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Szanowni  Państwo!

Pozostajemy 
z wyrazami szacunku.

Jan Zgajewski
Dyrektor

Mamy przyjemność przedstawić ofertę wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży w ramach śródrocznych turnusów 
pobytowych tzw. „Zielonych Szkół”.

Nasze 25-letnie doświadczenie w organizacji tego typu 
imprez jest gwarancją wysokiego profesjonalizmu w ich 
przygotowaniu i przeprowadzeniu. 

Jesteśmy dumni z tego, że dzięki zaufaniu jakim nas 
Państwo darzycie możemy pochwalić się długą listą szkół, 
które były naszymi klientami. Proponowane w tym katalo-
gu Ośrodki, zostały starannie dobrane pod kątem potrzeb 
naszych najmłodszych klientów i wyróżniają się wysokim 
standardem zakwaterowania, znakomitym wyżywieniem, 
atrakcyjnym programem pobytu oraz profesjonalnym 
świadczeniem usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
i opieki medycznej.

Zapewniamy bezpieczny i sprawny transport, a także 
pomoc przy za i wyładunku bagaży.

Zapraszając do zapoznania się z naszą ofertą gorąco 
wierzymy, że w nadchodzącym roku szkolnym będziemy 
gościli Państwa uczniów w Ośrodkach z naszego katalogu.
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Terminy turnusów usTalamy indywidualnie ze Szkołą      ZadZwoń i Zamów wiZytę przedstawiciela naszego biura

Terminy turnusów usTalamy indywidualnie ze Szkołą      ZadZwoń i Zamów wiZytę przedstawiciela naszego biura

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie lekarz dochodzący na wezwania 
• ośrodek wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólowe, przeciw-

gorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• wycieczkę do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodnikiem, rejs stat-

kiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• wycieczka z przewodnikiem do mrzeżyna (Jezioro Resko) i dźwirzyna 

(zwiedzanie)
• wycieczka autokarowa do Zieleniewa z wejściem do Wioski Indiańskiej: 

zwiedzanie miasteczka i mini zoo, przejażdżka na koniu lub kucyku, strze-
lanie z łuku, pokaz artystyczny lub scenki westernowe, kowbojska karuzela, 
indiańskie narty, pokazy tańca indiańskiego* 

• korzystanie z basenu ośrodka wg harmonogramu
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, sala edukacyjno-kinowa, 
sprzęt sportowy i gry planszowe, 
plac zabaw, nowy basen kryty, 
sala lekcyjna, zadaszony krąg 
ogniskowy, boisko sportowe tzw. 
„orlik” w odległości ok. 1 km, te-
ren ogrodzony i monitorowany.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - porcja + bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pensjonat „Róża” położony jest w odległości ok. 500m od morza. Cisza 
miejscowości, kameralność i wysoki komfort zakwaterowania pozwala na spę-
dzenie udanego wypoczynku, zarówno dla starszych, jak i najmłodszych tury-
stów. Wielką zaletą tego obiektu jest również znakomita kuchnia oraz niepo-
wtarzalny klimat, o który starają się właściciele Pensjonatu.

3Pokoje:
3 4 Ilość miejsc 

noclegowych: 
1005-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV

Pensjonat „Róża”

Grzybowo

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1560,-1325,-1030,-

Cena obejmuje:

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

oferta w tym obiekcie została 
wzbogacona o szereg animacji 
prowadzonych przez profesjo-
nalnych animatorów. zajęcia
z animatorem 2x w turnusie.

Bogaty program pobytu - nasi 
przedstawiciele kompleksowo 
przygotowują i rezerwują wszyst-
kie wycieczki zawarte w naszej 
ofercie.

* wycieczka dostępna tylko 
w turnusie 11 i 14 dniowym

Nowość!

