie, lekcja windsurfi ngu, paintball, ASG, LASER war, zajęcia taneczne, zajęcia 
plastyczne. Ponadto: ścianka wspinaczkowa i budowanie wieży ze skrzynek, żyroskop, 
mega piłkarze, walki sumo, wodne szaleństwo na trampolinie wodnej i walcu zorbing.

BEZ NUDY (13–18 lat) – przygotowaliśmy dla Was 15 propozycji. Każdy może wybrać 
z  nich 10 jakie chce realizować: lekcja windsurfi ngu, lekcja na wakeboardzie lub na 
nartach wodnych, przejażdżka motorówką po jeziorze Bukowo, rowery wodne lub kajaki, 
warsztaty taneczne, aktorskie, z  kuglarstwa (fi re show, bańki giganty, żonglerka lub 
sztuki magiczne), hand- made (farbowanie koszulek lub malowanie kubków), paintball, 
ASG, LASER game, wycieczka do Parku wodnego JAN w Darłówku, wodne szaleństwo na 
trampolinie wodnej i walcu zorbing, mega piłkarze + walki sumo, dzień „nic nie robienia”. 

SPORTOWCY (7–11 lat) –  nauka sportów: piłka koszykowa, siatkowa, nożna, ręczna, 
tenis stołowy, unihoc, ringo i freezby.
Ponadto: wycieczka do Parku Wodnego JAN w Darłówku, mega piłkarze, ścianka wspi-
naczkowa, żyroskop, wodne szaleństwo na trampolinie wodnej i  walcu zorbing, wata 
cukrowa – sami nauczymy się ją robić

10 PRZYGÓD (7–11 lat) – sporty wodne – zabawy nad jeziorem lub morzem w walcu 
zorbing i  na trampolinie wodnej, oraz dla chętnych banan za motorówką na jeziorze 
Bukowo, przygoda z tańcem – zajęcia taneczne z instruktorem, przygoda z painball’em 
– zabawa z zastosowaniem specjalnych markerów Paintball Splat Master, dzień w pra-
cowni plastycznej – kreatywne zajęcia pod okiem instruktora, dzień gier – planszowych, 
komputerowych i na X BOXA, wycieczka autokarowa do Darłowa lub Darłówka, kończąca 
się wspaniała zabawa w PARKU WODNYM JAN w Darłówku, dzień extremalny – ścianka 
wspinaczkowej i żyroskop, dzień sportowy na serio trenujemy zawodowo koszykówkę, 
piłkę nożna, unihoc i ringo, sport na wesoło – piłka nożna na specjalnym wielkim dmu-
chanym boisku gdzie sami jesteśmy piłkarzykami, na zakończenie dnia spartakiada na 
plaży, dzień psikusów. Ponadto: wata cukrowa – sami nauczymy się ją robić.

UWAGA! Pozostałe dostępne opcje programowe, również dla dzieci w wieku 7–11 lat oraz 
szczegółowe opisy na stronie www.atas.pl

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Zakwaterowanie –  10 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie + suchy prowiant na drogę 
powrotną, opieka kadry pedagogicznej i  instruktorskiej, ratownika, opieka medyczna, 
podstawowe leki, bogaty program, ubezpieczenie (NNW 10 000 PLN), zajęcia wspólne 
dla kolonistów i obozowiczów – zgodnie z ofertą, opłatę klimatyczną, CD ze zdjęciami, 
pamiątkowe gadżety od Ok Tours.

DODATKOWE OPŁATY
Dopłata do transportu (zgodnie z informacją w rozkładzie jazdy na www.atas.pl), kaucja 
zwrotna w wysokości 30 PLN/os.

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy DUET tel. (94)3148123, adres: ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki.
Położony jest nad brzegiem Bałtyku, przy zejściu na plażę. Od morza dzieli go tylko pas 
leśny – 50m. Duet ma własny duży, bezpieczny i ogrodzony teren. Na terenie: ścianka 
wspinaczkowa, boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz siatków-
ki plażowej, tor przeszkód, pająk linowy, park zabaw, stoły do ping ponga, miejsce na 
ognisko, bilard, piłkarzyki. Do dyspozycji: recepcja, sala ze sprzętem dyskotekowym oraz 
TV, DVD, jadalnia oraz żyroskop OK TOURS. Na terenie całego budynku darmowa sieć 
Wi-Fi. Uczestnicy zakwaterowani są w pawilonie A – w pokojach 4, 5 i 6 osobowych z ła-
zienkami, w niektórych pokojach łóżko piętrowe. Wszystkie pokoje posiadają TV, balkon. 
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej możli-
wości to młodzież i dzieci kwaterujemy zawsze wg grupy wiekowej.

WYŻYWIENIE 
3 x dziennie i podwieczorek – śniadania i kolacje w formie bufetu + suchy prowiant na 
drogę powrotną.

TRANSPORT
Dojazd autokarem (szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl).

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17-19, ul. Jagiellońska 58 15.00 13.00 150 PLN

Gdańsk Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12 12.00 13.30 100 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 04.30 23.00  300 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Kaliska, wejście główne 09.00 18.00 150 PLN

Opole Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4 06.30 21.00 200 PLN

Poznań Nowy Dw. PKS st.13–19, ul. Matyi 2 12.00 16.00 150 PLN

Szczecin*
Parking na Placu Żołnierza Polskiego na wysokości 
Pomnika „ Masz ze statku”

16.00 13.00 150 PLN

Warszawa Dworzec Zach. PKS st. 10-11, Al. Jerozolimskie 144 09.00 19.00 150 PLN

Wrocław  Dw. Tymczasowy PKS ul. Joanitów 13 08.00 19.30 200 PLN

* transport realizowany przy min. 5 uczestnikach

Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min przed planowana godzina odjazdu. 

TURNUSY I CENY

POP-OKD 26.06–06.07 07.07–17.07 18.07–28.07 29.07–08.08 09.08–19.08 20.08–30.08

Luz Blues 1295 PLN 1395 PLN 1395 PLN 1395 PLN 1395 PLN 1195 PLN

Rekreacja 
i sport…

1495 PLN 1595 PLN 1595 PLN 1595 PLN 1595 PLN 1395 PLN

Bez nudy 1595 PLN 1695 PLN 1695 PLN 1695 PLN 1695 PLN 1495 PLN

Sportowcy 1295 PLN 1395 PLN 1395 PLN 1395 PLN 1395 PLN 1195 PLN

10 przygód 1395 PLN 1495 PLN 1495 PLN 1495 PLN 1495 PLN 1295 PLN

Dąbki
Obozy wypoczynkowe, 

sportowe, tematyczne 

7-11, 11-14, 11-16, 
13–18, 14-18 lat 
11 dni
zniżka do 31.03.16 -100 PLN
Ilość miejsc w promocji jest ograniczona
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Zakopanego reklamować nie trzeba – mali i duzi znajdą tam moc atrakcji. Stolica polskich 
Tatr zaprasza nie tylko na górskie wędrówki, ale również na kąpiele w ciepłych źródłach. 

PROGRAMY KOLONII 69 I 1012 LAT
INDIANA I ZAKOPIAŃSKA WYPRAWA To kolonia, której fabuła oparta jest na przygo-
dowych fi lmach o  Indianie Jones. Uczestnicy, podobnie jak bohater fi lmów, staną się 
prawdziwymi poszukiwaczami przygód. W  programie wiele ciekawych zagadek, gier 
i animacji fabularnych m.in. wielkie wykopaliska, NERF battle, zaginiony dziennik, zagi-
niony medalion Astartów i inne. 
DZIEWCZYNY RULEZ! Kolonia dla prawdziwej młodej damy i  nieposkromionej łobu-
ziary! Każda dziewczyna odnajdzie tutaj coś dla siebie. Dowiesz się, jak dbać o  swoje 
zdrowie, świetne samopoczucie i wygląd. Zaprojektujesz i wykonasz własną biżuterię, 
sama zrobisz eleganckie kosmetyki, poznasz różne formy plastycznej ekspresji –  bę-
dziesz malować palcami i projektować t-shirty oraz mnóstwo innych atrakcji! 

PROGRAMY KOLONII 810 I 1113 LAT
ŚWIAT ROBOTÓW Jeśli lubisz budować, masz smykałkę konstruktora, a w głowie pełno 
pomysłów na tworzenie czegoś z niczego, to witaj na naszej kolonii! Poznasz podstawy 
konstrukcji maszyn oraz techniki programowania robotów tak, by potrafi ły się poruszać, 
komunikować z otoczeniem, ale przede wszystkim dostarczały mnóstwo frajdy! W pro-
gramie Olimpiada Kolonijna Inżynierów, sumo na wesoło i wiele innych fascynujących 
zabaw z robotami.
NOBEL DLA KAŻDEGO Na tej kolonii będziesz mógł przekonać się czy zjawiska, o których 
mówią nauczyciele to prawda czy mit oraz poczuć się jak prawdziwy szalony nauko-
wiec. Dowiesz się, jak zbudować prosty aparat fotografi czny i zrobić człowieka z żelaza, 
a przede wszystkim poczuć się młodym eksperymentatorem i odkrywcą nowego świata. 
TRANSFORMERS I  SUPERBOHATER Propozycja nie tylko dla fanów Marvela i  komik-
sów. W programie NERF battle, warsztaty składania transformersów oraz fabularna gra 
terenowa dla poszukiwaczy tajemnic. W  noc SUPERBOHATERÓW obudzimy w  Tobie 
drzemiącą moc, zintegrujemy się grając w  „Człowieka Pająka” i  zagramy w  Balonowe 
Bombardowanie.

PROGRAM OBOZU 1215, 1618 LAT
ZAKOPANE JAKIEGO NIE ZNACIE Zabierzemy Was do Parku Linowego, gdzie będzie na 
Was czekać system platform i przeszkód linowych. Zwiedzimy Zakopane i przespaceruje-
my po Gubałówce. W programie także kręgielnia, rozgrywki ASG i więcej ciakwych atrakcji.
WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ – TATRALANDIA (dla wszystkich programów)
Jeden z największych i najpopularniejszych parków wodnych w Europie Środkowej. Tutaj 
będziecie szaleć pośród 14 basenów termalnych z krystalicznie czystą wodą. Czeka na 
was 21 unikalnych zjeżdżalni, wodne huśtawki, sztuczny deszcz, wodne wulkany, po-
wietrzne leżaki i gejzery! 
PONAD TO wędrówki górskie, gry zespołowe, dyskoteki, ogniska, podchody, quizy i tur-
nieje. Pełen opis programów na stronie www.atas.pl

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie i wyżywienie
• Opieka wychowawców, przewodnika
• Wycieczka autokarową na Słowację i bilety wstępu do TATRALANDII (wymagany pasz-

port lub dowód osobisty)
• Wstępy do Tatrzańskiego Parku Narodowego (wymagane odpowiednie obuwie)
• Ubezpieczenie TUiR AXA: NNW (do 5000 PLN)

ZAKWATEROWANIE 
Letni ośrodek kolonijno-wczasowy „Elżbieta” (dla kolonistów 6–13 lat) w  Poroni-
nie k. Zakopanego. Pokoje 2, 3 i 4-osobowe z  łazienkami. Do dyspozycji Uczestników: 
przestronna jadalnia, basen letni, boiska do gier zespołowych, sala dyskotekowa oraz 
animacyjna.
Dom wczasowy „U Jędrka” (dla obozowiczów 12–18 lat) w Zakopanem-Olczy, pokoje 
2, 3, 4, 5-osobowe z łazienkami i TV. Na miejscu duża jadalnia, świetlica, bilard, piłkarzyki, 
ping-pong, sala dyskotekowa, teren rekreacyjny z zadaszoną werandą na ognisko. 

WYŻYWIENIE
(3 posiłki dziennie), śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwszy posiłek – kolacja, ostatni 
– śniadanie + suchy prowiant.

DODATKOWE OPŁATY
• Dojazd na miejsce autokarem lub busem

OPŁATY FAKULTATYWNE
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z  imprezy TUiR AXA (dobrowolne, zalecamy 

wykupienie) – 52 PLN
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy i niewykorzystanych świadczeń TuiR 

AXA (dobrowolne, zalecamy wykupienie) – 70 PLN

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE
• PAKIET ZAKOPIAŃSKIE BASENY –  odwiedzimy najciekawsze kąpieliska termalne 

Zakopanego: Aquapark na Antałówce i kąpielisko Szymoszkowa – 40 PLN (zależne od 
pogody)

• PAKIET ACTIV MAX –  dla odważnych i  aktywnych –  150  PLN (nie dotyczy kolonii 
ŚWIAT ROBOTÓW)

• Dom „do góry nogami” – 5 PLN

TRANSPORT
Dojazd autokarem.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Często-
chowa

Wyjazd: Mc Donald's, ul. Wolska Polskiego 263; Powrót: 
Drogowców 1

12.30 15.00 120 PLN

Katowice
Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 40A (w kierunku 
Krakowa); Powrót: Mc Doland's, ul. Górnośląska 55, róg 
ul. Ofi ar Katynia (w kierunku Wrocławia)

15.00 13.00 120 PLN

Kielce
Parking hipermarketu Auchan, ul. Radomska 20C, 
wyjazd miedzy Praktikerem a Auchan

13.30 14.30  130 PLN

Kraków
Park Handlowy Zakopianka przed wejściem do 
Carrefour od ul. Zakopiańskiej 62

16.30 11.30 120 PLN

Łódź Hipermarket Carrefour, Kolumny 6/36 09.30 17.30 140 PLN

Piotrków 
Trybunal-
ski

Mc Donald's przy A1 (Kargał Las) 11.00 16.30 140 PLN

Radom
Wyjazd: Mc Donald's przy STATOIL ul. Czarnieckiego; 
Powrót: LUKOIL ul. Wernera

11.30 16.00 130 PLN

Warszawa

Torwar, parking od ul. Czerniakowska, 
Uwaga w turnusie 09.07-20.07.16 Wyjazd: 
ul. Zamenhoff a przy Muz. Historii Żydów Polskich; 
Powrót: Torwar, parking od ul. Czerniakowska

09.00 18.00 140 PLN

Zbiórka uczestników 20 min. przed odjazdem. Organizator zastrzega możliwość zmiany 
rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu w wypadku małej liczby uczestników 
z danego miasta. Transport jest organizowany przy minimum 6 uczestnikach. 

TURNUSY I CENY

POP-CZP 27.06-08.07.16 09.07-20.07.16 21.07-01.08.16 02.08-13.08.16

Indiana i zakopiańska 
wyprawa 1459 PLN 1459 PLN 1459 PLN 1459 PLN

Dziewczyny rulez 1459 PLN 1459 PLN 1459 PLN 1459 PLN

Świat robotów 1579 PLN 1579 PLN 1579 PLN 1579 PLN

Nobel dla każdego 1459 PLN 1459 PLN 1459 PLN 1459 PLN

Transformers i superbohater 1499 PLN 1499 PLN 1499 PLN 1499 PLN

Zakopane jakiego nie znacie — 1499 PLN — 1499 PLN

Zakopane
Kolonia i obóz z szaleństwem 

w TATRALANDII

 6-9, 8-10, 10-12, 
11-13, 12-15, 16-18 lat
12 dni
zniżka -100 PLN 
promocja do 25.03.2016 

Brak foto
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Jedno z  najpopularniejszych wśród młodzieży miast nadmorskich. Portowy klimat 
oraz uzdrowisko z kąpieliskiem morskim sprawiają, że czas tutaj spędzony to cudowne 
chwile. Miasto posiada urokliwą starówkę z zabytkowymi kamieniczkami, kościołami 
i latarnią morską oraz słynną nadmorską promenadę,na której latem odbywa się wiele 
imprez i zabaw.

PROGRAM OBOZU 1415 I 1617 LAT
ALL 4 FUN To obóz przeznaczony dla młodzieży, która chce spędzić te wakacje 
w  sposób wyjątkowy. Sport, integracja oraz imprezy, a  wszystko to pod okiem do-
świadczonych i uwielbianych przez uczestników animatorów. Dopilnują oni, aby każdy 
wspominał ten wypoczynek najlepiej jak tylko się da! W programie: HAVAIIAN PARTY, 
ELEGANT PARTY, DISCO TIME i inne atrakcje.

PROGRAMY OBOZU 1314 I 1517 LAT
LUBIĘ TO Pierwszy w  Polsce obóz młodzieżowy dla fanów najpopularniejszego 
serwisu społecznościowego na świecie. Na tym wyjeździe lajkujemy w realu! Poczuje-
cie imprezowy klimat–dyskoteki, plaża, słońce oraz świetne towarzystwo! Przed Wami 
ICE BUCKET CHALLENGE, LET ME TAKE A SELFIE i mnóstwo innych animacji stylizowa-
nych na LUBIĘ TO!
AKTYWNIE! Obóz sportowo –  rekreacyjny przeznaczony dla młodzieży, która lubi 
pograć w  siatkówkę, chce zgłębić tajniki fi tnessu, kręgli oraz różnych rodzajów gier 
w  bilard. Dodatkowo na uczestników czekają wycieczki, rejs statkiem, plażowanie, 
dyskoteki.
A ponadto w programach:
• Zwiedzanie bunkrów i umocnień Twierdzy Ustka
• Plażowanie i kąpiele w morzu, gry i konkursy plażowe
• Zabawa na plaży… czemu nie
• Rozgrywki sportowe: siatkówka, koszykówka, kometka, ping-pong, mini piłka nożna, 

rzut balonem na odległość, dla chętnych aquaaerobik.
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Uczestnictwo w  otwartych imprezach rozrywkowych na terenie Ustki (koncerty, 

plenery, regaty żeglarskie itp).
• Dyskoteki, konkurs fryzur i  makijażu, wieczór oryginalnych strojów, podchody, 

wieczór kabaretowy, konkurs karaoke
• Rejs statkiem
• Wstęp do nowo otwartego Aquaparku Lubicz
(opis programu zawiera przykładowe zajęcia)

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie i wyżywienie
• Program rekreacyjno-sportowy wg opisu
• Wycieczka do Doliny Charlotty z kręgielnią, parkiem linowym i Fokarium 
• Opieka wychowawcza, ratownicza i medyczna
• Ubezpieczenie TUiR AXA: NNW (do 5000 PLN)

DODATKOWE OPŁATY
• Dojazd autokarem lub busem

OPŁATY FAKULTATYWNE
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z  imprezy TUiR AXA (dobrowolne, zalecamy 

wykupienie) – koszt 52 PLN
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy + niewykorzystanych świadczeń TUiR 

AXA – 70 PLN

IMPREZY FAKULTATYWNE
Płatne na miejscu:
• Bilard, piłkarzyki – ok. 2 PLN/gra
• Park linowy „Na Wydmie” – 15 PLN
• Wstęp do Parku Wodnego w Ustce ok 15 PLN/h
• Wstępy do dyskotek na zewnątrz ośrodka

ZAKWATEROWANIE
O.W. „NIEZAPOMINAJKA” o bardzo dobrym standardzie, położony wśród sosnowego 
lasu na wydmie w odległości ok. 350 m od plaży i centrum miasta. Teren ośrodka (2,5 ha) 
jest ładnie zagospodarowany – dużo zieleni i alejek spacerowych, ogrodzony i bezpiecz-
ny. Na terenie ośrodka znajdują się: stołówka, kawiarnia i sala kinowa z multimediami, 
bilard, gry zręcznościowe, miejsce do organizowania ognisk i grillowania.
Aktywny wypoczynek umożliwiają: dwa boiska do siatkówki plażowej, boiska do Beach 
Soccera, koszykówki, kometki, sala rekreacyjna wyposażona w stoły do ping-ponga, pił-
karzyki, gry planszowe i inne. W ośrodku znajduje się również sala kinowa, zaś zaraz obok 
uruchomiony został latem 2015 r. Park Wodny z wieloma basenami, zjeżdżalniami oraz 
z pełną gamą atrakcji. Pokoje 2–4-osobowe z łazienkami i TV.

WYŻYWIENIE
(3 posiłki dziennie + deser). Śniadania i  kolacje w  formie szwedzkiego stołu. Pierwszy 
posiłek – ciepła kolacja, ostatni – śniadanie + suchy prowiant.

TRANSPORT
Dojazd autokarem (szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl).