Animacje dla dzieci
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Świnoujście4

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę
• opiekę medyczną: zapewnienie dyżurującej opieki pielęgniarskiej w ośrod-

ku, lekarz dochodzący na wezwania
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe)
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• wejście na basen kryty ośrodka wg harmonogramu ośrodka
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem na trasie: międzyzdroje (wej-

ście na molo) - trzęsacz (wstęp do Muzeum Multimedialnego)
• piesza wycieczka z przewodnikiem po Świnoujściu - przejażdżka kolejką  
• turystyczną połączona ze zwiedzaniem Muzeu Rybołówstwa Morskiego
• wycieczka autokarowa do Zieleniewa z wejściem do Wioski Indiańskiej: 

zwiedzanie miasteczka i mini zoo, przejażdżka na koniu lub kucyku, strze-
lanie z łuku, pokaz artystyczny lub scenki westernowe, kowbojska karuzela, 
indiańskie narty, pokazy tańca indiańskiego*

• piesza wycieczka z wstępem do muzeum Bursztynu
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, plac zabaw dla dzie-
ci, boisko do siatkówki, altana 
z grillem, miejsce na ognisko, 3 
sale lekcyjne ze stolikami, krze-
słami, tablicą, kredą i gąbką dla 
20-30 osób, bezpłatny Internet, 
basen kryty.

Sposób podawania posiłków:
śniadania, obiady i kolacje
 - bufet szwedzki
podwieczorki
 - porcja (wydawane przy obiedzie)

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
2004-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV

5
(2+3)
studio

ośrodek „Graal” położony jest w cichej i spokojnej części Świnoujścia, na-
przeciwko sosnowego lasu w odległości ok. 380 metrów od morza i około 400 
metrów od granicy niemieckiej. ośrodek składa się z trzech budynków hotelo-
wych oraz budynku gastronomicznego. Na terenie obiektu znajduje się dużo 
zieleni i miejsc, gdzie można spokojnie wypocząć.

Cena obejmuje:

oW „Graal”

Turnus 14 dnIowy Turnus 11 dnIowy Turnus 8 dnIowy

1695,- 1425,-  1090,-

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym

Promocja do 30.09.2019
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4 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu
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Dziwnówek 5

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej 

w ośrodku, lekarz dochodzący na wezwania
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do wolińskiego Parku Naro-

dowego - Muzeum Przyrodnicze, Żubrowisko
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodni-

kiem, rejs statkiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• wycieczka autokarowa do Zieleniewa z wejściem do Wioski Indiańskiej: 

zwiedzanie miasteczka i mini zoo, przejażdżka na koniu lub kucyku, strze-
lanie z łuku, pokaz artystyczny lub scenki westernowe, kowbojska karuzela, 
indiańskie narty, pokazy tańca indiańskiego*

• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, bar letni a w nim cen-
trum multimedialne, zadaszony 
basen, centrum zabawowe, bo-
isko do siatkówki, koszykówki, 
plac zabaw, bawialnia i kawiar-
nia.

Sposób podawania posiłków:
śniadania, obiady i kolacje
 - bufet szwedzki
podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
2004-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV

5
(2+3)
studio

ośrodek wczasowy „Familijni” jest idealnym miejscem, w którym z ła-
twością uda się połączyć codzienne zmagania z nauką oraz efektywnie wykorzy-
stać czas wolny. znajdują się tu miejsca dedykowane dla nauki, charakteryzujące 
się ciszą i spokojem. ośrodek posiada własny basen, kompleks atrakcji wodnych, 
który w razie niepogody pozwala na zadaszenie basenu, tak by dalej móc z niego 
korzystać. Dorosłym gościom polecamy relaksujące kąpiele w jacuzzi. ośrodek 
położony ok. 200 m od morza.

Cena obejmuje:

oW „Famili ni”

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1595,-1350,-1090,-

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

oferta w tym obiekcie została 
wzbogacona o szereg animacji 
prowadzonych przez profesjo-
nalnych animatorów. W progra-
mie m. in.: turnieje sportowe, 
zabawy przy muzyce, konkursy 
z nagrodami, zajęcia plastyczne 
oraz wiele innych atrakcji. 

Animacje dla dzieci

wycieczek
bogaty 
program

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym
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Pogorzelica6

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, salka lekcyjna, siłownia, 
pole do minigolfa, sprzęt spor-
towy, tenis stołowy, boisko do 
koszykówki i siatkówki plażowej, 
place zabaw, sala kinowo-kon-
ferencyjna, stół do bilarda, dart, 
cymbergaje, kompleks basenowy 
(z spray parkiem oraz jacuzzi).

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
3004-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV

ośrodek wczasowy „Familijni” jest idealnym miejscem, w którym z ła-
twością uda się połączyć codzienne zmagania z nauką oraz efektywnie wyko-
rzystać czas wolny. Posiada świadectwo o czystości ekologicznej regionu. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa obiekt jest ogrodzony, a opiekunowie wycieczki 
mają stały dostęp do najważniejszych punktów monitoringu na terenie całego 
ośrodka. ośrodek położony ok. 150 m od morza.

Cena obejmuje:

oW „Famili ni”

Turnus 14 dnIowy Turnus 11 dnIowy Turnus 8 dnIowy

1595,- 1350,- 1090,-

Promocja do 30.09.2019
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oferta w tym obiekcie została 
wzbogacona o szereg animacji 
prowadzonych przez profesjo-
nalnych animatorów. W progra-
mie m. in.: turnieje sportowe, 
zabawy przy muzyce, konkursy 
z nagrodami, zajęcia plastyczne 
oraz wiele innych atrakcji. 

Nowość!

Animacje dla dzieci• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej 

w ośrodku, lekarz dochodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku z obsługą DJ 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• korzystanie z krytego basenu z podgrzewaną wodą oraz spray park 

z opieką ratownika
• zabawy w centrum multimedialnym, turnieje sportowe, chrzest morski, projek-

cje filmowe, turnieje cymbergaja, zabawy oraz gry ruchowe
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodni-

kiem, rejs statkiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• wycieczka autokarowa do wolińskiego Parku Narodowego - Muzeum 

Przyrodnicze, Żubrowisko
• wycieczka autokarowa do Zieleniewa z wejściem do Wioski Indiańskiej: 

zwiedzanie miasteczka i mini zoo, przejażdżka na koniu lub kucyku, strze-
lanie z łuku, pokaz artystyczny, indiańskie narty, pokazy tańca indiańskiego* 

• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

* tylko w turnusie 11 i 14 dniowym
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• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 2 kie-

rowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie opieki pielęgniarskiej w ośrodku, lekarz docho-

dzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólowe, prze-

ciwgorączkowe)
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pamiętnika 

Małego Podróżnika” 
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem do międzyzdrojów (wejście na 

molo), Trzęsacza (wstęp dp Muzeum Multimedialnego), Jezioro Turkusowe
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 

rejs statkiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• piesza wycieczka do Latarni morskiej w Niechorzu
• wycieczka autokarowa do Zieleniewa z wejściem do Wioski Indiańskiej: zwie-

dzanie miasteczka i mini zoo, przejażdżka na koniu lub kucyku, strzelanie z łuku, 
pokaz artystyczny lub scenki westernowe, kowbojska karuzela, indiańskie narty, 
pokazy tańca indiańskiego* 

• ubezpieczenie NNW na czas 
• podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, 5 świetlic, basen otwar-
ty, sala disco, rowery, plac za-
baw, krąg ogniskowy, boisko do 
piłki nożnej, siatkówki, koszy-
kówki, obiekt ogrzewany i ogro-
dzony, sprzęt sportowy,  komet-
ka, tenis stołowy, 2 sale lekcyjne.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
3004-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym 5

ośrodek wypoczynkowy „dziejba Leśna” jest fantastycznym miejscem 
na wakacje dla dzieci, w formie kolonii, obozów sportowych czy zielonych szkół. Do-
skonała lokalizacja ośrodka – w centrum miejscowości, wśród sosnowych lasów i za-
ledwie 200 metrów od plaży sprawia, że nie trzeba tracić czasu na długie dojście do 
wybrzeża, a i nieodczuwalny jest tu zgiełk nadmorskiego kurortu. Na terenie ośrod-
ka, ku uciesze dzieci znajduje się wiele atrakcji, m. in.: odkryty basen o wymiarach 
20 x 8,5 m, a w dużych salach i świetlicach ośrodka organizować można rożnego 
rodzaju zajęcia edukacyjne, sportowe oraz warsztaty.

Cena obejmuje:

oW „Dziejba Leśna”

Pogorzelica

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1550,-1325,-1030,-

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

4 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu

* wycieczka dostępna tylko 
w turnusie 11 i 14 dniowym
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Mrzeżyno8

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej 

w ośrodku, lekarz dochodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• grill z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika”   
• wycieczkę do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodnikiem, rejs stat-

kiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• wycieczka autokarowa do Zieleniewa z wejściem do Wioski Indiańskiej: 

zwiedzanie miasteczka i mini zoo, przejażdżka na koniu lub kucyku, strze-
lanie z łuku, pokaz artystyczny lub scenki westernowe, kowbojska karuzela, 
indiańskie narty, pokazy tańca indiańskiego* 

• wycieczka do wolińskiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrodnicze, 
Żubrowisko

• korzystanie z basenów ośrodka wg harmonogramu
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
2 baseny: zewnętrzny z brodzi-
kiem dla dzieci i kryty z atrakcjami 
wodnymi, multiboisko do gier ze-
społowych, kort tenisowy, ściana 
treningowa, mega szachy na tara-
sie widokowym, kawiarnię z dys-
koteką, tenis stołowy, plac i pokój 
zabaw dla dzieci. 