Miejsco-
wość

Miejsce zbiórki Wyjazd  Powrót Dopłata

Gdańsk
Wyjazd: Stacja Shell, Złota Karczma; Powrót: Stacja 
Lotos, Odyseusza 18

15.00 13.00 120 PLN

Katowice
Wyjazd: Mc Donald's, ul. Górnośląska 55 róg z ul.Ofi ar 
Katynia (w kierunku Wrocławia); Powrót: Mc Doland's, 
ul. Górnośląska 40A (w kierunku Krakowa)

06.00 20.00 170 PLN

Kielce
Parking hipermarketu Auchan , ul. Radomska 20C, 
wyjazd miedzy Praktikerem a Auchan 

05.30 22.30  170 PLN

Lubin Al. Zygmuntowskie, parking przy Hali MOSIR 05.00 23.00 180 PLN

Łódź Hipermarket E. Leclerc, ul. Infl ancka 45, przy stacji paliw 10.15 18.00 150 PLN

Opole
Wyjazd: A4 parking Pruszków; Powrót: parking 
Przysiewicz

07.30 18.30 170 PLN

Warszawa

 Torwar, parking od ul. Czerniakowska
Uwaga w turnusie 09.07-20.07.16 Wyjazd: ul. Zamenhof-
fa przy Muz. Historii Żydów Polskich; Powrót: Torwar, 
parking od ul. Czerniakowska

08.30 20.00 150 PLN

Wrocław
Mc Donald's przy stacji BP (prawa strona) obok salonu 
BMW ul. Karkonoska przy trasie wylotowej na Kudowę

09.15 16.45 170 PLN

Zbiórka uczestników 20 min. przed odjazdem. Organizator zastrzega możliwość zmiany 
rozkładu jazdy, przesiadek oraz środka transportu w wypadku małej liczby uczestników 
z danego miasta. Transport jest organizowany przy minimum 6 uczestnikach. 

TURNUSY I CENY
ALL 4 FUN LUBIĘ TO AKTYWNIE

POP-CUS-1  27.06–08.07.16 1499 PLN 1559 PLN 1499 PLN

POP-CUS-2  09.07–20.07.16 1499 PLN 1559 PLN 1499 PLN

POP-CUS-3  21.07–01.08.16 1499 PLN 1559 PLN 1499 PLN

POP-CUS-4  02.08–13.08.16 1499 PLN 1559 PLN 1499 PLN

Ustka
obozy tematyczne

13–14, 14-15, 16-17, 15-17 lat
12 dni
zniżka -100 PLN 
promocja do 25.03.2016 



Obozy krajowe
– przygoda

ATRAKCJE, TURYSTYKA, ADRENALINA, WSPOMNIENIA

Zapraszamy młodych odkrywców 

na obozy z przygodą. 

Wyjazdy te pobudzają wyobraźnię, pomagają 

w rozwoju twórczych zainteresowań i pozwalają 

na nabycie nowych umiejętności. 

W naszym katalogu znajdują się różnorodne 

obozy, od ekstremalnych quadów, survivalu, 

paintballa, nurkowania do bardziej standardowych 

propozycji przejażdżek rowerowych, 

strzelectwa czy pieszych wycieczek. 

Dzięki temu młodzież ma możliwość 

wypróbowania swoich sił w różnych sytuacjach 

i w zetknięciu z różnymi żywiołami. 
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Rabka Zdrój –  uzdrowisko położone w  Beskidach Zachodnich, u  podnóża Gorców, na 
wysokości około 500–560 m n.p.m. Największym skarbem tej miejscowości jest łagodny 
i bodźcowy klimat oraz liczne źródła leczniczych solanek, które czynią Rabkę doskona-
łym uzdrowiskiem.

PROGRAM  POCZUJ SMAK PRZYGODY Z SURVIVALEM 
 CZYLI DUŻO EMOCJI, ZABAWY I ŚMIECHU

Walczymy z grawitacją!
ZABAWY LINOWE
Spróbujemy wspinaczki na sztucznej ściance, podczas wdrapywania się na kontenero-
wą wieżę wyłonimy najlepszego budowniczego kolonii, a tyrolka i zjazd na linie ponad 
rzeką Rabą dostarczą nam zapierające dech w piersiach emocje. 
PAINTBALL 
Spróbujemy jak najlepiej zakamufl ować drużynę, by być niewidocznym na froncie. 
Stworzymy poligon i w pocie czoła (ale na wesoło) będziemy przygotowywać się do 
walki z wrogiem: pokonamy paintballowy tor przeszkód (slalom, czołganie, konkuren-
cje sprawnościowo-zwinnościowe, strzelanie do celu stałego i ruchomego). 
INTEGRACYJNIE I DRUŻYNOWO
Aby nasze drużyny mogły się scalić oraz poznać swoje mocne i słabe strony, czeka na 
nas szereg zabaw m.in: uparta rura, inżynier, wyścigi na skrzynkach, wyścigi na wielo-
osobowych nartach.
NOCNA WYPRAWA Z LATARKAMI 
Podążając wyznaczonymi tropami niedźwiedzia, dotrzemy do zaginionego skarbu 
w  środku ciemnego lasu. Każdy z  uczestników wyprawy będzie mógł się wykazać 
podczas samodzielnego prowadzenia grupy do wyznaczonego celu, prawdziwa próba 
odwagi! 

Co zrobisz gdy zgubisz się w puszczy? 
INDIAŃSKA WIOSKA 
Czeka nas budowa szałasu, indiańskiego tipi, przygotowanie ogniska, które zapłonie 
od jednej zapałki, własnoręczne przygotowanie indiańskich naszyjników. Podczas in-
diańskiego dnia weźmiemy udział w szeregu konkursów.
„WYPRAWA MŁODYCH EKOLOGÓW” 
Czeka na nas przeprawa górskim potokiem po specjalnie przygotowanych ścieżkach 
edukacyjno-przygodowych, w  drodze do pokonania drewniane mosty, drabinki, na 
trasie Eko-tablice informacyjne, barierki, rozwieszone liny.
OFF-ROAD 4x4 
Weźmiemy udział w ekscytującej jeździe samochodami terenowymi w ciężkim terenie 
– błoto, strome podjazdy, zapierające dech w piersiach zjazdy, to tylko przedsmak wiel-
kiej przygody!
WYPRAWA NA LUBOŃ WIELKI (1022 m n.p.m.) 
Czeka na nas wspinaczka po skałkach naturalnych, podczas której posłuchamy historii 
i  legend dotyczących góry, wejdziemy na szczyt (schronisko PTTK), skąd rozciąga się 
panorama Beskidu Wyspowego i Gorców.
JAZDA NA QUADACH
Wraz z  instruktorem wybierzemy się na ekstremalną przejażdżkę quadem w  trudny 
teren, gdzie będą czekały na nas różne przeszkody do pokonania m.in strome zbocza, 
przejazd przez rzekę, balans na krawędziach wąwozu Potoku Królewskiego! 
Program jest ramowy. Jego realizacja uzależniona będzie od kondycji i wieku uczest-
ników. 

Wycieczki autokarowe i piesze
• Nocleg w Bacówce w środku lasu!
• Zakopane – Aquapark – 2h + spacer po Krupówkach
• Całodzienna wizyta w Rabkolandzie – dostęp do atrakcji no limit!

Inne wycieczki piesze:
W zależności od kondycji uczestników zaproponujemy następujące wyjścia na wy-
cieczki piesze: Rabka – Bania (617 m n.p.m.), Rabka – Maciejowa (852 m n.p.m.) i inne.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Opieka kadry pedagogicznej, medycznej, przewodnika
• Program kolonii
• Wstępy
• Ubezpieczenie NNW
• Podatek VAT

ZAKWATEROWANIE
„Willa Promienna” usytuowana jest w  znacznej odległości od ulicy, dzięki czemu 
panuje tu spokój i  cisza, a  także nie ma zagrożenia dla bawiących się dzieci. Pokoje 
2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, teren ogrodzony, całkowicie bezpieczny. 
Cała willa do dyspozycji dzieci. Zdjęcia obiektu dostępne są pod adresem internetowym: 
www.willapromienna.pl 
Do dyspozycji uczestników: duży plac zabaw z  szałasem, boisko, miejsce na ognisko 
i grilla, świetlica i sala TV, sala dyskotekowa, ping-pong, sprzęt sportowy, materiały pla-
styczne, ścianka wspinaczkowa.

WYŻYWIENIE
• 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) oraz suchy prowiant na 

drogę powrotną

DODATKOWE OPŁATY
• Transport, w zależności od miasta wyjazdu

TRANSPORT
Dojazd pociągiem PKP na trasie Gdynia –  Chabówka –  Gdynia (miejsca rezerwowane, 
siedzące) oraz transfer autokarowy do i z miejsca zakwaterowania. Wyjazd z Gdyni w go-
dzinach wieczornych, powrót do Gdyni w godzinach porannych. Dopłata za transport 
wynosi: Gdynia/Gdańsk, Tczew +120 PLN; Bydgoszcz, Toruń +100 PLN, Łódź, Warszawa 
+90 PLN, Kraków +50 PLN, Lębork +180 PLN (antenka realizowana przy min. 3 uczestni-
kach).
UWAGA! Możliwość wsiadania na trasie pociągu. 

TURNUSY I CENY

POP-CR-1 26.06–09.07.2016 1499 PLN

POP-CR-2 20.07–02.08.2016 1499 PLN

POP-CR-3 02.08–15.08.2016 1499 PLN

UWAGA: terminy imprezy dotyczą wyjazdu z  Trójmiasta, termin wyjazdu z  poszcze-
gólnych miast uzależniony od rozkładu jazdy pociągu. Termin dla dojazdu własnego: 
przyjazd do ośrodka dzień później, powrót dzień wcześniej

Rabka Zdrój 
– Beskid Zachodni

Kolonia/obóz survivalowa frajda

8-16 lat
14 dni

ciekawy program
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PROGRAM
Oprócz typowych atrakcji obozowych, jak ogniska, dyskoteki, zabawy terenowe, sporto-
we, plastyczne, czy wycieczki, zawiera siedem całodziennych bloków zajęć. Każdy dzień 
to niepowtarzalna przygoda! Uczestnicy nie muszą posiadać doświadczenia ani wiedzy 
specjalistycznej. Jedynym wymogiem jest ukończenie odpowiednio 10 lub 13 roku życia.
Grupa wiekowa 10-14 lat: żagle, paintball, strzelectwo, konie, wodne szaleństwo, bez-
ludna wyspa, latawce.
Grupa wiekowa 13–18 lat: żagle, paintball, strzelectwo, park linowy, nurkowanie, kajaki, 
rowery.

PRZYGODA – ŻEGLARSTWO: omówienie zasad bezpieczeństwa i użycia sprzętu ratun-
kowego. Po krótkim szkoleniu, całodniowy rejs przez jeziora Święcajty, Bodma, Mamry 
i Przystań. Każdy będzie za sterem. Przystanek na kąpiel przy piaszczystej plaży na bez-
ludnej Kociej Wyspie. Wieczorem ognisko i szanty.
PRZYGODA –  PAINTBALL: bądźcie gotowi na dawkę adrenaliny! Od rana szkolenie 
i chrzest na polu paintballowym. Rozegracie tu kilka strategicznych potyczek. Po połu-
dniu wielka przygoda na wyspie: na 20 ha terenu, odciętego wodą od lądu, będziecie 
tylko Wy i instruktorzy paintballa. 
PRZYGODA –  ROWERY: ten dzień będzie należał do jednośladów. Wcześnie rano 
wyruszycie na rajd dookoła jeziora Mamry. Do pokonania będzie około 40 km. Odwie-
dzicie m.in.: Kolonię Rybacką, Ogonki, Pniewo, Trygort. W sławnym porcie Sztynort zjecie 
posiłek. 
PRZYGODA – STRZELECTWO: do dyspozycji będą m.in. wiatrówki, łuki, proce, repliki 
karabinów i pistoletów. Mnóstwo konkursów, zabaw drużynowych i nagród. Wieczorem 
obozowa dyskoteka.
PRZYGODA – KAJAKI: spływ rzeką Sapiną. Rozpoczniecie w okolicy wsi Kruklanki. Jest 
to jedna z najbardziej malowniczych tras Mazur. Przepłyniecie przez objęte strefą ciszy 
jeziora Kruklin, Patelnia, Gołdopiwo, Wilkus, Pozezdrze, Stręgiel. W trakcie spływu piknik 
i odpoczynek. 
PRZYGODA –  PARK LINOWY: duża dawka emocji! Pojedziecie do ogromnej śluzy 
w Leśniewie, gdzie przeżyjecie niesamowite przygody, chodząc po mostach linowych, 
zjeżdżając zjazdem tyrolskim, czy skacząc na wahadle wewnątrz komory śluzy! Zostanie-
cie wyposażeni w profesjonalny sprzęt.
PRZYGODA – WODNE SZALEŃSTWO: to przygoda, która trwa dłużej niż jeden dzień. 
Pierwszą jej częścią będzie wycieczka do Parku Wodnego Tropikana. Drugą – olimpiada 
wodna na plaży. Zabawy i konkursy, a także przejażdżki motorówką i na „bananie”. 
PRZYGODA –  KONIE: czyli dzień w  stadninie. Dowiemy się najważniejszych rzeczy 
o przyjaźni człowieka z koniem. Nauczymy się dbać o zwierzaki, czyścić, karmić, poić. 
Potem każdy będzie miał lekcję jazdy konno. Na koniec pojedziemy na przejażdżkę 
bryczkami.
PRZYGODA – BEZLUDNA WYSPA: czyli survival i orienteering w najlepszym wydaniu! 
Na 20 hektarowej bezludnej wyspie rozbijemy na cały dzień obóz. Przeprawimy się 
tratwą, zbudujemy szałas, rozpalimy ognisko bez użycia zapałek, nauczymy się korzystać 
z mapy i kompasu.
PRZYGODA –  LATAWCE: od samego rana zajmiemy się ich budową i  ozdabianiem. 
Po południu będziemy bawić się zbudowanymi przez nas cudami jak i profesjonalnymi 
latawcami akrobatycznymi i komorowymi. Uwieńczeniem dnia będzie wspólne zdjęcie 
z wysokości zrobione ze specjalnego latawca do fi lmowania. 
PRZYGODA – NURKOWANIE: odbędziemy zajęcia „pierwszy krok” – polegają na zapo-
znaniu ze sprzętem, zasadami bezpieczeństwa, podstawową teorią. Każdy z nas założy 
kompletny strój, sprzęt i zanurkuje z instruktorem. Warto poznań całkiem inny, piękny, 
podwodny świat.
UWAGA! W  grupie starszej można bez dodatkowych opłat zamienić nurkowanie na 
„wodne szaleństwo”.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie oraz wyżywienie (3 × dziennie)
• Program
• Opieka kadry
• Ubezpieczenie – na kwotę 10 000 PLN (NNW). 

ZAKWATEROWANIE
• Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, pościel). Łazienki w pawilonie sanitarnym.
• Namioty wojskowe typu NS 6- lub 8-osobowe. Organizator zapewnia łóżko, materac, 

skrzynię na rzeczy (do wyboru tylko dla grupy 13–18 lat). Łazienki w pawilonie sani-
tarnym. 

Grupa wiekowa 10–14 lat – zakwaterowanie tylko w domkach.
Uczestnicy zakwaterowani w  namiotach muszą posiadać własny śpiwór oraz 
własną kłódkę do zamykania skrzyni na rzeczy.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka (śniadanie, obiad, kolacja). Podczas całodniowych zajęć uczestnicy 
jedzą śniadanie i obiadokolację w stołówce ośrodka oraz otrzymują prowiant na czas zajęć. 

DODATKOWE OPŁATY
• Opłaty za transport

OPŁATY FAKULTATYWNE
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy 49 PLN

IMPREZY FAKULTATYWNE
Dla grupy 10–14
• Codzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną – 80 PLN.
• Jazda quadem: szkolenie wstępne + zajęcia na torze, czas około 2 h/grupę – 95 PLN.
Dla grupy 13–18 
• Szkolenie na sternika motorowodnego: koszt kursu przy zawieraniu umowy: 385 PLN 

(w trakcie imprezy 445 PLN). Opłata za egzamin (ze zniżką dla uczniów i studentów 
do 26 roku życia 125 PLN, bez zniżki 250 PLN), opłata za patent (ze zniżką 25 PLN, bez 
zniżki 50 PLN).

• Jazda quadem: pakiet podstawowy – szkolenie wstępne + zajęcia na torze, czas około 
2 h/grupę – 95 PLN; pakiet premium – pakiet podstawowy + dodatkowe 2 h/grupę na 
torze + 2 wyjazdy indywidualne z instruktorem w teren – 295 PLN; zajęcia indywidual-
ne: jeden uczestnik, dwa quady, instruktor – 300 PLN/h lekcyjną. 

Szczegółowe informacje znajdują się na www.atas.pl

TRANSPORT
Dojazd na obóz: we własnym zakresie lub autokar i PKP (z opiekunem). Dojazd autokarem 
i PKP jest dodatkowo płatny: z Olsztyna +100 PLN; Warszawy i Łodzi +130 PLN; Torunia, 
Gniezna, Skierniewic, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego i  Jabłonowa Pomorskiego 
+140  PLN; Lublina i  Puław +170  PLN –  tylko w  wybranych turnusach; Poznania, Kielc, 
Koszalina, Częstochowy, Elbląga, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Leszna 
+190 PLN, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry +200 PLN.
Dojazd może zostać odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób w danym terminie z danej 
miejscowości (szczegółowe informacje na www.atas.pl). 
UWAGA! Program imprezy jest bardzo bogaty i korzystanie z zajęć fakultatywnych może 
wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych. 

TURNUSY I CENY
 Domki Namioty NS 

POP-RWP-1 26.06–09.07.2016 1895 PLN 1595 PLN

POP-RWP-2 10.07–23.07.2016 1895 PLN 1595 PLN

POP-RWP-3 24.07–06.08.2016 1895 PLN 1595 PLN

POP-RWP-4 07.08–20.08.2016 1895 PLN 1595 PLN

POP-RWP-5 21.08–27.08.2016* 845 PLN 795 PLN
* turnus 7 dniowy – program będzie realizowany w ograniczonym zakresie

Węgorzewo
Obóz młodzieżowy 

siedem przygód

10–14 i 13–18 lat
14 dni

7 różnych atrakcji
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Jura to jeden z  najpiękniejszych rejonów Polski. To miejsce jest mekką dla uprawiają-
cych wspinaczkę, gdzie na tutejszych skałach i w  jaskiniach zaczynali swoją przygodę 
najwybitniejsi alpiniści i grotołazi. Liczne zamki i warownie dodają temu miejscu nutę 
tajemniczości, a  fantastycznie ukształtowany teren, białe skały i  wzgórza porośnięte 
bukowymi lasami pozwalają na uprawianie różnorodnych sportów poczynając od wspi-
naczki, poprzez speleologię, orienteering, na zajęciach z budowania tratw kończąc. Kto 
tu jeszcze nie był – musi tu przyjechać, kto już był – na pewno chętnie wróci!

PROGRAM
Przedstawiamy wzbogaconą odsłonę jednego z naszych najbardziej kultowych progra-
mów – z jeszcze większą dawką atrakcji, jeszcze większym stężeniem adrenaliny i dobrej 
zabawy. Obiekt dysponuje własnym torem quadowym oraz własnym polem paintballo-
wym (!), nie mówiąc już o urokach samej Góry Zborów. Polecamy ten obóz wszystkim, 
którzy byli już na Jurze, ale chcą na nią ponownie przyjechać i jeszcze bardziej zanurzyć 
się w Przygodzie!

QUADY – Umożliwiają bezpieczne, sprytne i stabilne pokonywanie nawet najtrudniej-
szych bezdroży. Dają poczucie swobody i wolności. Będziemy nimi jeździć po specjalnie 
przygotowanym torze, który sprawi, że nikt nie będzie się nudził. Przeprowadzimy też 
krótkie zawody w jeździe precyzyjnej. Zajęcia zawarte w cenie obozu!

WSPINACZKA –  Swoich sił w  tej ekscytującej dyscyplinie będzie można spróbować 
wspinając się po najciekawszych skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dla tych, 
którzy już mieli okazję się wspinać, nasze „wędki” zawisną na drogach o wyższych stop-
niach trudności.

ZAJĘCIA LINOWE –  Uczestnicy będą m.in. budować i  pokonywać mosty linowe nad 
przepaściami, zjeżdżać ze skał, spróbują wychodzenia po drabince alpinistycznej oraz 
wspinaczki w kominie.

ORIENTEERING – Przeprowadzimy dzienne i nocne zawody na orientację. Oczywiście 
wcześniej czekają nas szkolenia, nie tylko z podstaw orienteeringu, ale także na temat 
taktyki startu w zawodach.

PAINTBALL –  To niesamowicie wciągająca gra, ucząca maskowania, podchodów, 
współdziałania w  grupie, a  także szybkiego podejmowania samodzielnych decyzji. 
Uczestnicy podczas zajęć wyposażeni będą w odpowiednie ubranie, maski ochronne, 
markery i kulki z farbą (400 sztuk na Uczestnika). Przeprowadzimy kilka scenariuszy, nie 
tylko na polu paintballowym, ale także w lesie.

NOCNA PRZYGODA –  Chcecie poznać smak prawdziwej przygody? Uczestnicy będą 
mieli okazję spróbować prawdziwego survivalu. Jedną noc spędzą w terenie na specjal-
nie przygotowanym polu namiotowym (namioty typu igloo) lub w prawdziwej jaskini.

ZAMKI I WAROWNIE – Jurę Krakowsko-Częstochowską nazywa się często krainą Orlich 
Gniazd. Takim mianem określano bowiem liczne piastowskie budowle obronne – stare 
warownie i legendarne zamki. Dziś już w większości są w ruinie, ale nadal malowniczo 
wtapiają się w krajobraz wapiennych skałek jurajskich. Na Uczestników czekają wyprawy 
w poszukiwaniu historii Orlich Gniazd.

SPELEOLOGIA – Eksploracja jaskiń dostarcza niesamowitych wrażeń. Czasami trzeba 
się schylić, czasami czołgać, czasem przeciskać przez wąskie szczeliny. Jednak warto 
–  widok wspaniałych form naciekowych, niedostępnych dla zwykłych śmiertelników, 
zaskakuje każdego.

ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY – Uczestnicy wezmą udział w krótkim kursie postę-
powania podczas wypadków. Nasz obozowy lekarz opowie im jak zatamować krwotok, 
zabandażować rękę czy nogę oraz jak postępować w przypadku omdlenia.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE – Na naszych obozach przykładamy dużą wagę do tego, aby 
Uczestnicy szybko nawiązali nowe znajomości i  tworzyli zgraną grupę, dlatego przez 
cały turnus przeprowadzamy specjalnie przygotowane zabawy integracyjne.

Uwaga: Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, za-
pewniamy również atestowany sprzęt.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• Bardzo aktywny program
• Opieka kadry, instruktorów oraz lekarza obozowego
• Pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN), VAT

ZAKWATEROWANIE
Zajazd Jurajski, w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, u podnóża Rezerwatu 
Góry Zborów. W 3-5 osobowych świeżo wyremontowanych pokojach z pełnym węzłem 
sanitarnym. Do dyspozycji Uczestników: sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska spor-
towe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice. W obiekcie działają telefony wszystkich 
sieci. Strona obiektu: http://www.zajazdjurajski.pl/.

WYŻYWIENIE
4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), od kolacji pierw-
szego dnia do śniadania dnia ostatniego, przygotowywane w ośrodku. Suchy prowiant 
na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• Dopłata za transport w zależności od miasta wsiadania

FAKULTATYWNE ATRAKCJE 
Płytka ze zdjęciami z  obozu +29,90  PLN, Przygodowy Pakiet Obozowy +100  PLN, Ani-
mowane zwiedzanie Zamku w  Ogrodzieńcu +100  PLN, Szkolenie z  pierwszej pomocy 
(całodzienny, certyfi kowany kurs) +160  PLN, 100 dodatkowych kulek paintballowych 
+30 PLN, przejażdżka samochodami terenowymi +120 PLN, Aquapark Kraków +120 PLN. 
Szczegóły na www.atas.pl.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA
Mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, śpiwór, 
karimata, gorsza bluza i spodnie do zajęć terenowych i  jaskiń, ciepły sweter lub polar, 
nieprzemakalna kurtka, strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV, letnie nakrycie głowy (czapka 
lub chustka), kompas, latarka z zapasem baterii, legitymacja szkolna, poprawnie wypeł-
niona karta kolonijna (z numerem PESEL).

TRANSPORT
Dojazd autokarem z  większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178 PLN, Szczecina +198 PLN, Poznania +188 PLN, Łodzi +168 PLN, Krakowa +118 PLN, 
Katowic +128 PLN, Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl. 

TURNUSY I CENY
 

POP-KMP-1 27.06–08.07.16 1999 PLN

POP-KMP-2 09.07–20.07.16 1999 PLN

POP-KMP-3 21.07–01.08.16 1999 PLN

POP-KMP-4 02.08–13.08.16 1999 PLN

POP-KMP-5 14.08–25.08.16 1999 PLN

Jura
Maksymalna dawka 

przygody na Jurze

14-18 lat
12 dni

super: ciekawy program
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Jura Krakowsko-Częstochowska. Gdzieś w  samym jej sercu rozpoczyna się kolejna 
rozgrywka. Jaki będzie miała przebieg tym razem? Gra toczy się o najwyższą stawkę. 
Każdy śmiałek już zapina mundur, ubiera maskę i  chwyta za swój marker. Drużyna 
w pełni gotowości zbiera się razem, omawia taktykę, dowódca daje ostatnie wskazówki. 
Słuchać gromki okrzyk bojowy i START! Paintballowy ferwor ogarnia wszystkich – tak się 
bawimy! Miej odwagę i dołącz do gry!

PROGRAM
Obóz jest skierowany do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z paintballem. 
Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w niezliczonych rozgrywkach oraz treningach 
technicznych, aby na koniec stać się prawdziwym paintballistą! A  to wszystko pod 
okiem wykwalifi kowanych instruktorów, pasjonatów paintballa oraz graczy lig speed-
ballowych.

PAINTBALL – To dynamiczny sport, posiadający jasne zasady oraz olbrzymi wachlarz 
scenariuszy do rozegrania. Przenosi emocje gry komputerowej do rzeczywistości i daje 
szansę poczucia prawdziwej adrenaliny. Gracze „uzbrojeni” są w specjalne markery strze-
lające kolorową farbą, mundur oraz maski ochronne. Jest to zabawa dla każdego: uczy 
współpracy w drużynie i planowania taktycznego, dodaje odwagi i pewności siebie oraz 
wyrabia kondycję.

MILSIM – Jak połączyć paintball i elementy wojskowe? Zagrać w milsim, czyli scenariu-
sze, które jak najwierniej odwzorowują warunki i realia pola walki, rozgrywki militarnej 
czy akcji specjalnej. Skrót pochodzi od angielskich słów „military simulation”. Zielona 
taktyka, maskowanie, skryte podchodzenie wroga i przedzieranie się przez trudny leśny 
teren to tylko niektóre z elementów prawdziwego milsimu.

POLE MILSIMOWE –  Prowadzenie walk w  lesie to tylko jedna z  możliwości. Specjal-
nie przygotowane pole milsimowe dodaje do naszego repertuaru nowe wrażenia! Gra 
w terenie, gdzie za przeszkody posłużą nam stosy opon, wojskowe skrzynie z nieznanym 
ładunkiem, beczki czy bunkry, a wróg może czyhać na wieżyczce snajperskiej, dostarczy 
nam nowych, niezapomnianych przeżyć.

SPEEDBALL –  Specyfi czną odmianą paintballa jest speedball, który rozgrywa się na 
polu z  dmuchanymi przeszkodami. Drużyny stają na dwóch końcach pola, odliczanie 
3…, 2…, 1… I na znak rozlegają się nieprzerwane serie strzałów! Szybszej rozgrywki nie 
znajdziecie w żadnym innym sporcie! Przyda się celne oko, szybkość i instynkt. Do zwy-
cięstwa powiedzie niezawodna taktyka i współpraca całej drużyny!

TURNIEJE –  Trening treningiem, jednak towarzyskie rozgrywki mogą w  końcu się 
znudzić. Dlatego co pewien czas trzeba wziąć udział w  turnieju! Oprócz turnieju koń-
cowego, na którym Uczestnicy pokazują wszystkie zdobyte przez siebie umiejętności, 
w czasie trwania obozu rozegrane zostanie jeszcze kilka turniejowych konkurencji.

HISTORIA I SPRZĘT – Uczestnicy dowiedzą się wielu ciekawostek o tym, jak rozwijała 
się popularność paintballa i jakiego używano sprzętu. Nie każdy wie, że na samym po-
czątku służył do znaczenia bydła w USA. Dopiero z czasem zaczął być wykorzystywany 
do ćwiczeń wojskowych. Po rozgrywkach każdego dnia znajdzie się chwila na zajęcia ser-
wisowe. Uczestnicy obozu dowiedzą się, jak dbać o sprzęt, którego używają, aby służył 
jak najdłużej i był niezawodny.

Ponadto w  programie: survival i  wycieczki piesze, zajęcia linowe, orienteering i  InO, 
speleologia, zajęcia integracyjne, zajęcia ogólnorozwojowe, wycieczki na basen lub 
nad zalew.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• Bardzo aktywny program
• Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• Pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• Podatek VAT

ZAKWATEROWANIE
Zajazd Jurajski, w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, u podnóża Rezerwatu 
Góry Zborów. W 3–5 osobowych świeżo wyremontowanych pokojach z pełnym węzłem 
sanitarnym. 
Do dyspozycji Uczestników: sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis 
stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice. 
W obiekcie działają telefony wszystkich sieci. Strona obiektu:www.zajazdjurajski.pl.

WYŻYWIENIE
4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), od kolacji pierw-
szego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w ośrodku. Suchy prowiant 
na drogę powrotną.

DODATKOWE PŁATY
• Dopłata za transpot w zależności od miejasa wsiadania

FAKULTATYWNE ATRAKCJE
Płytka ze zdjęciami z  obozu +29,90  PLN, Przygodowy Pakiet Obozowy +100  PLN, Ani-
mowane zwiedzanie Zamku w  Ogrodzieńcu +100  PLN, Szkolenie z  pierwszej pomocy 
(całodzienny, certyfi kowany kurs) +160  PLN, 100 dodatkowych kulek paintballowych 
+30 PLN, przejażdżka samochodami terenowymi +120 PLN, Aquapark Kraków +120 PLN. 
Szczegóły na www.atas.pl.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA 
Każdy Uczestnik zostanie wyposażony w sprzęt paintballowy taki jak: marker, spodnie 
i  bluza ochronna, maska i kulki żelowe (2500 szt). W trakcie obozu można używać 
własnego sprzętu pod warunkiem, że zostanie on dopuszczony pod względem tech-
nicznym przez Instruktora i poza zajęciami będzie przechowywany w naszym schronie. 
Uczestnik jest odpowiedzialny za własny sprzęt. Nie można używać na obozie wła-
snych kulek.

TRANSPORT
Dojazd autokarem z  większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178 PLN, Szczecina +198 PLN, Poznania +188 PLN, Łodzi +168 PLN, Krakowa +118 PLN, 
Katowic +128 PLN, Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl. 

TURNUSY I CENY
 

POP-KJ-1 27.06–08.07.16 1899 PLN

POP-KJ-2 09.07–20.07.16 1899 PLN

POP-KJ-3 21.07–01.08.16 1899 PLN

POP-KJ-4 02.08–13.08.16 1899 PLN

POP-KJ-5 14.08–25.08.16 1899 PLN

Jura
Obóz paintballowy level 1

13–18 lat
12 dni

super: ciekawy program
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Zapraszamy wszystkich młodych sportowców na szkoleniowy obóz piłkarski gdzie 
będą mieli okazję do woli pograć w  piłkę nożną, wspinać się po najpiękniejszych 
skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, biegać po lesie, umorusać się w  błocie 
i  spróbować swoich sił w  speleologii. Obóz skierowany jest do dzieci, które kochają 
ruch i dobrą zabawę. Duża dawka sportowych atrakcji uzupełniana klasycznymi przy-
godowymi propozycjami to gwarancja udanych wakacji!

PROGRAM
PIŁKA NOŻNA – Uczestnicy będą brać udział w codziennych treningach piłkarskich 
pod okiem wykwalifi kowanego trenera. Do dyspozycji profesjonalne trawiaste boisko 
treningowe położone na terenie ośrodka. Zawodnicy będą mieli okazję poćwiczyć 
elementy taktyki i doskonalić technikę gry. Oprócz codziennych meczy treningowych 
wszyscy wezmą udział w turnieju i powalczą o puchar obozu. Treningi są dopasowane 
obciążeniem do możliwości wiekowych uczestników.

DRUŻYNA – W skład rzemiosła piłkarskiego wchodzi przede wszystkim nauka pracy 
w zespole oraz zachowanie zasady „fair play”. Każdy dobry sportowiec wie, że jedynie 
dobra współpraca całego zespołu jest kluczem do sukcesu. Uczestnicy nauczą się 
działać w zespole, by wspólnie osiągać najlepsze miejsca na podium.

Prelekcje – Zajęcia teoretyczne i projekcje fi lmowe o tematyce piłkarskiej zaciekawią 
każdego. Uczestnicy będą analizować grę popularnych piłkarzy i zobaczą jak się gra 
światową piłkę.

PODSTAWY WSPINACZKI – Jura to raj dla miłośników wspinaczki i dla tych, którzy 
chcieliby dopiero spróbować sił w tym sporcie. Moc emocji i przepiękne widoki gwa-
rantowane!

ZAJĘCIA LINOWE – Pokonywanie mostów linowych nad przepaściami, zjeżdżanie ze 
skał, wchodzenie po drabince alpinistycznej – to gwarancja niezapomnianych wrażeń! 
Zajęcia będą poprzedzone wykładem instruktorów o  zasadach bezpieczeństwa 
i nauką podstawowych węzłów.

JURAJSKIE JASKINIE –  Eksploracja jaskiń dostarcza niesamowitych wrażeń, ale 
wymaga też nieco odwagi. Schylanie, czołganie, przeciskanie przez wąskie szczeliny 
–  a to wszystko w  ciemnych i  wilgotnych jaskiniach, gdzie mrok rozpraszają jedynie 
nasze latarki. Nagrodą za to są wspaniałe widoki form naciekowych i możliwość pozna-
nia miejsc, do których nie każdy może wejść.

PAINTBALL –  Gra, która uczy maskowania, podchodów, współdziałania w  grupie 
i  szybkiego podejmowania decyzji. Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników 
zajęcia odbędą się na strzelnicy, gdzie strzelać można do tarczy i  ruchomych celów. 
Każdy Uczestnik zostanie wyposażony w  odpowiednie ubranie, maski ochronne, 
markery i kulki z farbą (100 sztuk dla 1 Uczestnika).

TERENOZNAWSTWO I  ORIENTEERING –  Podczas wycieczki do pobliskiego lasu 
i na wyprawę po nieprzebytej dżungli umiejętność odnalezienia właściwej drogi jest 
bardzo ważna dla każdego miłośnika przygody. Naszym Uczestnikom pokażemy, jak 
wyznaczyć strony świata różnymi metodami (również bez użycia kompasu), w  jaki 
sposób ocenić odległość i  naszkicować mapę. Nauczymy się także rozpoznawać 
i rysować znaki topografi czne. Tak przeszkoleni przeprowadzimy zawody na orientację.

ZAJĘCIA OGÓLNOSPORTOWE –  Aby wzmocnić siłę mięśni i  poprawić kondycję 
Uczestnicy wezmą udział w różnych zajęciach ogólnosportowych: porannej rozgrzew-
ce, grach zespołowych, wyścigach i konkursach z nagrodami – to wszystko czeka na 
naszych Małych Sportowców.

Ponadto w  programie: dyskoteki z  motywem przewodnim, ognisko z  kiełbaskami, 
zajęcia integracyjne, wycieczka na basen lub zalew, gry i zabawy i wiele innych atrakcji.

Uwaga: Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, 
zapewniamy również atestowany sprzęt.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• Bardzo aktywny program
• Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• Pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• Ubezpieczenie NNW (10.000 PLN)
• Podatek VAT

ZAKWATEROWANIE
Zajazd Jurajski, w  samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, u  podnóża Rezer-
watu Góry Zborów. W 3-5 osobowych świeżo wyremontowanych pokojach z pełnym 
węzłem sanitarnym. Do dyspozycji Uczestników: sztuczna ścianka wspinaczkowa, 
boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice. W obiekcie działają telefony 
wszystkich sieci. Strona obiektu: http://www.zajazdjurajski.pl/.

WYŻYWIENIE
4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), od kolacji 
pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w  ośrodku. Suchy 
prowiant na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• Opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNE ATRAKCJE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, Przygodowy Pakiet Obozowy +100 PLN, Ani-
mowane zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu +100 PLN, Szkolenie z pierwszej pomocy 
(całodzienny, certyfi kowany kurs) +160  PLN, przejażdżka samochodami terenowymi 
+120 PLN, Aquapark Kraków +120 PLN. Szczegóły na www.atas.pl.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA
Wygodny ubiór do ćwiczeń fi zycznych (stroje niekrępujące ruchów, minimum 3 kom-
plety), dres sportowy, nieprzemakalna kurtka sportowa, obuwie piłkarskie. Mały plecak 
oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, śpiwór, karimata, gorsza 
bluza i spodnie do zajęć terenowych i jaskiń, ciepły sweter lub polar, nieprzemakalna 
kurtka, strój kąpielowy, krem z fi ltrem UV, letnie nakrycie głowy (czapka lub chustka), 
kompas, latarka z zapasem baterii, legitymacja szkolna, poprawnie wypełniona karta 
kolonijna (z numerem PESEL).

TRANSPORT
Dojazd autokarem z  większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178 PLN, Szczecina +198 PLN, Poznania +188 PLN, Łodzi +168 PLN, Krakowa +118 PLN, 
Katowic +128 PLN, Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl. 

TURNUSY I CENY
 

POP-KPP-1 27.06–08.07.16 1999 PLN

POP-KPP-2 09.07–20.07.16 1999 PLN

POP-KPP-3 21.07–01.08.16 1999 PLN

POP-KPP-4 02.08–13.08.16 1999 PLN

POP-KPP-5 14.08–25.08.16 1999 PLN

Jura
Obóz piłkarsko-przygodowy

7–13 lat
12 dni

super: ciekawy program



Obozy krajowe
– sport

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, TRENING, ANIMACJE, SZKOLENIE

Sport jest świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. 

Wypad na basen, mecz z kolegami, wyścigi rowerowe są naprawdę znacznie 

ciekawsze od siedzenia przed komputerem czy telewizorem.

Sport to znakomita zabawa i źródło radości, zwłaszcza gdy uda się strzelić gola, 

prześcignąć kolegów na rolkach, czy zdobyć na rowerze stromą górę.

Sport dodaje pewności siebie, uczy wytrwałości, a nawet wpływa na lepsze wyniki w nauce. 

Sport to zdrowie. Uprawiając sport teraz zwiększasz szansę na 

bycie zdrowym czlowiekiem w wieku dojrzałym.

Większość zaproponowanych przez nas obozów związanych jest z uprawianiem 

sportów wodnych. Dodatkowo warto zawalczyć o zdanie egzaminu, który wiąże się 

ze zdobyciem patentu. W ofercie znajdują się również obozy, które w codziennym 

programie zawierają zajęcia i rozgrywki sportowe np. koszykówka, piłka nożna, 

plażowa piłka siatkowa, tenis stołowy, unihoc, zajęcia FIT i kondycyjne. 
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Stacjonarny Obóz Szkoleniowy to impreza dla młodzieży, która chce zdobyć uprawnienia 
do prowadzenia jachtu. Program obejmuje pełen kurs na stopień żeglarza jachtowego 
i  egzamin. Uzyskany patent uprawnia do prowadzenia jachtów bez ograniczeń na 
wodach śródlądowych. Szkolenie odbywa się w Węgorzewie (Żeglarski Ośrodek Szkole-
niowy Róża Wiatrów w Węgorzewie, ul. Wodociągowa 1). Ośrodek położony jest w lesie 
na obrzeżach miasta, nad jeziorem Święcajty. Uczestnicy nie muszą posiadać doświad-
czenia ani wiedzy żeglarskiej. Jedynym wymogiem jest ukończenie 14 roku życia nie 
później niż w dniu egzaminu. Podział na grupy wiekowe nastąpi w załogach jachtów. 