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
50

4
-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV

5
(2+3)
studio

ośrodek wczasowy „alga” znajduje się 80 metrów od morza, w zale-
sionym terenie, przy promenadzie prowadzącej na szeroką, piaszczystą plażę. 
Na terenie ośrodka znajdują się 2 baseny: odkryty i kryty z atrakcjami wodnymi, 
jacuzzi, sauną oraz sala fitness, bilard, tenis stołowy, taras widokowy. 

Cena obejmuje:

oW „Alga”

Zniżka w turnusach w I połowie maja. 
Szczegóły u przedstawiciela.

(2+2)
studio

Turnus 14 dnIowy Turnus 11 dnIowy Turnus 8 dnIowy

1575,- 1350,- 1070,-

Cena obejmuje:

Promocja do 30.09.2019

szc
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oferta w tym obiekcie została 
wzbogacona o szereg animacji 
prowadzonych przez profesjo-
nalnych animatorów. zajęcia
z animatorem 2x w turnusie.

Nowość!

Animacje dla dzieci

* tylko w turnusie 11 i 14 dniowym
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9

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, 2 świetlice, basen letni, 
kryty z podgrzewaną wodą, sala 
disco, boisko trawiaste i wielo-
funkcyjne (siatkówka, koszyków-
ka, piłka ręczna), rowery, sprzęt 
sportowy, grill z tarasem, 2 sale 
lekcyjne, ośrodek ogrzewany.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
2204-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV

ośrodek wczasowy „Rutex” zajmuje powierzchnie ok. 1,5 ha i poło-
żony jest około 400 metrów od samego morza. Część ośrodka jest zalesiona, 
ogrodzona i oświetlona, a teren i główne hole są monitorowane przez 24 go-
dziny na dobę. Nie musisz więc martwić się o bezpieczeństwo swoje i swoich 
najbliższych. obiekt składa się z dwóch budynków. W każdym pokoju znajduje 
się łazienka, TV i internet. W ośrodku znajduje się również duża jadalnia na 150 
osób. Na terenie całego ośrodka działa bezprzewodowy internet.

Cena obejmuje:

oW „Rute ”

Mrzeżyno

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1575,-1330,-1050,-

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej 

w ośrodku, lekarz dochodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe)
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• korzystanie z basenu otwartego ośrodka
• wycieczkę do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodnikiem, rejs stat-

kiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• piesza wycieczka do Parku Linowego w mrzeżynie
• wycieczka autokarowa do Zieleniewa z wejściem do Wioski Indiańskiej: 

zwiedzanie miasteczka i mini zoo, przejażdżka na koniu lub kucyku, strze-
lanie z łuku, pokaz artystyczny lub scenki westernowe, kowbojska karuzela, 
indiańskie narty, pokazy tańca indiańskiego 

• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

oferta w tym obiekcie została 
wzbogacona o szereg animacji 
prowadzonych przez profesjo-
nalnych animatorów. zajęcia
z animatorem 2x w turnusie.

Nowość!

Animacje dla dzieci

Pokój sTandard

1625,-1370,-1090,-Pokój LuX
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Ustronie Morskie10

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie opieki pielęgniarskiej, lekarz dochodzący 

na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów) 
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika”  
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodni-

kiem, rejs statkiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• wycieczka autokarowa do Zieleniewa z wejściem do Wioski Indiańskiej: 

zwiedzanie miasteczka i mini zoo, przejażdżka na koniu lub kucyku, strze-
lanie z łuku, pokaz artystyczny lub scenki westernowe, kowbojska karuzela, 
indiańskie narty, pokazy tańca indiańskiego 

• wyjście do pobliskiego aquaparku 2x w turnusie*
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, świetlica, sala TV, tenis 
stołowy, boiska sportowe, plac 
zabaw, krąg ogniskowy, sprzęt 
sportowy, rowery górskie, siłow-
nia, bilard, cymbergaj.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - porcja + bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Ilość miejsc 
noclegowych: 
180

Pokoje:
2 3 4-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV

ośrodek wczasowy „Janosik” położony jest w centrum miejsco-
wości w odległości ok. 200 m od morza. Wszystkie pokoje posiadają 
balkon oraz pełny węzeł sanitarny. ośrodek prowadzony jest w formie 
rodzinnego biznesu, co zapewnia domową atmosferę podczas pobytu. 