PROGRAM
Orientacyjny plan dnia: 8.00 śniadanie, 9.00 odprawa załóg, omówienie planu dnia; 
9.30 – 13.00 teoretyczne i praktyczne zajęcia szkoleniowe, 13.00–14.00 przerwa na obiad, 
14.00 –  18.00 teoretyczne i  praktyczne zajęcia szkoleniowe, 18.00–19.00 przerwa na 
kolację, po 19.00 wykłady z teorii, zajęcia różne dla chętnych (ogniska, szanty, uczestnic-
two w imprezach żeglarskich itp.)
Szkolenie: pełen teoretyczny i  praktyczny kurs na stopień żeglarza jachtowego, pro-
wadzony według rozporządzenia Ministra Sportu i zakończony egzaminem. Uczestnicy 
podzieleni zostaną na załogi (koedukacyjne). Każda z załóg będzie miała swojego instruk-
tora prowadzącego, odpowiedzialnego za przebieg jej szkolenia, który będzie prowadził 
zajęcia praktyczne oraz asystował przy nauce teorii. Zajęcia praktyczne z manewrowania 
jachtem będą się odbywały na jachtach kabinowych. Liczba jednostek będzie równa 
liczbie załóg. Szkolenie odbywa się na jachtach kabinowych typu Mak oraz podobnych.

Na każdą załogę (4–5-osób) będzie przypadał jeden instruktor – sternik, posiadający od-
powiedni stopień żeglarski i doświadczenie. 
Uwaga! Szkolenie jest bardzo intensywne i wymaga zaangażowania ze strony uczestni-
ka. Uczestnicy mają niewielką ilość czasu wolnego.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Szkolenie żeglarskie teoretyczne i  praktyczne zgodne z  rozporządzeniem Ministra 

Sportu na jachtach kabinowych
• Pełne wyżywienie
• Opieka kadry
• Ubezpieczenie NNW (10000 PLN)
• Zakwaterowanie według wybranego wariantu

ZAKWATEROWANIE DO WYBORU
• Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, pościel). Łazienki w pawilonie sanitarnym.
• Kabiny jachtów szkoleniowych –  zakwaterowanie tylko dla uczestników powyżej 

15 roku życia. Łazienki w pawilonie sanitarnym.
• Namioty typu NS (namiot 6–8-osobowy z  drewnianą podłogą, łóżko z  materacem 

oraz zamykaną skrzynią na ubrania). Łazienki w pawilonie sanitarnym.
Uczestnicy zakwaterowani w  namiocie i  na jachtach muszą posiadać własny 
śpiwór. Dodatkowo osoby zakwaterowane w  namiotach muszą zabrać ze sobą 
własną kłódkę do zamykania skrzyni na rzeczy.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka (śniadanie, obiad, kolacja). Podczas całodniowych zajęć uczest-
nicy jedzą śniadanie i obiadokolację w stołówce ośrodka oraz otrzymują prowiant na 
czas zajęć. 

DODATKOWE OPŁATY
• Opłaty wnoszone do kasy komisji egzaminacyjnej za egzamin (ze zniżką dla uczniów 

i studentów do 26 roku życia – 150 PLN, bez zniżki – 300 PLN)
• Opłata za transport

OPŁATY FAKULTATYWNE
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy 49 PLN

IMPREZY FAKULTATYWNE
• Szkolenie na sternika motorowodnego. Pełen kurs praktyczny. Otrzymany patent 

uprawnia do prowadzenia motorówek po wszelkich wodach śródlądowych bez ogra-
niczeń oraz motorówek o długości do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych 
w porze dziennej. Koszt kursu przy zawieraniu umowy: 385 PLN (w przypadku zapisów 
na miejscu, w trakcie imprezy 445 PLN). Dodatkowo w zakres części teoretycznej kursu 
wchodzi pięć godzin konsultacji z  instruktorem. Opłata za egzamin (ze zniżką dla 
uczniów i studentów do 26 roku życia 125 PLN, bez zniżki 250 PLN), opłata za patent 
(ze zniżką 25 PLN, bez zniżki 50 PLN).

• Paintball: wstęp na pole paintballowe, wypożyczenie pełnego sprzętu do gry 
(marker, butla, maska, mundur), kulki, gaz, instruktor prowadzący: jedna gra (200 kul 
na osobę) – 95 PLN, 3 gry (3 × 200 kul) – 235 PLN

• Wodne szaleństwo – przejażdżka motorówką, jazda na „bananie” oraz kole – 99 PLN, 
pakiet 3 zajęć – 249 PLN

• Jazda quadem: pakiet podstawowy –  szkolenie wstępne + zajęcia na torze, czas 
około 2 godzin/grupa – 95 PLN, pakiet premium – to, co w pakiecie podstawowym 
+  dodatkowe 2 godziny zajęć grupowych na torze + 2 wyjazdy indywidualne z  in-
struktorem w  teren –  295  PLN, zajęcia indywidualne: jeden uczestnik, dwa quady 
instruktor – 300 PLN za godzinę lekcyjną. 

• Całodzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną – 80 PLN 
• Nurkowanie – pierwszy krok – zajęcia polegają na zapoznaniu się ze sprzętem, zasa-

dami bezpieczeństwa, podstawową teorią, następnie każdy założy kompletny strój 
i sprzęt i zanurkuje z instruktorem – 130 PLN

Szczegółowe informacje znajdują się na www.atas.pl.
UWAGA! Program imprezy jest bardzo bogaty i korzystanie z zajęć fakultatywnych może 
wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych. 

CO ZE SOBĄ ZARAĆ
Piżama lub dres do spania, 2–3 ciepłe swetry, 2–3 pary spodni, ciepły polar, ciepła 
bielizna, czapka wełniana i  przeciwsłoneczna, ubranie przeciwdeszczowe, przybory 
toaletowe, kosmetyki (krem z fi ltrem UV), ręczniki, obuwie, (trampki, pionierki – obuwie 
musi być wygodne, na miękkiej gumowej podeszwie), ubranie na upały (podkoszulki, 
krótkie spodenki, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy), zeszyt, długopis, legityma-
cja szkolna, dowód tożsamości, karta obozowa.
Rzeczy przydatne: latarka, podręcznik do nauki teorii, rękawiczki, sandały, klapki, śpiew-
nik, gitara lub inny instrument, na którym grywasz.

TRANSPORT
Dojazd na obóz we własnym zakresie lub autokarem i PKP (z opiekunem). Dojazd auto-
karem i PKP dodatkowo płatny. Dojazd będzie realizowany przy minimum 6 osobach. 
Możliwość wyjazdu z  Warszawy, Łodzi + 130  PLN; Lulina, Puław + 170  PLN; Torunia, 
Gniezna, Skierniewic, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego + 140 PLN; Poznania, Koszali-
na, Kielc, Gdańska, Gdyni, Elbląga, Częstochowy, Wrocławia, Katowic, Krakowa + 190 PLN; 
Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego + 200 PLN; Olsztyna + 100 PLN. Szczegółowe infor-
macje na stronie www.atas.pl.

TURNUSY I CENY
Domki Jachty Namioty NS

POP-RWS-1 26.06–09.07.2016 1995 PLN 1695 PLN 1595 PLN

POP-RWS-2 10.07–23.07.2016 1995 PLN 1695 PLN 1595 PLN

POP-RWS-3 24.07–06.08.2016 1995 PLN 1695 PLN 1595 PLN

POP-RWS-4 07.08–20.08.2016 1995 PLN 1695 PLN 1595 PLN

Węgorzewo
Stacjonarny obóz 

szkoleniowo-żeglarski

14-19 lat
14 dni

patent żeglarza jachtowego
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Ciekawi Cię, dlaczego jacht płynie pod wiatr? Jak działa ster? Co to jest kilwater? To 
znak, że czas spróbować swoich sił w żeglarstwie. Przeżyj żeglarską przygodę na Ma-
zurach! Nauczymy Cię wybijać szklanki, wiązać węzły i bezpiecznie wypoczywać nad 
wodą. Poznasz podstawy żeglowania, dowiesz się, jak pracować w grupie i stworzyć 
zgraną żeglarską załogę. Uczestnicy nie muszą posiadać doświadczenia ani wiedzy 
żeglarskiej. Jedynym wymaganiem jest ukończenie 8 roku życia. Nie ma żadnych 
wymogów dotyczących zdrowia i kondycji uczestników

PROGRAM
ŻEGLARSTWO: codzienne żeglowanie na jachtach otwarto pokładowych klasy DZ, 
Trener lub kabinowych klasy Mak i podobnych. 
Program realizowany jest z podziałem na grupy – część osób żegluje, część uczestniczy 
w innych zajęciach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat: sprzętu ratowniczego, reguł 
bezpieczeństwa na wodzie, wiązania węzłów, sterowania jachtem oraz prawidłowej 
pracy żaglami. Instruktorzy przeprowadzą także zajęcia teoretyczne z: budowy jachtu, 
kursu jachtu względem wiatru, etykiety żeglarskiej, podstawowych pojęć żeglarskich 
– a wszystko to w formie gier i zabaw. 
Ponadto, wyruszymy na całodzienny rejs po jeziorze Święcajty i Mamry oraz na spływ 
wiosłowo-żaglowy do bunkrów hitlerowskich w Mamerkach. Szkolenie odbywa się na 
jachtach otwarto pokładowych (DZ, Trener) lub kabinowe.

PROGRAM REKREACYJNO-SPORTOWY: zajęcia w pracowni garncarskiej (uczestni-
cy zabierają swoje prace do domu), wycieczki piesze do Węgorzewa oraz na zabytkowy 
cmentarz z  okresu I  wojny światowej, spacery po okolicy, gry terenowe, spływ wio-
słowo-żaglowy do bunkrów hitlerowskich w  Mamerkach (zwiedzanie bunkrów), 
rozgrywki sportowe (gry indywidualne oraz grupowe), „Statek widmo” – konkurs pla-
styczny o tematyce żeglarskiej, „Moda piracka w krzywym zwierciadle” – pokaz mody 
przygotowanej przez uczestników, chrzest żeglarski, ogniska, nauka śpiewania szant. 

DWIE WYCIECZKI AUTOKAROWE
• Mikołajki –  zwiedzanie wioski żeglarskiej i  starego miasta, wizyta w  Parku Dzikich 

Zwierząt w Kadzidłowie oraz w Parku Wodnym Tropikana w Hotelu Gołębiewski.
• Wilczy Szaniec –  zwiedzanie Kwatery Głównej Hitlera w  Gierłoży, Kętrzyn, Sanktu-

arium Maryjne w Świętej Lipce.

Program może się zmienić w związku z pogodą. Dotyczy to w szczególności programu 
realizowanego na wodzie.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Wyżywienie 3 × dziennie
• Zakwaterowanie w domkach kempingowych
• Program
• Opieka kadry
• Ubezpieczenie (10 000 PLN NNW). 

ZAKWATEROWANIE
Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, pościel) na terenie ośrodka. Łazienki ogólno-
dostępne w pawilonie sanitarnym. 

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka (śniadanie, obiad, kolacja). Na czas całodziennych zająć uczestniczy 
otrzymują suchy prowiant, a po powrocie jedzą ciepłą obiadokolację w stołówce ośrodka

DODATKOWE OPŁATY
• Opłaty za transport

OPŁATY FAKULTATYWNE
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy 49 PLN

IMPREZY FAKULTATYWNE
• Paintball: w cenie wstęp na pole paintballowe, wypożyczenie pełnego sprzętu do gry 

w paintball (marker, butla, maska, mundur), kulki, gaz, instruktor prowadzący zajęcia
– jedna gra (200 kul na osobę) – 95 PLN
– pakiet 3 gier odbywających się trzykrotnie w czasie obozu (trzy razy po 200 kul) 
– 235 PLN
Wodne szaleństwo – przejażdżka motorówką, jazda na „bananie” oraz kole – 99 PLN

• – pakiet 3 zajęć – 249 PLN
• Całodzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną – 80 PLN
• Szczegółowe informacje znajdują się na www.atas.pl

UWAGA! Program imprezy jest bardzo bogaty i  korzystanie z  zajęć fakultatywnych 
może wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych. 

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ
Piżama lub dres do spania, 2–3 ciepłe swetry, 2–3 pary spodni, 2 ciepłe koszule, ciepła 
bielizna, czapka wełniana i przeciwsłoneczna, ubranie przeciwdeszczowe, przybory to-
aletowe, kosmetyki (krem z fi ltrem UV), ręczniki, obuwie, (trampki, pionierki – obuwie 
musi być wygodne, na miękkiej gumowej podeszwie, ubranie na upały (podkoszulki, 
krótkie spodenki, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy), zeszyt, długopis, legity-
macja szkolna, karta obozowa.
Rzeczy przydatne: latarka, podręcznik do nauki teorii, rękawiczki, sandały, klapki, 
śpiewnik, gitara lub inny instrument, na którym grywasz.

TRANSPORT
Dojazd na obóz: we własnym zakresie lub dojazd autokarem lub PKP (z opiekunem). 
Dojazd autokar/PKP dodatkowo płatny: z Olsztyna +100 PLN, Warszawy, Łodzi +130 PLN, 
Torunia, Gniezna, Skierniewic, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego, Jabłonowa Pomor-
skiego +140  PLN, Lublina, Puław +170  PLN –  tylko w  wybranych turnusach, Poznania, 
Kielc, Koszalina, Częstochowy, Elbląga, Gdańska, Gdyni +190  PLN, Wrocławia, Katowic, 
Krakowa, Leszna +190 PLN, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry +200 PLN.
Dojazd może zostać odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób w danym terminie z danej 
miejscowości.

TURNUSY I CENY

POP-RWK-1 26.06–09.07.2016 1695 PLN

POP-RWK-2 10.07–23.07.2016 1695 PLN

POP-RWK-3 24.07–06.08.2016 1695 PLN

POP-RWK-4 07.08–20.08.2016 1695 PLN

POP-RWK-5 21.08–27.08.2016* 795 PLN

* turnus 7 dniowy – program będzie realizowany w ograniczonym zakresie

Węgorzewo
Kolonia żeglarska

8–13 lat
14 dni

żagle dla najmłodszych
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Mazury – pełna bezkresnych lasów i jezior kraina wakacyjnej przygody. Nie ma w Polsce 
lepszego miejsca, by zdobyć pierwsze żeglarskie szlify. Dołącz do naszej wakacyjnej 
ekipy, a pokażemy Ci, jak poruszać się w tajemniczym świecie lin i szekli oraz przemie-
rzać wodne szlaki. 
Nasz obóz żeglarski to dwa tygodnie pełne niezapomnianych wrażeń, poznawania 
teorii i  sprawdzania się w pasjonującym żeglarskim rzemiośle, a  także niepowtarzal-
nych wieczorów przy ognisku wśród szant oraz zabaw w gronie nowych przyjaciół. Pod 
okiem doświadczonych instruktorów, w kilkuosobowej grupie, poznasz tajniki sztuki 
żeglowania na jachtach otwartych oraz kabinowych. W  ciągu 14 dni nauczymy Cię 
wszystkiego, co potrzebne, by zdobyć patent żeglarza jachtowego i  ufając własnym 
umiejętnościom rozpocząć samodzielną przygodę z żeglarstwem. 
Od 1995 roku wręczyliśmy z dumą patent już przeszło trzem tysiącom naszych absol-
wentów. Chętnie powitamy Cię w tym gronie!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Noclegi w 4-os. domkach letniskowych na terenie Camp Pisz lub w 4–5-os. pokojach 

z łazienkami w Pensjonacie
• Wyżywienie: pełne w ośrodku Camp – Pisz (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja)
• Sprzęt: jachty kabinowe, „Omegi”, łódź żaglowo – wiosłowa DZ-ta, kajaki, rowery
• Kadra: kierownik wyszkolenia żeglarskiego, instruktorzy żeglarstwa, sternicy (1 na 

5 uczestników)
• Opieka wychowawcza, medyczna i ratownicza
• Szkolenia żeglarskie zakończone egzaminem na patent żeglarza jachtowego
• Ogniska, dyskoteki, nauka węzłów, szant, gry terenowe
• Ubezpieczenie NNW (PZU 10 000 PLN)

ZAKWATEROWANIE 
• Domki letniskowe – dla 4 osób, w pełni umeblowane, łóżka piętrowe, każdy domek 

posiada własną werandę z częścią rekreacyjną.
• Pensjonat –  duże pokoje 4–5-osobowe w  nowo-wybudowanym obiekcie, w  pełni 

umeblowane (nowe wyposażenie pokoi), każdy pokój z łazienką. Dostęp do Internetu. 

WYŻYWIENIE
Pełne składające się ze śniadania, II śniadania, obiadu oraz kolacji. Wyżywienie ser-
wowane w jadalni położonej na terenie ośrodka Camp-Pisz. Danie przygotowywane 
przez hotelową restaurację „Smuga Cienia” z  lokalnych produktów. Kuchnia polska 
inspirowana daniami regionalnymi oraz fi lozofi ą slow-food. Na życzenie opiekunów 
serwujemy również dania wegetariańskie, dietetyczne, dostosowujemy menu do aler-
gików. Każdego dnia na zajęcia uczestnicy otrzymują butelkę wody mineralnej.

DODATKOWE OPŁATY
• Opłaty za transport
• Opłaty za egzamin 125 PLN

SZKOLENIE FAKULTATYWE
• Szkolenie na sternika motorowego – 450 PLN, egzamin na patent sternika motorowe-

go – 125 PLN (wymagane ukończone 14 lat)

INFORMACJE DODATKOWE 
• Wymagania: ukończone 12 lat oraz umiejętność pływania
• Co należy wziąć ze sobą: legitymację szkolną, śpiwór (przy zakwaterowaniu w domku 

campingowym), kurtkę przeciwdeszczową, krem z fi ltrem UV, buty z miękką pode-
szwą, ciepłe okrycie (sweter, bluzę), czapkę z  daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, 
strój kąpielowy, coś do pisania (zeszyt, długopis).

• Wymagania dotyczące przystąpienia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego: 
minimalny wiek przystąpienia do egzaminu: 14 lat (ukończone najpóźniej w dniu eg-
zaminu), 2 zdjęcia, zgoda rodziców na udział w szkoleniu i egzaminie. Koszt egzaminu 
to 125 PLN.

TRANSPORT
Dojazd: własny do ośrodka lub za dopłatą – autokarem albo pociągiem + autokarem.
Dopłaty z poszczególnych miast wynoszą: z  Olsztyna +120  PLN; Warszawy, Łodzi, 
Gdańska, Torunia, Gniezna, Piotrkowa Trybunalskiego i  Jabłonowa Pomorskiego 
+150 PLN; Poznania, Częstochowy, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Leszna +200 PLN.  
Dojazd może zostać odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób w danym terminie z danej 
miejscowości (szczegółowe informacje na www.atas.pl). 

TURNUSY I CENY
DOMKI PENSJONAT

POP-OŻ-1 26.06–09.07.2016 1550 PLN 1850 PLN

POP-OŻ-2 10.07–23.07.2016 1550 PLN 1850 PLN

POP-OŻ-3 24.07–06.08.2016 1550 PLN 1850 PLN

POP-OŻ-4 07.08–20.08.2016 1550 PLN 1850 PLN

Pisz – Mazury
Obóz żeglarski z egzaminem 

na patent żeglarza jachtowego

12–18 lat
14 dni

egzamin na patent żeglarza
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Jeśli kochasz silny wiatr i  ogromne fale, ale mistrzostwo w  balansowaniu na desce 
z żaglem masz jeszcze wciąż przed sobą, wykorzystaj letnie wakacje na nasz dwuty-
godniowy obóz z nauką windsurfi ngu! Malownicze jeziora mazurskie, gdzie fale nie są 
zbyt duże, a woda zawsze ciepła, to najlepsze miejsce, by podczas dwóch obozowych 
tygodni bez stresu opanować technikę i teorię i nabrać pewności przed kolejnymi wy-
zwaniami. 
W ośrodku CAMP PISZ czekają na Ciebie wykwalifi kowani i doświadczeni instruktorzy, 
sprzęt przystosowany do wieku i różnych poziomów zaawansowania oraz do warun-
ków atmosferycznych. 
Oprócz nauki windsurfi ngu przygotowaliśmy dla Ciebie spływ kajakowy po jeziorze 
Roś. Razem z nowymi znajomymi weźmiesz też udział w grach terenowych, wieczorem 
potańczycie przy muzyce i posiedzicie przy ognisku, śpiewając szanty. 
Windsurfi ngowe wakacje to moc wrażeń i wspomnienia na lata!