Cena obejmuje:

oW „Jano ik”

Turnus 14 dnIowy Turnus 11 dnIowy Turnus 8 dnIowy

1475,- 1225,- 1020,-

Cena obejmuje:

* w turnusie 8 dniowym - aquapark 1x w turnusie

Promocja do 30.09.2019
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oferta w tym obiekcie została 
wzbogacona o szereg animacji 
prowadzonych przez profesjo-
nalnych animatorów. zajęcia
z animatorem 2x w turnusie.

Nowość!

Animacje dla dzieci
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Cena obejmuje:

11Pokoje:
Ilość miejsc 
noclegowych: 
2004-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym

oW „Bałtyk”

Mielno

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1575,-1340,-1050,-

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

3 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie opieki pielęgniarskiej w ośrodku, lekarz do-

chodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodni-

kiem, rejs statkiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• wycieczkę autokarową do wioski Hobbitów* 
• wycieczkę autokarową do ogrodów Hortulus w dobrzycy - zwiedzanie 

ogrodów tematycznych
• wejście na basen 2x w turnusie**
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, plac zabaw, basen kry-
ty, ognisko, grill, teren space-
rowy, tenis stołowy, boisko do 
siatkówki plażowej, koszykówki, 
tereny spacerowe, 2 sale lekcyj-
ne.

Sposób podawania posiłków:
śniadania, obiady,
podwieczorki,
kolacje
 - bufet 
samoobsługowy

ośrodek zlokalizowany jest w otoczeniu pięknej zieleni, na działce o powierzch-
ni 1 ha, położony tuż za wydmami nadmorskimi, w spokojnej okolicy, jednak blisko 
do wszelkich rozrywek i atrakcji, gastronomii i handlu. Cały teren ośrodka jest 
dobrze zagospodarowany pod względem rekreacyjnym, ogrodzony i monitoro-
wany. ośrodek posiada 3 duże sale oraz 4 salki, wygodne do prowadzenia zajęć 
szkolnych. ośrodek w odległości ok. 100 m od plaży.

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym
** w turnusie 8 dniowym - basen 1x w turnusie
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Cena obejmuje:

Ł azy12

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie opieki pielęgniarskiej w ośrodku, lekarz do-

chodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika”
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodni-

kiem, rejs statkiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• wycieczkę autokarową do wioski Hobbitów* 
• wycieczkę autokarową do ogrodów Hortulus w dobrzycy - zwiedzanie 

ogrodów tematycznych
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
osobny budynek klubowy, Inter-
net, boiska sportowe (siatkówka, 
koszykówka, tenis, piłka nożna, 
„ścieżka zdrowia”), sprzęt spor-
towy (stoły do ping-ponga, piłki), 
plac zabaw, grill i ognisko, wypo-
życzalnia tv i sprzętu plażowego

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
Ilość miejsc 
noclegowych: 
200

-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym

ośrodek wczasowy „BRyZa” w łazach znajduje się w odległości tyl-
ko 100 m od głównego wejścia na plażę. Na terenie ośrodka znajduje się plac 
zabaw, miejsce na grill i ognisko oraz liczne boiska. Wszystkie obiekty są po 
remontach lub modernizacjach. ośrodek posiada powierzchnię 2,6 ha oddzie-
loną ulicą Leśną od zalesionych wydm nadmorskich.

oW „Bry a”

3

Turnus 14 dnIowy Turnus 11 dnIowy Turnus 8 dnIowy

1470,- 1270,-  990,-

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym

Promocja do 30.09.2019
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3 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu
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Cena obejmuje:

13

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie opieki pielęgniarskiej, lekarz dochodzący 

na wezwania
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• wycieczkę autokarową do darłowa i darłówka: wstęp oraz zwiedzanie* 
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodni-

kiem, rejs statkiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• wycieczkę autokarową do ogrodów Hortulus w dobrzycy - zwiedzanie 

ogrodów tematycznych
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, świetlica, sala dydak-
tyczna, sala multimedialna, sala 
dyskotekowa, centrum zabaw,  
plac zabaw, boisko do siatkówki, 
bawialnia.