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Noclegi: 4-osobowe domki letniskowe na terenie Camp Pisz lub 4–5-os. pokoje z ła-

zienką w pensjonacie
• Wyżywienie: pełne w ośrodku Camp – Pisz (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja)
• Sprzęt: deski windsurfi ngowe, kamizelki asekuracyjne (szkolenie odbywa się na sprzę-

cie o parametrach przystosowanych do rozmiarów i umiejętności uczestników oraz 
warunków pogodowych), kajaki, rowery

• Kadra: instruktorzy żeglarstwa deskowego PZŻ, instruktorzy windsurfi ngu pełnią jed-
nocześnie funkcję wychowawców

• Opieka wychowawcza, zabezpieczenie ratownicze i medyczne
• Realizacja szkolenia zgodna z wymogami PZŻ zakończona egzaminem
• Zajęcia praktyczne i teoretyczne
• Ogniska, dyskoteki, wycieczki, nauka szant, gry terenowe i zespołowe
• Spływ kajakowy po jeziorze Roś
• Ubezpieczenie NNW (PZU 1000 PLN).

ZAKWATEROWANIE 
• Domki letniskowe – dla 4 osób, w pełni umeblowane, łóżka piętrowe, każdy domek 

posiada własną werandę z częścią rekreacyjną.
• Pensjonat –  duże pokoje 4–5-osobowe w  nowo-wybudowanym obiekcie, w  pełni 

umeblowane (nowe wyposażenie pokoi), każdy pokój z łazienką. Dostęp do Internetu. 

WYŻYWIENIE
Pełne składające się ze śniadania, II śniadania, obiadu oraz kolacji. Wyżywienie ser-
wowane w jadalni położonej na terenie ośrodka Camp-Pisz. Danie przygotowywane 
przez hotelową restaurację „Smuga Cienia” z  lokalnych produktów. Kuchnia polska 
inspirowana daniami regionalnymi oraz fi lozofi ą slow-food. Na życzenie opiekunów 
serwujemy również dania wegetariańskie, dietetyczne, dostosowujemy menu do aler-
gików. Każdego dnia na zajęcia uczestnicy otrzymują butelkę wody mineralnej.

OPŁATY DODATKOWE
• Opłaty za transport

SZKOLENIE FAKULTATYWE
• Szkolenie na sternika motorowego – 450 PLN, egzamin na patent sternika motoro-

wego – 125 PLN (wymagane ukończone 14 lat).

INFORMACJE DODATKOWE
Zabierz ze sobą: legitymację szkolną, śpiwór (opcja domek), płaszcz przeciwdesz-
czowy, ciepły sweter, okulary przeciwsłoneczne, tenisówki, czapkę z daszkiem, krem 
z fi ltrem UV, buty do windsurfi ngu/pływania i własną piankę – jeśli posiadasz. 

TRANSPORT
Dojazd: własny do ośrodka lub za dopłatą – autokarem albo pociągiem + autokarem.
Dopłaty z poszczególnych miast wynoszą: z  Olsztyna +120  PLN; Warszawy, Łodzi, 
Gdańska, Torunia, Gniezna, Piotrkowa Trybunalskiego i  Jabłonowa Pomorskiego 
+150 PLN; Poznania, Częstochowy, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Leszna +200 PLN.
Dojazd może zostać odwołany, jeśli będzie mniej niż 6 osób w danym terminie z danej 
miejscowości (szczegółowe informacje na www.atas.pl). 

TURNUSY I CENY
DOMKI PENSJONAT

POP-OWW-1 26.06–09.07.2016 1550 PLN 1850 PLN

POP-OWW-2 10.07–23.07.2016 1550 PLN 1850 PLN

POP-OWW-3 24.07–06.08.2016 1550 PLN 1850 PLN

POP-OWW-4 07.08–20.08.2016 1550 PLN 1850 PLN

Pisz – Mazury
Obóz windsurfi ngowy

12–18 lat
14 dni

Mazury na fali
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Nowęcin k. Łeby to  miejscowość przepięknie położona nad jeziorem Sarbsko, do 
morza jest około 2 km. 

PROGRAM OBOZU WYPOCZYNKOWEGO
WSPÓLNY DLA WSZYSTKICH OBOZÓW

Zajęcia w Parku Linowym w Łebie; wizyta w Sea Park Sarbsk lub wycieczka krajo-
znawcza do Słowińskiego Parku Narodowego na ruchome wydmy, przejazd „Kolejką 
Bajkową” wejście na Górę Łącką, zabawy, kąpiel w morzu, powrót melexami (o wyborze 
decyduje większość zgłoszeń); zwiedzanie „Domku do góry nogami”; zajęcia spor-
towe: siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna; plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką 
ratownika, dyskoteki, konkursy, ogniska. 
OBÓZ KONNY:
O zakwalifi kowaniu do danej grupy decyduje szkoleniowiec prowadzący zajęcia. Kwalifi -
kacja zależy od umiejętności uczestnika i prowadzona jest w 4 grupach.
(A) DLA POCZĄTKUJĄCYCH – (nauka od podstaw): 8 godz. 20 min.
• Zajęcia teoretyczne – 5 h (w tym: BHP przy koniach – 1 h, opieka i pielęgnacja koni 

– 2 h, nauka siodłania – 2 godziny)
• Zajęcia praktyczne: nauka jazdy na lonży – 5 lekcji po 40 min, samodzielna jazda na 

ujeżdżalni – 5 h
(B) DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH –  (dla osób mających podstawy jeździectwa 
i umiejętność poprawnego anglezowania). Możliwość zdobycia odznaki „Jeżdżę konno” 
– koszt 50 PLN
• Zajęcia teoretyczne – 5 h (w tym: BHP przy koniach – 1 h, obsługa i pielęgnacja koni 

– 1 h, nauka siodłania – 2 h, nauka lonżowania – 1 h)
• Zajęcia praktyczne – 10 h: samodzielna jazda na ujeżdżalni (korekta dosiadu i nauka pół-

siadu) – 4 h, jazda na ujeżdżalni, nauka galopu – 4 h, wyjazdy na galopy w terenie – 2 h
(C) DLA ZAAWANSOWANYCH – (dla osób jeżdżących dobrze konno). 
• Zajęcia teoretyczne – 5 h (w tym: BHP przy koniach, opieka i pielęgnacja koni – 1 h, 

doskonalenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia i jeźdźca – 2 h, praca z młodym 
koniem, nauka lonżowania – 2 h)

• Zajęcia praktyczne –  10 h: jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) 
– 5 h, nauka skoków na ujeżdżalni – 2 h, wyjazdy na galopy w terenie – 3 h

(C*) GRUPA SZKOLENIOWO-SPORTOWA (tylko dla grupy zaawansowanej) –  wa-
runkiem uczestnictwa w  tej grupie jest umiejętność poprawnego galopu i  podstaw 
w skokach (sprawdzane w pierwszym dniu przez trenera) dopłata + 250 PLN. Przygo-
towywanie do zdania egzaminu Polskiego Związku Jeździeckiego na odznakę brązową 
lub srebrną (koszt odznaki 100 PLN). Egzamin komisyjny jest przeprowadzany na terenie 
Ośrodka „Senny” po zdaniu egzaminu wewnętrznego.
• Zajęcia teoretyczne (8 h): B.H.P przy koniach, opieka i pielęgnacja konia – 1 h, doskona-

lenie nauki siodłania, dobór sprzętu dla konia i jeźdźca – 2 h, praca z młodym koniem, 
nauka lonżowania – 2 h, przygotowanie do egzaminu na odznakę – 3 h

• Zajęcia praktyczne (12 h): jazda na ujeżdżalni (doskonalenie podstaw ujeżdżania) – 2 h, 
doskonalenie umiejętności skoków – 3 h, wyjazdy na galopy w terenie – 2 h, przygoto-
wanie do egzaminu z ujeżdżania i skoków – 3 h, egzamin wewnętrzny – 1 h, egzamin 
przed komisją PZJ – 1 h

OBÓZ WYPOCZYNKOWY Z JEŹDZIECKIM ABC:
• Zajęcia praktyczne: 3 h jazdy konnej i 2 h jazdy bryczką
• Zajęcia teoretyczne: 5 h (pielęgnacja konia, nauka siodłania, nauka lonżowania)
OBÓZ WINDSURFINGOWY: 10-godzinne szkolenie windsurfi ngowe dla początkujących 
i zaawansowanych (grupy do 5 osób). Szkolenie prowadzi Szkoła Windsurfi ngu MAXSURF. 
Sprzęt do pływania jest zapewniony.
OBÓZ TENISOWY: 8-godzinne szkolenie tenisowe, dwa poziomy zaawansowania: grupa 
początkująca i grupa grająca. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Zakwaterowanie, wyżywienie, nauka jazdy konnej pod opieką wykwalifi kowanych in-
struktorów wg przedstawionych wyżej programów, ubezpieczenie NNW (5000 PLN), 
opieka wychowawcza, dyskoteki, ogniska, kąpiele w morzu pod opieką ratownika.

ZAKWATEROWANIE 
Pensjonat, pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami. Pensjonat dysponuje świetlicą z TV 
i stołem do ping-ponga, stołówką, boiskiem sportowym. Do morza ok. 1500 metrów, 
do jeziora i stadniny ok. 900 metrów.

WYŻYWIENIE
W stołówce pensjonatu: 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek), pierwsze świad-
czenie: obiad w  dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie: kolacja oraz suchy prowiant 
w ostatnim dniu turnusu.

DODATKOWE OPŁATY
• Transport z poszczególnych miast

OPŁATY FAKULTATYWNE
• Dodatkowe lekcje nauki jazdy konnej; w cenie – ok. 35 PLN/godz. (płatne w stadninie)
• Uczestnictwo w 6-godzinnym kursie nauki powożenia w cenie 70 PLN / kurs (płatny 

na miejscu)
• Dla uczestników grupy B średniozaawansowanej –  zdobycia odznaki P.Z.J. „jeżdżę 

konno”, koszt egzaminu 50 PLN 
• Dla uczestników grupy C zaawansowanych, po uzyskaniu zgody instruktora jest 

organizowany atrakcyjny 2-godzinny rajd nad morze (połączony z  półgodzinnym 
galopem brzegiem morza), do przejechania jest łącznie ok. 30 km; cena rajdu – 90 PLN 
(opłata na miejscu)

• Dla uczestników obozu konnego możliwość wykupienia tzw. MAX PAKIETU w cenie 
270  PLN dodatkowo 10 godzin zajęć teoretycznych i  7 godzin jazdy konnej (lub 
6 godzin jazdy + egzamin na odznakę PZJ „Jeżdżę konno”)

IMPREZY FAKULTATYWNE 
Realizowane przy min 15 osobach.
• Wycieczka do Trójmiasta, wstęp do Parku Wodnego w Sopocie – 100 PLN 
• Warsztat tenisa ziemnego, 8 h z instruktorem – 180 PLN 
• Wycieczka do Labiryntu Park Łeba – 20 PLN
• Wakacyjny kurs gokartowy (2 × 2,5 h) – 190 PLN

INFORMACJE DODATKOWE
Zajęcia w  stadninie „SENNY” (www.senny.pl). Ośrodek posiada certyfi kat PZJ II kate-
gorii i ponad 30 koni i krytą ujeżdżalnię. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem trenera 
jeździectwa II klasy państwowej, wychowawcy mistrzów Polski w  skokach –  Pana 
Janusza Jurkiewicza. Obozy jeżdzieckie w Nowęcinie organizujemy od 20 lat.

TRANSPORT
Dojazd pociąg + autokar. 
Trasa główna: Warszawa – Lębork – Nowęcin (PKP i PKS) wyjazd wieczorem w dniu rozpo-
częcia turnusu, powrót rano w dniu zakończenia turnusu, cena +80 PLN.
Trasy antenowe: (PKP, Polski Bus lub PKS) Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek +100 PLN, 
Lublin, Kraków, Katowice, Częstochowa, Wrocław, Poznań, Zielona Góra, Białystok, 
Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, Rzeszów, Tarnobrzeg, Kielce +130 PLN. Wyjazdy wieczo-
rem w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót rano w dniu zakończenia turnusu.
Wyjazdy z danej miejscowości realizowane przy zgłoszeniu się minimum 5 osób; infor-
macje o zbiórce najpóźniej 3 dni przed turnusem. Każdy uczestnik musi posiadać ważną 
legitymację szkolną na przejazd PKP.

TURNUSY I CENY
obóz  konny z jeździeckim 

abc
rekreacyjny wind-

serfi ngowy
tenisowy

POP-K-1 27.06–09.07.16 1590 PLN 1360 PLN 1250 PLN 1510 PLN 1420 PLN

POP-K-2 09.07–21.07.16 1590 PLN 1360 PLN 1250 PLN 1510 PLN 1420 PLN

POP-K-3 21.07–02.08.16 1590 PLN 1360 PLN 1250 PLN 1510 PLN 1420 PLN

POP-K-4 02.08–14.08.16 1590 PLN 1360 PLN 1250 PLN 1510 PLN 1420 PLN

POP-K-5 14.08–26.08.16 1590 PLN 1360 PLN 1250 PLN 1510 PLN 1420 PLN
*(płatne ma miejscu); warunkiem udziału jest zakwalifi kowanie na miejscu przez instruktora 
Terminy turnusów podano łącznie z transportem (przejazdy nocne).

Nowęcin k/Łeby
Obóz konny, rekreacyjny, 

windsurfi ngowy, tenisowy

11–18 lat
13 dni

egzamin PZJ
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Zapraszamy Uczestników obozów sportowych do kompleksowego, nowoczesnego 
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego ACTIV. W samym sercu lasów Pojezierza Draw-
sko-Wałeckiego nasi Uczestnicy będą mieli okazję spróbować sportu na najwyższym 
poziomie. Treningi prowadzone są przez wykwalifi kowanych trenerów i instruktorów. 
Do dyspozycji Uczestników będzie pełnowymiarowa pływalnia, hala sportowa, profe-
sjonalne boiska piłkarskie, korty tenisowe, siłownia i wiele innych. Wszystkie obiekty 
sportowe i rekreacyjne w zasięgu ręki – na terenie obiektu! 

PROGRAM
Podczas obozu mnóstwo czasu poświęcimy na supermodny CrossFit! Połączyliśmy 
elementy cieszących się dużą popularnością programów przygodowych z  obozami 
sportowymi, dzięki czemu stworzyliśmy aktywny obóz dla kochających sport i rekre-
ację. Nasi Uczestnicy spróbują swoich sił w  przeróżnych dyscyplinach i  treningach, 
grach drużynowych oraz sportach indywidualnych.

TESTY –  Na początku obozu sprawdzimy kondycję każdego Uczestnika za pomocą 
Testu Coopera i Indeksu Sprawności Fizycznej Zuchory, których celem będzie zbadanie 
ogólnej wytrzymałości i sprawności. Pod koniec obozu Uczestnicy będą mieli okazję 
porównać swoje wyniki z pierwszego i ostatniego dnia zajęć.

CROSSFIT –  To obecnie jedna z  najbardziej popularnych, a  zarazem efektywnych 
metod treningu siłowego. Program skupia się na dziesięciu głównych właściwościach 
fi zycznych. Są to: układ krążenia, wydolność oddechowa, siła, elastyczność, wytrzyma-
łość, zwinność, szybkość, koordynacja, równowaga i dokładność. Jeśli lubisz konkretny 
wycisk i  potężny power to coś dla Ciebie! Trenując z  naszą wykwalifi kowaną kadrą 
poznasz żelazne zasady i  fajne metody treningowe, dzięki którym Twoja kondycja 
będzie z dnia na dzień coraz lepsza.

SPORTY DRUŻYNOWE – Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, unihokej, piłka ręczna, 
a  może football amerykański? Poznaj podstawowe zasady i  umiejętności przydatne 
w ulubionych sportach drużynowych, które przynoszą nie tylko sprawność fi zyczną, 
ale również możliwość rywalizacji, smak gry zespołowej i niezły fun!

SPORTY INDYWIDUALNE – Jeśli lubisz aktywny tryb życia, na pewno nie są Ci obce 
sporty indywidualne. Zapoznasz się z podstawami takich dyscyplin jak: lekkoatletyka, 
tenis ziemny, fi tness, zumba, nordic walking, kulturystyka, jogging.

SHAPE YOUR BODY! –  Wciąż myślisz, że smukła, umięśniona sylwetka to wynik 
przerzucania ton żelastwa na siłowni? Wyprowadzimy Cię z tego błędu pokazując, jak 
w przyjemny sposób ćwiczyć z ciężarami, w tym także z ciężarem Twojego ciała! Wspól-
nie opracujemy idealny dla Ciebie trening.

NA ZDROWIE – Jak powinniśmy się odżywiać, co pić i jak ćwiczyć, żeby nie narzekać 
na złe samopoczucie, bóle mięśni czy stawów. Co daje nam zdrowe odżywianie? Jakich 
produktów koniecznie należy unikać, a jakie wprowadzić na stałe do naszej diety? Czy 
potrzebujemy suplementów diety? Jak dbać o swój organizm, żeby lekcje wychowania 
fi zycznego w szkole nie były dla nas udręką? Na te i na inne pytania odpowiedzą nasi 
doświadczeni instruktorzy.

ENERGIA NA CAŁY DZIEŃ – Budzisz się zmęczony? Nie masz ochoty na żadną aktyw-
ność? Mamy na to sposób! Nasi instruktorzy pokażą, jak przygotować zdrowe i w pełni 
naturalne napoje izotoniczne oraz koktajle proteinowe, które zapewnią bardzo dobre 
nawodnienie organizmu, a poza tym dostarczą dawkę energii na cały aktywny dzień!

TEAM BUILDING – To specjalnie dobrane zadania służące budowaniu zespołu, lepszej 
integracji. Uczy współdziałania w grupie oraz skutecznej komunikacji.

ZAJĘCIA NA BASENIE –  Będzie również czas na orzeźwienie w  wodzie. Pływanie, 
doskonalenie różnych technik oraz wodne gry i  zabawy to idealna forma treningu 
ogólnorozwojowego i po prostu wakacyjny relaks.

ORIENTEERING – Jak odnaleźć właściwą drogę w lesie? Nie zawsze jest to proste… 
A  jednak! Wystarczy tylko posiąść umiejętność posługiwania się mapą i  kompasem, 
nauczyć się znaków topografi cznych, rysować mapy oraz oceniać odległości w terenie.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• Bardzo aktywny program
• Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• Pamiątkowa koszulka, śpiewnik, 
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• Podatek VAT

ZAKWATEROWANIE
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne ACTIV – wielofunkcyjny, profesjonalny kom-
pleks budynków hotelowych i rekreacyjnych położony wśród lasów w Sypniewie. Do 
dyspozycji Uczestników nowoczesne obiekty sportowe: pełnowymiarowy basen, hala 
sportowa, korty tenisowe, sala fi tness, siłownia, boiska sportowe oraz sauna. Pokoje 
2,  3,  4-osobowe z  pełnym węzłem sanitarnym o  wysokim standardzie. Na terenie 
ośrodka działają telefony wszystkich sieci. Strona obiektu: www.centrumactiv.pl

WYŻYWIENIE
4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja) przygotowywane 
w ośrodku, od kolacji pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego. Suchy prowiant 
na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• Opłata za dojazd w zależności od miasta wsiadania 

ATRAKCJE FAKULTATYWNE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, Przygodowy Pakiet Obozowy +100 PLN, Paint-
ball +100 PLN, Spływ kajakowy +80 PLN, Szkolenie z pierwszej pomocy (całodzienny, 
certyfi kowany kurs) +160 PLN, Park Linowy +90 PLN, 100 dodatkowych kulek paintbal-
lowych +30 PLN, Wodna zabawa na bananie +40 PLN. Szczegóły na www.atas.pl.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA
Wygodny ubiór do ćwiczeń fi zycznych (stroje niekrępujące ruchów, kilka na zmianę), 
dres sportowy, nieprzemakalna kurtka sportowa, obuwie sportowe, mały plecak oraz 
wygodne buty do wycieczek pieszych, gorsza bluza i  spodnie do zajęć terenowych, 
ciepły sweter lub polar, strój kąpielowy (czepek, kąpielówki, okulary pływackie) krem 
z  fi ltrem UV, letnie nakrycie głowy (czapka lub chustka), kompas, latarka z  zapasem 
baterii, legitymacja szkolna, poprawnie wypełniona karta kolonijna (z numerem PESEL).