Sposób podawania posiłków:
śniadania, kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja (wydawane przy obiedzie)

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
2004-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV

Centrum Fala1 to całoroczny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, na 
którego 3 hektarowej zielonej przestrzeni znajdują się nowoczesne pawilony 
hotelowe, kort tenisowy czy nieodpłatny parkingi dla gości. Jasne wnętrza po-
koi i apartamentów utrzymane są w ciepłych kolorach. Na dzieci oprócz placu 
zabaw, czeka sala zabaw - bogato wyposażona w zabawki i kino bajkowe. odle-
głość od plaży ok. 400m.

cRW „Fala”

Ł azy

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1495,-1310,-1025,-

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

3 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu
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Cena obejmuje:

Darłówko14

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie opieki pielęgniarskiej w ośrodku, lekarz do-

chodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika”
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodni-

kiem, rejs statkiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• wycieczka autokarowa do wioski Hobbitów* 
• wycieczkę autokarową do ogrodów Hortulus w dobrzycy - zwiedzanie 

ogrodów tematycznych
• wejście do aquaparku Jan w darłowie
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, sala disco, świetlica, bo-
isko do koszykówki i siatkówki, 
plac zabaw, siłownia zewnętrz-
na, ping pong, sprzęt sportowy, 
gry planszowe.

Sposób podawania posiłków:
śniadania, obiad i kolacje
 - bufet szwedzki
podwieczorki
 - porcja

ośrodek wczasowy Kama to nowowybudowany, nowoczesny trzy piętrowy 
obiekt  położony ok. 300m w linii prostej od plaży i mostu rozsuwanego łączą-
cego Darłówko Wschodnie z zachodnim. Wszystkie pokoje posiadają własne 
balkony lub loggie wyposażone w stolik i krzesła. Cały teren jest ogrodzony oraz 
wyposażony m.in. w miejsce na ognisko oraz grill. 

oW „Kama”

Turnus 14 dnIowy Turnus 11 dnIowy Turnus 8 dnIowy

1575,- 1340,- 1050,-

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym

Promocja do 30.09.2019
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3 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu

Ilość miejsc 
noclegowych: 
180

Pokoje:
4-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV
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• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej, lekarz 

dochodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów) 
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu: zwiedzanie miasta z przewodni-

kiem, rejs statkiem po morzu oraz wejście do latarni morskiej 
• wycieczkę autokarową do darłowa i darłówka: wstęp oraz zwiedzanie 

z przewodnikiem zamku książąt Pomorskich* 
• wycieczkę autokarową do ogrodów Hortulus w dobrzycy - zwiedzanie 

ogrodów tematycznych
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, kawiarnia, sala disco, 
sale TV SAT i video, świetlica, 
boisko do koszykówki, siatków-
ki, piłki ręcznej, plac zabaw, krąg 
ogniskowy. 

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
2504-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym

ośrodek wypoczynkowy „Carbo” usytuowany jest na ogrodzonej po-
sesji w odległości ok. 100 m od morza i ok. 30 m od jeziora Bukowo. W obiekcie 
znajdują się 2 pawilony wczasowe oraz stołówka z zapleczem dyskotekowo-roz-
rywkowym. Wielkim atutem ośrodka jest smaczna i obfita kuchnia serwowana 
w postaci szwedzkiego stołu (śniadanie i kolacja). 

oW „carbo”

Dąbki

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1495,-1320,-1025,-

Cena obejmuje:

dostępny tylko 
w turnusach majowych

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

3 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu
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• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w ośro- 

dku, lekarz dochodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika”
• wycieczkę autokarowa do Ustki - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 

rejs statkiem oraz wejście do latarni morskiej
• wycieczkę autokarową do darłowa i darłówka: wstęp oraz zwiedzanie 

z przewodnikiem zamku książąt Pomorskich*
• wycieczkę autokarową z przewodnikiem do Słowińskiego Parku Na-

rodowego – ruchome wydmy
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, basen odkryty z pod-
grzewaną wodą, grill, boisko do 
piłki nożnej, krąg ogniskowy, 
świetlica, tenis stołowy, gry plan-
szowe, kort do tenisa, sala TV, 
recepcja, sprzęt sportowy.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
Ilość miejsc 
noclegowych: 
250