TRANSPORT
Dojazd autokarem z  większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+188 PLN, Szczecina +178 PLN, Poznania +158 PLN, Łodzi +178 PLN, Krakowa +198 PLN, 
Katowic +198 PLN, Gdańska +188 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY

POP-KS-1 27.06–08.07.16 1999 PLN

POP-KS-2 09.07–20.07.16 1999 PLN

POP-KS-3 21.07–01.08.16 1999 PLN

POP-KS-4 02.08–13.08.16 1999 PLN

Sypniewo
Obóz CrossFit & Przygoda

13–18 lat
12 dni
super: ciekawy program
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Łeba położona jest pośrodku polskiego wybrzeża i jest jedną z najbardziej urokliwych 
i najchętniej odwiedzanych miejscowości nadmorskich. Przez całe lato organizowane 
są imprezy promujące aktywny wypoczynek na plaży. Począwszy od siatkówki pla-
żowej, regat, kursów pływania, żeglowania, nurkowania, a skończywszy na aerobiku 
i występach tanecznych. 

PROGRAM
OBÓZ REKREACYJNO-SPORTOWY „ŁEBSKIE WAKACJE” (13–15 i 16–18 lat)
Plażowanie i  kąpiele w  morzu, gry i  konkursy plażowe, wycieczka rowerowa do Sło-
wińskiego Parku Narodowego- wędrówka po wydmach, konkurs na Megakarambol 
– zbudowanie i wodowanie własnej konstrukcji pływającej, rozgrywki sportowe: siat-
kówka, koszykówka, kometka, ping-pong, mini piłka nożna, rzut balonem na odległość, 
dla chętnych aquaaerobik, turniej piłki plażowej, Filmomania – noc hitów kinowych, 
uczestnictwo w  otwartych imprezach rozrywkowych na terenie Łeby, (koncerty, 
plenery, regaty), ognisko z kiełbaskami, dyskoteki, konkurs fryzur i makijażu, wieczór 
oryginalnych strojów, podchody, konkurs karaoke, wieczór kabaretowy, wizyta w stad-
ninie koni w Nowęcinie (dla zainteresowanych).

KOLONIE 6–13 lat (w połączeniu z jednym z programów: „MOC ATRAKCJI”, „FAN-
TAZJOLANDIA”, „LATO AUTOMANIAKA”)
Plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, Wodne ABC – bezpieczeństwo 
w  wodzie, wycieczka kolejką bajkową do Słowińskiego Parku Narodowego, rejs 
statkiem po Jez. Łebsko, gry i zabawy sportowo-integracyjne, rozgrywki międzykolo-
nijne – olimpiada na wesoło (siatkówka, koszykówka ping-pong), zamki z piasku, gry 
plażowe (wyścig rzędów, dwa ognie, piłka plażowa), ognisko z kiełbaskami, dyskoteki, 
podchody, quizy i turnieje. 

PROGRAMY DODATKOWE 
DLA CHĘTNYCH, JEDEN DO WYBORU

ŁEBA AKTYWNIE (dopłata +120 PLN), 13–15 i 16–18 lat
Wymarzona impreza dla osób, które lubią ruch i adrenalinę oraz nie boją się wyzwań. 
Będziecie aktywnie spędzać czas, próbując wciąż czegoś nowego. W programie: kajaki 
i  rowery wodne, zajęcia w Power Park Łeba, zajęcia na torze gokartowym (praktycz-
ne i  teoretyczne), Park Linowy, paintball, ścianka wspinaczkowa, skok wahadłowy 
w uprzęży alpinistycznej, tyrolka + zajęcia z programu rekreacyjno-sportowego.

MOC ATRAKCJI (dopłata +100 PLN), 8–10 i 11–13 lat
Aktywne spędzenie czasu. Podczas kolonii czeka na Was moc atrakcji i  niespodzia-
nek, ciekawa rywalizacja i przede wszystkim dużo zabawy. W programie Park Linowy 
– Power Park Łeba, ABC jazdy gokartowej, jazda na quadach, wspinaczka po ściance 
wspinaczkowej, Dino Park Łeba – największy Park Dinozaurów w kraju, Mino Zoo, Plac 
Zabaw Łeba Park utrzymany w charakterze ery dinozaurów oraz piesze wędrówki.

FANTAZJOLANDIA (bez dopłaty), 6–9 i 10–12 lat
Nadarza się okazja, aby wziąć udział w  fascynującej pełnej wody, wiatru, słońca 
i przygód wyprawie. W programie: bieganie po falach, konkurs na cieślę okrętowego, 
wykonywanie mapy skarbów, Safari nad Bałtykiem. Mohikanie –  budowanie szałasu 
i  odznaki indiańskie, „polowanie na dzikiego zwierza”, Indiańska Ścieżka 3D, turniej 
rycerski, budowanie zamków z piasku, magiczne lustra – krzywe zwierciadła, Illuzeum, 
Magiczny Ogród gier wielkoformatowych, dyskoteki, turnieje, konkursy mody i fryzur, 
Piżama Party.

LATO AUTOMANIAKA (dopłata +100), 8–10 i 11–13 lat
Kolonia przeznaczona jest dla pasjonatów motoryzacji, a w szczególności miłośników 
kartingu. Czekać na Was będzie mnóstwo atrakcji, ciekawostek i nowinek ze świata mo-
toryzacji, zdrowa rywalizacja na torze i duuużo dobrej zabawy. Spróbujecie swoich sił 
na prawdziwym torze kartingowym! Zajęcia odbywać się będą na terenie Power Park 
Łeba, pod opieką wyspecjalizowanych instruktorów. W  programie: historia kartingu, 
ABC jazdy gokartowej, wizyta w warsztacie podczas której poznacie budowę gokarda 

oraz poznacie zasadę działania silnika spalinowego. Warsztaty DESIGN’ERSKIE – malo-
wanie prawdziwych samochodów, Monster Truck RC gdzie poznamy zasadę działania 
mechanizmów modelu elektrycznego typu Savage lub Bullet sterowanego radiem, 
a  także dowiemy się jakie jest fachowe słownictwo RAJDOWCA, gokarty rowerowe, 
napędzane siłą mięśni, football bungeem oraz piesze wędrówki. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka na Ruchome Wydmy, program rekreacyjno-
-sportowy wg opisu, opieka wychowawcza, ratownicza i  medyczna, ubezpieczenie 
NNW TUiR AXA (do 5000 PLN).

ZAKWATEROWANIE
O.W. „FREGATA” (www.ow-fregata.pl) ośrodek wczasowy o bardzo dobrym standar-
dzie, położony ok. 7 min. drogi od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3–4-osobowych 
z łazienkami. Na miejscu znajduje się stołówka i świetlica z TV SAT, sale do zajęć, sala 
dyskotekowa (ze światłami), salka bilardowa, kawiarenka, sklepik, cymbergaje, tenis 
stołowy, oraz wypożyczalnia rowerów. Do dyspozycji są również boiska do koszykówki, 
siatkówki oraz mini piłki nożnej, plac zabaw.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + deser (śniadania w formie bufetu). Pierwszy posiłek – ciepła kolacja 
(w przypadku przyjazdu po 19.00 posiłek cateringowy typu fast-food), ostatni – śniada-
nie +suchy prowiant na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• Dojazd wg rozkładu jazdy

OPŁATY FAKULTATYWNE
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy AXA – 52 PLN

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE 
• Warsztaty taneczne +120 PLN
• Warsztaty plastyczne +60 PLN (tylko dla uczestników kolonii)
• Wycieczka do SEA PARKU +48 PLN
• Rejs statkiem pirackim dopłata +25 PLN
• Wycieczka do Dino Parku w Łebie + ok. 25 PLN (nie dotyczy opcji Moc Atrakcji)
• Bilard, piłkarzyki ok. 2 PLN/gra, dodatkowe wypożyczenie roweru 20 PLN/dzień (wy-

magane zebranie grupy)
Szczegółowe opisy warsztatów oraz programów na www.atas.pl.

TRANSPORT
Przejazd autokarem: Katowice, Kielce, Opole, Radom, Wrocław + 170 PLN, Gdańsk, Toruń 
+120 PLN, Łódź, Poznań, Warszawa, Ostróda +150 PLN, Lublin +180 PLN, Kraków +220 PLN 
lub dojazd własny.
Szczegółowe informacje dotyczące transportu na www.atas.pl

TURNUSY I CENY

POP-CŁ-1 27.06–08.07.2016 1549 PLN

POP-CŁ-2 09.07–20.07.2016 1549 PLN

POP-CŁ-3 21.07–01.08.2016 1549 PLN

POP-CŁ-4 02.08–13.08.2016 1549 PLN

Łeba
Kolonia i obóz 

rekreacyjno-sportowy

6-13, 13–15, 16-18 lat
12 dni
dużo atrakcji



Obozy krajowe
– hobby

AMBICJA, TALENT, ZAANGAŻOWANIE, SATYSFAKCJA

Posiadanie hobby to rzecz cenna gdyż 

to doskonały wypoczynek od trudów 

codzienności, trening dla mózgu, rozwijanie 

kreatywności, poznawanie nowych osób. 

Naszym celem było sprostanie różnorodnym 

oczekiwaniom naszych młodych klientów, dlatego 

też zaproponowane obozy i kolonie różnią 

się pomiędzy sobą zakresem i tematyką. 

Hobbystyczne kolonie i obozy krajowe 

ukierunkowane są na rozwój zainteresowań 

i pasji młodzieży, w połączeniu z wypoczynkiem 

i spędzaniem czasu w grupie rówieśników. 
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Jedyny taki obóz tematyczny dla miłośników japońskiej kultury oraz mangi i  anime. 
To jak trzynastodniowy konwent. Naszych obozowiczów łączy wspólna pasja, a człon-
kowie kadry (m.in. rysownicy, cosplayerzy, organizatorzy konwentów, prelegenci 
i studenci japonistyki) kochają to, co robią, więc z radością dzielą się swoimi umiejęt-
nościami i doświadczeniami. No i mamy pocky! (̂ . )̂ To wszystko sprawia, że na Otaku 
Camp chce się wracać! 

PROGRAM OGÓLNY
Nowocześnie:
• COSPLAY – wcielanie się w postać z m&a obecne na każdym konwencie mangowym, 

nie mogło go zabraknąć i u nas!
• ULTRASTAR –  karaoke z  elementem rywalizacji, kilkanaście tysięcy piosenek 

w różnych językach
• DANCE DANCE REVOLUTION – konwentowy hit, czyli gra taneczna na macie w rytm 

muzyki
• PROJEKCJE ANIME –  wspólne pochłanianie fabuły, klasyki i  nowości, komedie 

i dramaty – to Wy decydujecie! 
Tradycyjnie:
• KALIGRAFIA – warsztaty dla początkujących i  zaawansowanych z wykorzystaniem 

oryginalnych japońskich pędzli, tuszy i markerów fudepen.
• DROGA HERBATY – tradycyjne spotkanie herbaciane na macie tatami rozłożonej na 

drewnianej werandzie. Czarka zielonej herbaty i słodycze dla każdego!
• KITSUKE – sztuka zakładania kimon, przymierzanie oryginalnych kimono, yukat i do-

datków a potem sesja zdjęciowa na świeżym powietrzu.
Rozwojowo:
• MANGOWY STYL – profesjonalne warsztaty rysunku mangowego kreska po kresce 

pod okiem doświadczonego rysownika
• KOMIKS –  warsztaty rysowania komiksu pomogą Ci urzeczywistnić marzenia 

o własnej mandze
• JĘZYK JAPOŃSKI – ciekawostki, przydatne zwroty, podstawy pisma, czyli krótki kurs 

językowy z przymrużeniem oka
• PICHCENIE PO JAPOŃSKU –  warsztaty kulinarne, podczas których nauczymy się 

przygotowywać japońskie przysmaki, także desery!
Kreatywnie:
• ZWOJE –  odrobina kreatywności i  techniki, żeby swoją ulubioną kaligrafi ę zmienić 

w japoński zwój do powieszenia na ścianie
• TATUAŻE – kolorowa lekcja humoru i kreatywności, czyli zmywalne tatuaże w japoń-

skim stylu
• WARSZTATY –  było origami, kirigami, chusty furoshiki, malowanie wachlarzy… 

w tym roku też zaskoczymy obozowiczów czymś nowym
Aktywnie:
• KENJUTSU/IAIDO – trening jednej z tradycyjnych japońskich sztuki walki mieczem 

przy użyciu bezpiecznej broni treningowej
• TANIEC JAPOŃSKI – nauka jednego z tradycyjnych japońskich tańców, nostalgiczne-

go bon-odori lub energetycznego yosakoi
• WYCIECZKA DO DUSZNIK ZDROJU – piesza wycieczka do pobliskiej miejscowości 

wypoczynkowej z możliwością wizyty w Muzeum Papiernictwa
• KONKURSY – konkurs cosplayowy, rysunkowy, turniej UltraStara i DDRa, quiz wiedzy 

o Japonii i masa innych, a dla zwycięzców nagrody związane z tematyką obozu!

PROGRAMY DODATKOWE 
(+50 PLN) do wybranych punktów programu podstawowego dochodzą:
OTAKU ART – cykl warsztatów rysunku mangowego dla zaawansowanych; tworzenie 
własnej animacji komputerowej pod okiem profesjonalnego grafi ka; obsługa lightbo-
xa, tabletu i programów grafi cznych; obróbka zdjęć.
OTAKU COSPLAY –  cykl warsztatów cosplayowych poprowadzonych przez jedną 
z czołowych polskich cosplayerek w tym: warsztaty makijażu i aktorskie; nauka tworze-
nia wykrojów; stylizacja peruk; tworzenie rekwizytów z pianki EVA.

OTAKU KULINARIA –  cykl czterech warsztatów kulinarnych; wybrane dania kuchni 
japońskiej (przykładowo zarusoba, udon, sushi, misoshiru, mochi, dango); poradnik 
gotującego otaku; pałeczkowy savoir’vivre; gotowanie w m&a.
OTAKU TRADYCJA –  cykl zaawansowanych warsztatów obejmujących tradycyjne 
sztuki japońskie, w tym: kaligrafi a, kitsuke – sztuka ubierania w kimono, origami, Droga 
Herbaty, poezja haiku oraz tradycyjne gry japońskie (go, hanafuda)

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Zakwaterowanie (12 noclegów, 11 w przypadku turnusu studenckiego), wyżywienie,
realizację programu wg opisu, opieka wychowawcza i medyczna, ubezpieczenie NNW
5000 PLN, pamiątkową koszulkę i zdjęcia z obozu.

ZAKWATEROWANIE DO WYBORU
HOTEL ZIELENIEC*** (www.hotelzieleniec.pl)
Hotel o bardzo wysokim standardzie, komfortowe pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami 
i TV SAT, bezpłatna strefa WI-FI w całym budynku, do dyspozycji restauracja, sala konfe-
rencyjna, Bowling Club, sala kominkowa, tarasy widokowe, boisko do gry w siatkówkę, 
rozległy teren z miejscem na ognisko i grilla.
O.W. MIESZKO (www.mieszkozieleniec.pl)
Ośrodek wczasowy o bardzo dobrym standardzie, pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami 
i TV SAT, bezpłatna strefa WI-FI w całym budynku, do dyspozycji stylowa jadalnia, ka-
wiarnia, trzy świetlice, boisko do gry w siatkówkę, tarasy widokowe oraz rozległy teren 
z miejscem na ognisko i grilla.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek (śniadania w  formie bufetu); pierwszy posiłek 
– ciepła kolacja, ostatni – obiad + suchy prowiant na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• Opłata za transport w zależności od miejsca wsiadania

OPŁATY FAKULTATYWE
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za 2,5% ostatecznej ceny obozu (do 80% zwrotu)

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
M.in.: wycieczka do Kudowy Zdroju ze wstępem na basen, do parku linowego 
(+30/35 PLN), ogrodu japońskiego i Kaplicy Czaszek – 80 PLN; wycieczka do Skalnego 
Miasta Adrspach –  95  PLN; wycieczka „Złota Praga” –  150  PLN; wycieczka do Jaskini 
Moraskiego Krasu – 190 PLN. Więcej na www.atas.pl

DODATKOWE INFORMACJE
Co ze sobą zabrać: ważną książeczkę zdrowia, legitymację szkolną, paszport, plecak, 
wygodne buty na wycieczkę pieszą, krem z  fi ltrem UV, nakrycie głowy, kurtkę prze-
ciwdeszczową; opcjonalnie: ciekawe elementy strojów do cosplayu, kolorowe peruki, 
przybory do makijażu i charakteryzacji, ulubione serie anime.

TRANSPORT
Transfery pod opieką wychowawców odbywają się autokarami klasy LUX, a przy niektórych 
łączonych transferach dodatkowo PKP/Intercity. W zależności od miasta wyjazdu dopłata za 
transfer wynosi: Bydgoszcz 190 PLN, Częstochowa 180 PLN, Gdańsk 210 PLN, Łódź 190 PLN, 
Warszawa 190 PLN, Wrocław 160 PLN, Katowice 180 PLN, Kraków 190 PLN, Opole 160 pln, 
Poznań 180 PLN, inne miasta – dojazd negocjowany. Szczegóły na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY
WIEK CENA OW CENA HOTEL

POP-OO-1 27.06–09.07.2016 12–20 lat  1769 PLN 1869 PLN

POP-OO-2 09.07–21.07.2016 12–20 lat  1769 PLN 1869 PLN

POP-OO-3 21.07–02.08.2016 12–20 lat 1769 PLN 1869 PLN

POP-OO-4 02.08–14.08.2016 12–20 lat  1769 PLN 1869 PLN

*Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy oraz wpłacenie zaliczki do kasy biura lub przelewem 
bankowym do 31.03.2016.

Zieleniec 
k. Dusznik Zdroju

Otaku camp

12–20 lat
13 dni
zniżka -50 PLN 
promocja do 31.03.2016*
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Kochasz śpiewać? Marzysz o karierze wokalisty? Chcesz intensywnie szkolić swój głos? 
Obóz Wokalny przeznaczony jest dla tych, których największą pasją jest śpiew. Tutaj 
poznasz różne techniki śpiewu, sposoby prawidłowej emisji głosu, a przede wszystkim 
ludzi podobnych Tobie.

PROGRAM
KSZTAŁCENIE SŁUCHU –  absolutnie niezbędne zajęcia dla każdej muzycznej duszy, 
dzięki którym wiedza teoretyczna usprawni naukę w praktyce. W programie elementy 
muzyczne, dyktanda melodyczne oraz rytmiczne, podstawy zapisu nutowego.

EMISJA GŁOSU –  podczas warsztatów nasi Uczestnicy opanują prawidłową technikę 
emisji głosu, oddychania przeponowo-żebrowego oraz nauczą się sposobów dbania 
o głos jako narzędzia do wydobywania dźwięku.

DYKCJA –  czyli zajęcia pomagające usprawnić aparat mowy, ćwiczenie umiejętności 
synchronizowania pauz oddechowych z tekstem, poprawna artykulacja i akcentowanie. 
W  tym bloku także zabawne „łamańce językowe” oraz indywidualne konsultacje z  in-
struktorem.

WOKAL INDYWIDUALNY I  ZESPOŁOWY –  śpiew solowy różni się znacznie od 
zespołowego: ten pierwszy daje większe możliwości ekspresji i  wyrażenia własnej 
osobowości scenicznej, drugi wymaga dyscypliny, uwagi i  umiejętności słuchania. 
W programie: nauka śpiewania na głosy, a capella, z  instrumentem oraz z podkładem 
muzycznym.

IMPOSTACJA GŁOSU –  to prawidłowe ustawienie głosu. Jest to pojęcie znacznie 
szersze niż emisja głosu. Skupimy się na dążeniu do uzyskania naturalnej emisji głosu, 
rozszerzeniu skali głosowej, zwiększaniu siły i barwy głosu.

STUDIUM MUSICALU – zajęcia taneczne i aktorskie, dzięki którym będziesz w stanie 
swobodnie połączyć ekspresję ruchową z  wokalną. W  programie m.in.: ćwiczenia 
rytmiczne, elementy tańca współczesnego i jazzowego oraz fragmenty znanych chore-
ografi i musicalowych.

MUZYCZNE PLENERY – muzyka musi wychodzić do ludzi, dlatego działania artystycz-
ne Interkampu coraz częściej odbywają się na deptaku, letniej scenie, przy fontannie, 
w urokliwych uliczkach i szlakach górskich Krynicy.

STYLE MUZYCZNE – pop, soul, jazz, rock, hip-hop, country, funky, blues, poezja śpiewa-
na, gospel, piosenka aktorska – warto lepiej poznać każdy styl i różne techniki śpiewu. Na 
zajęciach spróbujesz wykorzystać atuty własnego głosu w poszczególnych stylach oraz 
zdobędziesz wiedzę teoretyczną.

STUDIO NAGRAŃ –  przekonasz się, na czym polegają studyjne nagrania wokalu. 
Zapoznasz się z obsługą prostych programów do obróbki dźwięku, dowiesz się, jak pra-
widłowo pracować z mikrofonem i jak przygotować profesjonalne podkłady muzyczne.

PREZENTACJA SCENICZNA – sztuka autoprezentacji, sposoby walki z tremą, dobór ko-
stiumu i makijażu scenicznego, zasady pracy z mikrofonem, rady dotyczące ustawienia 
się na scenie (wobec partnera, światła, widowni).

AKTYWNIE I  TWÓRCZO –  zajęcia team building, treningi kreatywności i  gry tereno-
we, tematyczne dyskoteki przebierane, ogniska muzyczne, wieczory fi lmowe, basen 
w ośrodku, a także zawody sportowe, wędrówki piesze górskimi szlakami i zwiedzanie 
atrakcji turystycznych Krynicy.

ZAJĘCIA OTWARTE –  szansa na poznanie programów innych obozów oraz nowych 
dziedzin sztuki oraz okazja do rozwinięcia kolejnych interkampowych pasji.

POKAZ FINAŁOWY I INTERKAMPKI – pod koniec turnusu podczas kilkugodzinnego 
przeglądu warsztatowego poszczególne obozy prezentują efekty swojej pracy twórczej. 
Podczas uroczystej gali Kadra Interkampu przyznaje skrzydlate Interkampki – nagrody 
dla osób wyróżniających się wyjątkowym zaangażowaniem i postawą twórczą.

PAKIET – każdy Uczestnik otrzymuje pakiet Interkamp zawierający: T-shirt, pendrive-
-brelok oraz opaskę na nadgarstek.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• Bardzo aktywny program
• Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• Pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• Podatek VAT

ZAKWATEROWANIE
OW PANORAMA w  Krynicy Zdrój. Zakwaterowanie w  komfortowych pokojach 
3–6-osobowych (również z łóżkami piętrowymi) z pełnym węzłem sanitarnym. Do dys-
pozycji bogata infrastruktura obiektu: całodobowa recepcja, tarasy widokowe, kryty 
basen, jadalnia, bezpośrednie sąsiedztwo lasu, teren zielony wokół obiektu, parking, 
boisko sportowe, krąg grillowy, bezprzewodowy Internet oraz kompleks w pełni wy-
posażonych sal warsztatowych. 
Strona internetowa ośrodka: www.panorama.krynica.pl

WYŻYWIENIE
4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), od kolacji 
pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w  ośrodku. Suchy 
prowiant na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• Opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

FAKULTATYWNE ATRAKCJE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, Przygodowy Pakiet Obozowy +100 PLN, Park 
linowy +50 PLN, Spływ pontonem Doliną Popradu +120 PLN, Paintball +80 PLN. Wy-
cieczka górska na Jaworzynę Krynicką + 100 PLN. Szczegóły na www.atas.pl.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA
Mile widziane Twoje propozycje podkładów muzycznych i tekstów piosenek. Ponadto 
mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, gorsza 
bluza i spodnie do zajęć terenowych, ciepły sweter lub polar, nieprzemakalna kurtka, 
ręcznik, strój kąpielowy, czepek, duży ręcznik kąpielowy, krem z  fi ltrem UV, letnie 
nakrycie głowy (czapka lub chusta), latarka z zapasem baterii, legitymacja szkolna, po-
prawnie wypełniona karta kolonijna (z numerem PESEL).

TRANSPORT
Dojazd autokarem z  większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178 PLN, Szczecina +198 PLN, Poznania +188 PLN, Łodzi +188 PLN, Krakowa +128 PLN, 
Katowic +128 PLN, Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY

POP-KKW-1 27.06–08.07.16 2199 PLN

POP-KKW-2 09.07–20.07.16 2199 PLN

POP-KKW-3 21.07–01.08.16 2199 PLN

Krynica Zdrój
Obóz wokalny

13–19 lat
12 dni

super: ciekawy program
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Odkryjesz fascynujący warsztat pracy aktora, poznasz swoje możliwości i  bogactwo 
sztuki teatralnej. Poczujesz smak intensywnej pracy zespołowej oraz dreszczyk emocji 
związany ze spontanicznymi działaniami teatralnymi w przestrzeni publicznej.

PROGRAM
BUDOWANIE ZESPOŁU –  zajęcia integracyjne mające na celu zbudowanie zaufania 
w zespole teatralnym i lepsze poznanie partnera scenicznego, ćwiczenia uruchamiające 
świadomość pracy z ciałem, wyzwalające wyobraźnię oraz odwagę przed publicznymi 
występami. Mocny zespół aktorski to klucz do sukcesu w  podejmowaniu scenicznych 
wyzwań.

PRACA Z GŁOSEM – liczne ćwiczenia poprawiające dykcję: odpowiednie wymawianie 
głosek, wyraźne i  klarowne artykułowanie, poprawność językowa. Praca nad emisją 
głosu: prawidłowe oddychanie, kontrolowanie głosu, jego brzmienia i głośności. Każdy 
Uczestnik otrzyma indywidualne wskazówki, nad czym powinien pracować po obozie.

ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE –  nauka podstaw warsztatu aktorskiego 
poprzez nabycie świadomości ciała, ruchu i słowa. Również: wyrażanie emocji, alfabet 
mimiczny, wybrane techniki aktorskie, sposoby budowania roli (psychologiczne, pla-
styczne, muzyczne), tworzenie postaci, ćwiczenie pamięci emocjonalnej.

PRACA Z TEKSTEM – znaczenie słowa w pracy aktora w tekście prozatorskim i poetyc-
kim, interpretacja analizowanego tekstu, sposoby podawania tekstu ze sceny, zadania 
aktorskie oparte na tekście literackim (pomocne będą własne propozycje).

RUCH SCENICZNY – warsztaty obejmują m.in.: reguły ruchu scenicznego i sposoby po-
ruszania się na scenie, świadomość wykonywanych gestów, ruch twardy i miękki, nauka 
analizy rytmu scenicznego, kształtowanie świadomości scenicznej.

PANTOMIMA –  trening fi zyczny to rozgrzewka i  podstawa działania ciałem: przeka-
zywanie myśli i  stanów emocjonalnych za pomocą gestów, pokazywania czynności… 
Podstawy plastyki i  techniki klasycznej pantomimy oraz elementy mowy ciała i  fi gur 
tanecznych.

PRZED KAMERĄ – zarejestrujemy monolog, etiudę z rekwizytem oraz improwizację na 
zadany temat. Zagadnienia związane z  prezentacją sceniczną i  tajnikami pracy aktora 
przed kamerą.

IMPROWIZACJE AKTORSKIE –  forma spontanicznej gry aktorskiej bez scenariusza. 
Tutaj nikt nie narzuca tego, co aktor ma robić na scenie – on sam szuka swoich środków 
wyrazu. Improwizacje pobudzają wyobraźnię i  prowadzą do zaskakujących sytuacji 
scenicznych. Ponadto: improwizacje do muzyki oraz warsztatowy przegląd etiud formy 
krótkiej.

WOKÓŁ PLASTYKI I SCENOGRAFII – znaczenie rekwizytów, dobór kostiumów, kolory-
styka i symbolika wykorzystywanych znaków, rola światła w spektaklu, próby wykonania 
charakteryzacji teatralnej.

TEATR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – spróbujemy spontanicznych sposobów kon-
frontacji sztuki z  przypadkową publicznością i  przestrzenią: performance, happening, 
fl ash mob. Krynica stwarza świetne okazje do takich działań! Dobra zabawa, test odwagi 
i smak teatru ulicznego.

PLANETA TEATR – podstawowe terminy związane ze sztuką teatralną, analiza przed-
stawień oraz warsztat krytyczny. Uczestnicy dowiedzą się o najnowszych trendach we 
współczesnym teatrze, spektaklach i reżyserach, których nie wypada nie znać oraz pro-
cesie produkcji przedstawień w teatrach zawodowych.

PREZENTACJA SCENICZNA – sztuka autoprezentacji, sposoby walki z tremą, podstawy 
makijażu scenicznego, rady dotyczące ustawienia się na scenie (wobec innych tancerzy, 
światła, widowni).

AKTYWNIE I  TWÓRCZO –  zajęcia team building, treningi kreatywności i  gry tereno-
we, tematyczne dyskoteki przebierane, ogniska muzyczne, wieczory fi lmowe, basen 
w ośrodku, a także zawody sportowe, wędrówki piesze górskimi szlakami i zwiedzanie 
atrakcji turystycznych Krynicy.

ZAJĘCIA OTWARTE –  szansa na poznanie programów innych obozów oraz nowych 
dziedzin sztuki oraz okazja do rozwinięcia kolejnych interkampowych pasji.

POKAZ FINAŁOWY I INTERKAMPKI – pod koniec turnusu podczas kilkugodzinnego 
przeglądu warsztatowego poszczególne obozy prezentują efekty swojej pracy twórczej. 
Podczas uroczystej gali Kadra Interkampu przyznaje skrzydlate Interkampki – nagrody 
dla osób wyróżniających się wyjątkowym zaangażowaniem i postawą twórczą.

PAKIET –  każdy Uczestnik otrzymuje pakiet Interkamp zawierający: T-shirt, pendrive-
-brelok oraz opaskę na nadgarstek.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• Bardzo aktywny program
• Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• Pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• Podatek VAT

ZAKWATEROWANIE
OW PANORAMA w Krynicy Zdrój. Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 3–6-oso-
bowych (również z  łóżkami piętrowymi) z  pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji 
bogata infrastruktura obiektu: całodobowa recepcja, tarasy widokowe, kryty basen, ja-
dalnia, bezpośrednie sąsiedztwo lasu, teren zielony wokół obiektu, parking, boisko 
sportowe, krąg grillowy, bezprzewodowy Internet oraz kompleks w pełni wyposażonych 
sal warsztatowych. Strona internetowa ośrodka: www.panorama.krynica.pl

WYŻYWIENIE
4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), od kolacji pierw-
szego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w ośrodku. Suchy prowiant 
na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• opłata za transport w zależności od miejsca wsiadania.

FAKULTATYWNE ATRAKCJE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, Przygodowy Pakiet Obozowy +100 PLN, Park 
linowy +50 PLN, Spływ pontonem Doliną Popradu +120 PLN, Paintball +80 PLN. Wy-
cieczka górska na Jaworzynę Krynicką + 100 PLN. Szczegóły na www.atas.pl.

TRANSPORT
Dojazd autokarem z  większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia +178 PLN, 
Szczecina +198  PLN, Poznania +188  PLN, Łodzi +188  PLN, Krakowa +128  PLN, Katowic 
+128 PLN, Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY

POP-KKA-1 27.06–08.07.16 2199 PLN

POP-KKA-2 09.07–20.07.16 2199 PLN

POP-KKA-3 21.07–01.08.16 2199 PLN

Krynica Zdrój
Obóz aktorski

13–19 lat
12 dni

super: ciekawy program
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Możliwości fotografi i cyfrowej i  uroki fotografi i analogowej. Intensywny program 
zawiera rozmaite zagadnienia związane ze sztuką fotografi i: od technicznych aspektów 
robienia zdjęć, przez umiejętność pracy z modelem w studio, wywołania czarno-białej 
kliszy, do cyfrowej obróbki fotografi i w różnych programach grafi cznych.

PROGRAM
KOMPOZYCJA ZDJĘĆ – elementarna wiedza fotografi czna: jak prawidłowo kompono-
wać kadr, w jakim planie umieścić fotografowany obiekt, co to jest złoty podział kadru, 
jakie linie wzmagają lub obniżają dynamizm zdjęcia. Ponadto: zagadnienia związane 
z symetrią i asymetrią w kadrze, ćwiczenia w kompozycji zamkniętej i otwartej.

TECHNICZNE ASPEKTY FOTOGRAFII – co to jest przysłona, ogniskowa, obiektyw sze-
rokokątny? Jaką czułość fi lmu lub ISO wybrać w kiepskim świetle? Do czego służy fi ltr UV? 
Jak zrobić zdjęcie w środku nocy bez lampy błyskowej? Jak uchwycić w biegu sportowca? 
Uczestnicy poznają techniczne podstawy wykonywania zdjęć oraz nauczą się władać 
aparatem cyfrowym i analogowym.

FOTOGRAFIA CYFROWA –  możliwości i  ograniczenia tego typu fotografi i. Zrobimy 
przegląd różnych rodzajów fotografi i: nocnej, portretu, krajobrazu, reklamy. Ćwiczenia 
praktyczne pomogą zrozumieć ich specyfi kę. Poznasz też historię fotografi i cyfrowej i jej 
najważniejsze dzieła oraz twórców.

PLENERY FOTOGRAFICZNE –  inspiracji i  pomysłów na zdjęcia poszukamy podczas 
górskich spacerów. Odbędzie się plener dzienny i nocny, które są świetną okazją na prze-
życie artystycznej przygody, często zmieniającej sposób patrzenia na otoczenie.

FOTOREPORTAŻ –  połączenie sztuki dziennikarskiej i  fotografi cznej, opowiadanie 
treści za pomocą co najmniej 3 zdjęcia, które w  sposób zaangażowany przedstawiają 
daną historię. Uczestnicy zrealizują m.in. fotoreportaże przyrodnicze i sportowe, a także 
opowiadające o twórczych działaniach obozów Interkamp.

STUDIO FOTOGRAFICZNE –  tematyczne sesje zdjęciowe w  studiu, we współpracy 
z innymi obozami: moda, stylizowane portrety, zdjęcia na plakaty i okładki płyt rockow-
ców… Zasady efektywnej współpracy z  modelem, wykorzystania blend, softboxów, 
lamp studyjnych, eksponowania interesujących szczegółów kadru, budowania nastroju.

KOMPUTEROWA EDYCJA ZDJĘĆ – zajęcia w pracowni komputerowej. W programie: 
przygotowanie zdjęć do laboratorium cyfrowego, obsługa najpopularniejszych pro-
gramów fotografi cznych i  edytorskich, profesjonalna oprawa zdjęć (passe-partout), 
drukowanie na papierze fotografi cznym, sposoby publikacji zdjęć w Internecie (foto-
blogi).

PROJEKTY FOTOGRAFICZNE – na życzenie naszych Uczestników stawiamy na większą 
samodzielność w  realizacji autorskich projektów fotografi cznych, więc każdy będzie 
mógł zrealizować swój pomysł na pokaz fi nałowy. Projekty Uczestników Obozu Fotogra-
fi cznego zaprezentujemy w specjalnie zaaranżowanej galerii.

CIEMNIA FOTOGRAFICZNA – podczas warsztatów fotografi i tradycyjnej każdy Uczest-
nik będzie mógł wywołać samodzielnie czarno-białe zdjęcia, a także dowiedzieć się, jak 
urządzić własną amatorską ciemnię.

KRÓLOWA FOTOGRAFIA –  historia fotografi i analogowej, camera obscura, ekspery-
menty z fotografi ą otworkową, analiza stylów fotografi i, nauka malowania światłem, kilka 
słów o najlepszych wystawach i twórcach oraz o teatrze fotografi i i ujęciach fi lmowych.

AKTYWNIE I  TWÓRCZO –  zajęcia team building, treningi kreatywności i  gry tereno-
we, tematyczne dyskoteki przebierane, ogniska muzyczne, wieczory fi lmowe, basen 
w ośrodku, a także zawody sportowe, wędrówki piesze górskimi szlakami i zwiedzanie 
atrakcji turystycznych Krynicy.

ZAJĘCIA OTWARTE –  szansa na poznanie programów innych obozów oraz nowych 
dziedzin sztuki oraz okazja do rozwinięcia kolejnych interkampowych pasji.

POKAZ FINAŁOWY I INTERKAMPKI – pod koniec turnusu podczas kilkugodzinnego 
przeglądu warsztatowego poszczególne obozy prezentują efekty swojej pracy twórczej. 
Podczas uroczystej gali Kadra Interkampu przyznaje skrzydlate Interkampki – nagrody 
dla osób wyróżniających się wyjątkowym zaangażowaniem i postawą twórczą.

PAKIET –  każdy Uczestnik otrzymuje pakiet Interkamp zawierający: T-shirt, pendrive-
-brelok oraz opaskę na nadgarstek.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• Bardzo aktywny program
• Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• Pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• Podatek VAT

ZAKWATEROWANIE
OW PANORAMA w Krynicy Zdrój. Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 3–6-oso-
bowych (również z  łóżkami piętrowymi) z  pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji 
bogata infrastruktura obiektu: całodobowa recepcja, tarasy widokowe, kryty basen, ja-
dalnia, bezpośrednie sąsiedztwo lasu, teren zielony wokół obiektu, parking, boisko 
sportowe, krąg grillowy, bezprzewodowy Internet oraz kompleks w pełni wyposażonych 
sal warsztatowych. Strona internetowa ośrodka: www.panorama.krynica.pl

WYŻYWIENIE
4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), od kolacji pierw-
szego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w ośrodku. Suchy prowiant 
na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• Dopłata za transport w zależności od miejsca wsiadania

ATRAKCJE FAKULTATYWE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, Przygodowy Pakiet Obozowy +100 PLN, Park 
linowy +50 PLN, Spływ pontonem Doliną Popradu +120 PLN, Paintball +80 PLN. Wyciecz-
ka górska na Jaworzynę Krynicką + 100 PLN. Szczegóły na www.atas.pl.

TRANSPORT
Dojazd autokarem z  większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia +178 PLN, 
Szczecina +198  PLN, Poznania +188  PLN, Łodzi +188  PLN, Krakowa +128  PLN, Katowic 
+128 PLN, Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY

POP-KOF-1 27.06–08.07.16 2199 PLN

POP-KOF-2 09.07–20.07.16 2199 PLN

POP-KOF-3 21.07–01.08.16 2199 PLN

Krynica Zdrój
Obóz fotografi czny

12 dni
13–19 lat

super: ciekawy program
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Taniec uczy własnego ciała, wyrażania emocji i dyscypliny, wyzwala i inspiruje. Gotowi 
na przygodę z różnymi technikami, taneczne bitwy, niezapomniane improwizacje, in-
tensywne treningi, zachwycające choreografi e i genialną zabawę?

PROGRAM
NA START –  różne warianty rozgrzewek, ćwiczenia rozciągające i  rozwijające orien-
tację przestrzenną oraz zasady prawidłowego dbania o ciało, aby zmniejszyć ryzyko 
niechcianych urazów i kontuzji. Dla lepszej formy zapraszamy na fi tness (TBC, pilates).

ZUMBA – łatwa i energetyczna mieszanka fi tnessu z tańcem (kroki salsy, rumby, twista, 
cumbii, reggaetonu, merengue, fl amenco, samby, tańca brzucha, cza-czy). Skompono-
wana z prostych kroków tanecznych, zabawnych choreografi i i absolutnie rozrywkowej 
muzyki porywa nawet najbardziej opornych.

TANIEC JAZZOWY – jego korzenie sięgają baletu klasycznego i Afryki, dziś kojarzy się 
z odmianą broadway jazz. Zawiera elementy akrobatyki, w znacznym stopniu polega 
na umiejętności izolowania ruchu, przy jednoczesnym angażowaniu całego ciała.

STREET DANCE – niemal każdy taniec zaczynał się na ulicy, a jego twórcy w ten sposób 
podkreślali pewną odrębność lub wyrażali bunt. Znane są uliczne bitwy taneczne 
z efektownymi choreografi ami, świetnym show i energią przypadkowej publiczności. 
Krynickie plenery czekają!

SALSOWE KLIMATY – salsa to nie tylko taniec – to sposób na życie! Wyjątkowość za-
wdzięcza fuzji różnych kultur i gorących temperamentów. Wprowadzimy Cię w świat 
salsy tańczonej solo, a także mambo, bachaty, ruedy i salsy kubańskiej.

TANIEC TOWARZYSKI – niekwestionowany kanon: gorąca brazylijska samba, zmysło-
wa rumba kubańska, żywiołowa cza-cza oraz dynamiczny jive. Opanowanie podstaw 
tych tańców zapewni swobodę poruszania się na parkiecie. Ponadto: kompendium 
wiedzy teoretycznej, terminologia i elementy historii.

TANIEC NOWOCZESNY – mieszanka różnych stylów i technik tanecznych to znak roz-
poznawalny współczesnego tancerza. Połącz hip-hop, dancehall, afro dance i  funky, 
spróbuj różnych technik, baw się muzyką. W programie: nauka podstawowych kroków, 
fi gur, układy i choreografi e znane z fi lmów tanecznych i kultowych teledysków.

CHOREOGRAFIA – zasady tworzenia układów tanecznych, solowych i formacyjnych 
oraz sposobów efektownego prezentowania jej na scenie. Dowiesz się, jak unikać 
podstawowych błędów choreografi cznych, jak przygotować interesującą kompozycję 
taneczną oraz podkreślić ją odpowiednią muzyką, strojami i rekwizytami.

IMPROWIZACJA TANECZNA – w trakcie wieczornych zajęć, zainspirowani muzyką, 
postaramy się przełamać wewnętrzne bariery i wyrazić siebie przez taniec. Skupimy 
się na ekspresji ruchowej, spróbujemy ją poszerzyć różnymi ćwiczeniami. Swobodny 
taniec bez konkretnych kroków i fi gur wyzwoli wyobraźnię.

PREZENTACJA SCENICZNA –  sztuka autoprezentacji, sposoby walki z  tremą, pod-
stawy makijażu scenicznego, rady dotyczące ustawienia się na scenie (wobec innych 
tancerzy, światła, widowni).

TANECZNE KINO –  w ramach odpoczynku Uczestnicy obejrzą pokazy formacji ta-
necznych, par mistrzowskich, spektakle teatrów tańca oraz kultowe fi lmy taneczne. Na 
ich podstawie przeanalizujemy techniki i style taneczne, artystyczny wyraz, kompozy-
cję choreografi i.

AKTYWNIE I TWÓRCZO – zajęcia team building, treningi kreatywności i gry tereno-
we, tematyczne dyskoteki przebierane, ogniska muzyczne, wieczory fi lmowe, basen 
w ośrodku, a także zawody sportowe, wędrówki piesze górskimi szlakami i zwiedzanie 
atrakcji turystycznych Krynicy.

ZAJĘCIA OTWARTE – szansa na poznanie programów innych obozów oraz nowych 
dziedzin sztuki oraz okazja do rozwinięcia kolejnych interkampowych pasji.

POKAZ FINAŁOWY I  INTERKAMPKI – pod koniec turnusu podczas kilkugodzinne-
go przeglądu warsztatowego poszczególne obozy prezentują efekty swojej pracy 
twórczej. Podczas uroczystej gali Kadra Interkampu przyznaje skrzydlate Interkamp-
ki –  nagrody dla osób wyróżniających się wyjątkowym zaangażowaniem i  postawą 
twórczą.

PAKIET – każdy Uczestnik otrzymuje pakiet Interkamp zawierający: T-shirt, pendrive-
-brelok oraz opaskę na nadgarstek.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• Bardzo aktywny program
• Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• Pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• Podatek VAT

ZAKWATEROWANIE
OW PANORAMA w Krynicy Zdrój. Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 3–6-oso-
bowych (również z  łóżkami piętrowymi) z  pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji 
bogata infrastruktura obiektu: całodobowa recepcja, tarasy widokowe, kryty basen, ja-
dalnia, bezpośrednie sąsiedztwo lasu, teren zielony wokół obiektu, parking, boisko 
sportowe, krąg grillowy, bezprzewodowy Internet oraz kompleks w pełni wyposażonych 
sal warsztatowych. Strona internetowa ośrodka: www.panorama.krynica.pl

WYŻYWIENIE
4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), od kolacji 
pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w  ośrodku. Suchy 
prowiant na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• Opłata za dojazd w zależności od miasta wsiadania

FAKULTATYWNE ATRAKCJE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, Przygodowy Pakiet Obozowy +100 PLN, Park 
linowy +50 PLN, Spływ pontonem Doliną Popradu +120 PLN, Paintball +80 PLN. Wy-
cieczka górska na Jaworzynę Krynicką + 100 PLN. Szczegóły na www.atas.pl.

TRANSPORT
Dojazd autokarem z  większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178 PLN, Szczecina +198 PLN, Poznania +188 PLN, Łodzi +188 PLN, Krakowa +128 PLN, 
Katowic +128 PLN, Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY

POP-KT-1 27.06–08.07.16 2199 PLN

POP-KT-2 09.07–20.07.16 2199 PLN

POP-KT-3 21.07–01.08.16 2199 PLN

Krynica Zdrój
Obóz taneczny

12 dni
13–19 lat

super: ciekawy program
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Zapraszamy na wakacje dla najmłodszych pasjonatów robotów, gier komputerowych, 
planszowych i sportowych oraz informatyki. Interkamp Junior proponuje obóz rozwi-
jający zdolności konstrukcyjne, grafi czne i  komputerowe. Rodzicom gwarantujemy 
odpowiedzialny dobór gier i czasu spędzanego przed komputerem oraz solidną porcję 
ruchu na świeżym powietrzu. Łączymy przyjemne z pożytecznym!

PROGRAM
TURNIEJE GIER I SZCZYPTA SPORTU – obóz to czas zabawy, tak więc proponuje-
my porządną dawkę emocji i zdrowej rywalizacji podczas turniejów gier sieciowych, 
na konsolach PS3, PS4… Na zwycięzców oczywiście czekają nagrody! W  programie 
również zdrowa porcja ruchu na świeżym powietrzu, czyli gry zespołowe (piłka nożna, 
koszykówka) oraz wędrówki piesze górskimi szlakami. 

ROBOTY! –  Do dyspozycji Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms Education NXT. 
Praca z  zestawami Lego to wspaniała przygoda i  doskonałe pole do rozwijania wy-
obraźni i  umiejętności! Każdy z  zestawów zawiera –  oprócz tradycyjnych klocków 
konstrukcyjnych, łączników, kółek, silniczków, przekładni oraz czujników dotyku i barw 
– także mikrokomputer (w postaci klocka LEGO) i programowalny sterownik RCX. 

BUDOWANIE ROBOTÓW –  każdy z  Was będzie miał szansę skonstruować własne-
go robota. Już teraz zastanów się, czy Twój robot będzie miał cztery ręce, czy będzie 
poruszał się na kółkach, co będzie robił… Być może będzie to solidny Roverobot, wy-
trzymały Acrobot, czy też niewielki i usłużny Inventrobot? Budowałeś kiedyś z klocków 
krokodyla? Uruchom swoją wyobraźnię i buduj!

PROGRAMOWANIE ROBOTÓW –  możesz zaprogramować swojego robota w  spe-
cjalnym języku RCX Code. Jest to grafi czny, intuicyjny język programowania, który 
decyduje o zachowaniu robota i sposobie reagowania na środowisko zewnętrzne. Twój 
robot będzie potrafi ł omijać przeszkody, podążać w  kierunku światła lub po czarnej 
linii. Może Cię witać, gdy wejdziesz do pokoju, rzucać przedmiotami lub służyć jako 
alarm przed niepowołanymi osobami. Do dzieła! 

TERAZ SCRATCH! – poznaj rewelacyjny program edukacyjny, dzięki któremu dzieci 
na całym świecie uczą się podstaw informatyki, nowoczesnych narzędzi, oraz kre-
atywnego myślenia. Scratch to wizualny język programowania, który umożliwia łatwe 
tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier i muzyki. Programowanie odbywa 
się w  sposób wizualny: poszczególne elementy mają kształt puzzli, które można 
układać w określonym porządku i tak tworzy się kod przypisany wybranym obiektom. 
My wykorzystamy Scratch do zrobienia własnych gier komputerowych. Gwarantujemy 
świetną zabawę! 

RPG MAKER –  wdzięczny program do tworzenia fabularnych gier komputerowych 
bez znajomości języków programowania. W programie tworzenie plików grafi cznych, 
dźwiękowych i video, generator postaci, systemy skryptowania, tworzenie własnych 
tilesetów, zmiana tła. 

GRAMY! –  w ramach odpoczynku od komputerów zapraszamy do zmierzenia się 
z  grami planszowymi, karcianymi i  terenowymi. Warto poznać największe klasyki 
planszówek –  do dyspozycji m.in. Monopoly, Scrabble, Jungle Speed, Carcassonne, 
Osadnicy z Catanu, warcaby i wiele wiele innych. W pobliskim lesie zagramy też w pod-
chody i  Capture the Flag. A  może i  Ty masz ochotę wymyślić własną grę terenową? 
Chętnie przetestujemy ją całym obozem!

AKTYWNIE I TWÓRCZO – zajęcia team building, treningi kreatywności i gry tereno-
we, tematyczne dyskoteki przebierane, ogniska muzyczne, wieczory fi lmowe, basen 
w ośrodku, a także zawody sportowe, wędrówki piesze górskimi szlakami i zwiedzanie 
atrakcji turystycznych Krynicy.

ZAJĘCIA OTWARTE – szansa na poznanie programów innych obozów oraz nowych 
dziedzin sztuki oraz okazja do rozwinięcia kolejnych interkampowych pasji.

POKAZ FINAŁOWY I  INTERKAMPKI – pod koniec turnusu podczas kilkugodzinne-
go przeglądu warsztatowego poszczególne obozy prezentują efekty swojej pracy 
twórczej. Podczas uroczystej gali Kadra Interkampu przyznaje skrzydlate Interkamp-
ki –  nagrody dla osób wyróżniających się wyjątkowym zaangażowaniem i  postawą 
twórczą.

PAKIET – każdy Uczestnik otrzymuje pakiet Interkamp zawierający: T-shirt, pendrive-
-brelok oraz opaskę na nadgarstek.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• Bardzo aktywny program
• Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• Pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• Podatek VAT

ZAKWATEROWANIE
OW PANORAMA w Krynicy Zdrój. Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 3–6-oso-
bowych (również z  łóżkami piętrowymi) z  pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji 
bogata infrastruktura obiektu: całodobowa recepcja, tarasy widokowe, kryty basen, ja-
dalnia, bezpośrednie sąsiedztwo lasu, teren zielony wokół obiektu, parking, boisko 
sportowe, krąg grillowy, bezprzewodowy Internet oraz kompleks w pełni wyposażonych 
sal warsztatowych. Strona internetowa ośrodka: www.panorama.krynica.pl

WYŻYWIENIE
4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), od kolacji 
pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w  ośrodku. Suchy 
prowiant na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• Opłata za transport w zależności od miasta wsiadania

FAKULTATYWNE ATRAKCJE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, Przygodowy Pakiet Obozowy +100 PLN, Park 
linowy +50 PLN, Spływ pontonem Doliną Popradu +120 PLN, Wycieczka górska na Ja-
worzynę Krynicką + 100 PLN. Szczegóły na www.atas.pl.

TRANSPORT
Dojazd autokarem z  większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178 PLN, Szczecina +198 PLN, Poznania +188 PLN, Łodzi +188 PLN, Krakowa +128 PLN, 
Katowic +128 PLN, Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY

POP-IRK-1 27.06–08.07.16 1999 PLN

POP-IRK-2 09.07–20.07.16 1999 PLN

POP-IRK-3 21.07–01.08.16 1999 PLN

Krynica Zdrój
Interkamp Junior 

– gry & roboty & komputery 

7–12 lat
12 dni

super: ciekawy program
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Czy Twoim żywiołem jest scena? Zapraszamy na wakacje dla najmłodszych pasjonatów 
sztuk scenicznych. Interkamp Junior proponuje obóz warsztatowy rozwijający zain-
teresowania aktorskie, muzyczne i  taneczne. Urozmaicony program i  profesjonalna 
Kadra pasjonatów gwarantują niezapomnianą przygodę artystyczną!

PROGRAM
ABC SCENY –  kim jest scenograf? Czym zajmuje się reżyser? Co to jest happening? 
Kiedy odbywa się próba generalna? W programie codzienna dawka pojęć, terminów 
i słownictwa, którym posługują się profesjonalni artyści sceniczni.

WARSZTATY TEATRALNE –  stawiamy na porządną teatralną rozgrzewkę i  naukę 
podstaw warsztatu aktorskiego. W ramach zajęć proponujemy elementarne zadania 
aktorskie, budowanie postaci, ćwiczenie pamięci oraz niezapomniane improwizacje 
teatralne.

SŁOWA, SŁOWA, SŁOWA… – zapraszamy na warsztaty skupione na znaczeniu słowa: 
tekst pisany prozą i wierszem, sposoby podawania tekstu ze sceny, a także ćwiczenia 
usprawniające aparat mowy, zabawne „łamańce językowe” i indywidualne konsultacje.

WARSZTATY TANECZNE –  tańcz hip-hop, zumbę, dancehall, funky, jazz, salsę… 
Zdrowa porcja ruchu przy muzyce gwarantuje świetną zabawę! W  programie nauka 
wybranych technik, podstawowych kroków i  fi gur oraz układów tanecznych, chore-
ografi e znane z kultowych klipów i fi lmów muzycznych.

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – poznaj różne warianty rozśpiewek, podstawy emisji głosu, 
techniki prawidłowego oddychania przeponą, ćwiczenia kształcące słuch. Podczas 
naszej muzycznej przygody spróbujemy zaśpiewać na głosy, a capella, z instrumentem 
i podkładem muzycznym.

LATO TALENTÓW – na młode przyszłe gwiazdy sceny czeka spore wyzwanie – udział 
w konkursie typu talent show. Już teraz zastanów się, co chcesz zaprezentować. Może 
to być wiersz, pokaz tańca, piosenka, scenka aktorska. Ile osób, tyle talentów. Nasza 
kadra pomoże Ci przygotować się do tego specjalnego występu.

MUZYCZNE KINO –  w letnie wieczory przyjdzie też czas na muzyczne kino. Po 
intensywnych warsztatach warto wspólnie obejrzeć słynne musicale, fragmenty nie-
zapomnianych koncertów, popisy popstars, najlepsze teledyski czy też kultowe fi lmy 
muzyczne dla dzieci.

PREZENTACJA SCENICZNA – sztuka autoprezentacji, sposoby walki z tremą, dobór 
kostiumu i makijażu scenicznego, zasady pracy z mikrofonem, rady dotyczące ustawie-
nia się na scenie (wobec partnera, światła, widowni).

AKTYWNIE I TWÓRCZO – zajęcia team building, treningi kreatywności i gry tereno-
we, tematyczne dyskoteki przebierane, ogniska muzyczne, wieczory fi lmowe, basen 
w ośrodku, a także zawody sportowe, wędrówki piesze górskimi szlakami i zwiedzanie 
atrakcji turystycznych Krynicy.

ZAJĘCIA OTWARTE – szansa na poznanie programów innych obozów oraz nowych 
dziedzin sztuki oraz okazja do rozwinięcia kolejnych interkampowych pasji.

POKAZ FINAŁOWY I  INTERKAMPKI – pod koniec turnusu podczas kilkugodzinne-
go przeglądu warsztatowego poszczególne obozy prezentują efekty swojej pracy 
twórczej. Podczas uroczystej gali Kadra Interkampu przyznaje skrzydlate Interkamp-
ki –  nagrody dla osób wyróżniających się wyjątkowym zaangażowaniem i  postawą 
twórczą.

PAKIET – każdy Uczestnik otrzymuje pakiet Interkamp zawierający: T-shirt, pendrive-
-brelok oraz opaskę na nadgarstek.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• Zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie
• Bardzo aktywny program
• Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej oraz lekarza obozowego
• Pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik
• Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• Podatek VAT

ZAKWATEROWANIE
OW PANORAMA w Krynicy Zdrój. Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 3–6-oso-
bowych (również z  łóżkami piętrowymi) z  pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji 
bogata infrastruktura obiektu: całodobowa recepcja, tarasy widokowe, kryty basen, ja-
dalnia, bezpośrednie sąsiedztwo lasu, teren zielony wokół obiektu, parking, boisko 
sportowe, krąg grillowy, bezprzewodowy Internet oraz kompleks w pełni wyposażonych 
sal warsztatowych. Strona internetowa ośrodka: www.panorama.krynica.pl

WYŻYWIENIE
4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja), od kolacji 
pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w  ośrodku. Suchy 
prowiant na drogę powrotną.

DODATKOWE OPŁATY
• Opłata za transport w zależności od miejscowości wsiadania

FAKULTATYWNE ATRAKCJE
Płytka ze zdjęciami z obozu +29,90 PLN, Przygodowy Pakiet Obozowy +100 PLN, Park 
linowy +50 PLN, Spływ pontonem Doliną Popradu +120 PLN, Wycieczka górska na Ja-
worzynę Krynicką + 100 PLN. Szczegóły na www.atas.pl.

TRANSPORT
Dojazd autokarem z  większości miast Polski za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują 
pod opieką kadry. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. z: Warszawy +198 PLN, Wrocławia 
+178 PLN, Szczecina +198 PLN, Poznania +188 PLN, Łodzi +188 PLN, Krakowa +128 PLN, 
Katowic +128 PLN, Gdańska +198 PLN. Wszystkie miasta dojazdowe na www.atas.pl.

TURNUSY I CENY

POP-KJT-1 27.06–08.07.16 1999 PLN

POP-KJT-2 09.07–20.07.16 1999 PLN

POP-KJT-3 21.07–01.08.16 1999 PLN

Krynica Zdrój
Interkamp Junior 

– Teatr & Taniec & Muzyka

7–12 lat
12 dni

super: ciekawy program



Kursy językowe dla dzieci i młodzieży 
– rekomendowane przez ATAS

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki

Wyjazdy szkolne z klasą 
na warsztaty językowe/wycieczki ATAS 
– www.wycieczkiszkolne.atas .pl

• Barcelona angielski, hiszpański

• Bournemouth angielski

• Brighton angielski

• Cypr angielski

• Hastings angielski

• Londyn angielski

• Nowy York angielski

• Nicea francuski

• Wiedeń niemiecki 

WARSZTATY JĘZYKOWE

• MALTA

• LONDYN

• BERLIN

• WIEDEŃ

• BARCELONA

WYCIECZKI SZKOLNE 

• FRANCJA

• HISZPANIA 

• WŁOCHY

• NIEMCY

• UNIA EUROPEJSKA

Wyjazdy z polskojęzycznym wychowawcą/opiekunem



 znajdź Lato. 

Bez 
obaw...

 W PAKIECIE:
• koszty leczenia i transportu do kraju
• assistance medyczny 24 h
• następstwa nieszczęśliwych wypadków
• bagaż podróżny

OPCJE DODATKOWE:
• ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych
• ubezpieczenie odwołania podróży
• pakiet sportowy

Większy może więcej. Większy może lepiej. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zapewnić 
optymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny. AXA to jedna z największych 
grup ubezpieczeniowych na świecie. Zaufały nam już ponad 102 miliony klientów w 56 krajach.

Piąty rok z rzędu AXA została oceniona 
w rankingu Interbrand za najbardziej 
wartościową markę ubezpieczeniową 
na świecie.