-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym i balkonem

ośrodek zlokalizowany na skraju Słowińskiego Parku Narodowego, ok. 600 m od 
morza, to ok 1 ha terenu pełnego zieleni, na którym znajduje się basen odkryty, 
kort tenisowy,  boisko do piłki plażowej, plac zabaw, duża drewniana altana, wypo-
życzalnia rowerów i gokartów, miejsce na wieczorne ogniska i duży grill. Teren jest 
ogrodzony i monitorowany. 

Cena obejmuje:

oW „Laz ur Bis”

3 4

Turnus 14 dnIowy Turnus 11 dnIowy Turnus 8 dnIowy

1425,- 1240,-  970,-

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym

Promocja do 30.09.2019
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3 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu
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• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie opieki całodobowej pielęgniarskiej w ośro- 

dku, lekarz dochodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika”
• wycieczkę autokarowa do Ustki - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 

rejs statkiem oraz wejście do latarni morskiej
• wycieczkę autokarową do darłowa i darłówka: wstęp oraz zwiedzanie 

z przewodnikiem zamku książąt Pomorskich*
• wycieczkę autokarową z przewodnikiem do Słowińskiego Parku Na-

rodowego – ruchome wydmy
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
sale do zajęć dydaktycznych, salę 
dyskotekowa, jadalnię, boiska wie-
lofunkcyjne, plac zabaw, dużą drew-
nianą altanę z nagłośnieniem oraz 
wypożyczalnię rowerów i gokartów. 
Miejsce na wieczorne ogniska, duży 
grill oraz stoły do tenisa stołowego. 

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
3004-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i blakonem 5

ośrodek wczasowy „Lazur” położony jest ok. 200 metrów od morza 
w niewielkiej urokliwej miejscowości nadmorskiej między Ustką, a Rowami oto-
czonej lasem sosnowo-dębowym. ośrodek „Lazur” to ok. 1,5 ha terenu pełnego 
zieleni, na którym zlokalizowane są 4 budynki: olimp, Wenus, Afrodyta i Atena. 
Teren jest ogrodzony i monitorowany. odległość od bazy ok. 500 m.

oW „Laz ur”

Poddąbie

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1450,-1250,-1020,-

Cena obejmuje:

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

3 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu
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Jastrzębia Góra18

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 2 kie-

rowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie opieki pielęgniarskiej w ośrodku, lekarz dochodzą-

cy na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólowe, prze-

ciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu (1/10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pamiętnika 

Małego Podróżnika” 
• wycieczkę autokarową na Hel: wstęp do fokarium oraz rejs statkiem po morzu 
• wycieczkę autokarową z przewodnikiem do trójmiasta: wstęp na statek mu-

zeum oraz na molo w Sopocie, zwiedzanie atrakcji turystycznych Gdańska z prze-
wodnikiem* 

• wycieczkę autokarową do władysławowa – wejście do ocean Parku oraz do 
Cetniewa - wejście na basen

• wycieczka piesza do Rozewia – wejście do latarni morskiej 
• występ zespołu kaszubskiego* 
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, świetlica, sala TV SAT 
i video, plac zabaw, boisko do 
siatkówki, koszykówki, kort te-
nisowy (płyta asfaltowa), tenis 
stołowy, krąg ogniskowy, 2 sale 
lekcyjne.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 Ilość miejsc 

noclegowych: 
2004-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV

5
(2+3)
studio

ow „Klif” to trzypiętrowy murowany budynek hotelowy położony jest w odległo-
ści ok. 300 m od morza w terenie częściowo zalesionym. Część socjalna ośrodka, 
w tym jadalnia oraz salki lekcyjne, usytuowane są obok budynku hotelowego. Cały 
ośrodek jest ogrodzony i centralnie ogrzewany. 

Cena obejmuje:

oW „Klif”

Turnus 14 dnIowy Turnus 11 dnIowy Turnus 8 dnIowy

1560,- 1340,- 1050,-

* tylko w turnusie 11 i 14 dniowym

Promocja do 30.09.2019
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wycieczek
bogaty 

program

oferta w tym obiekcie została 
wzbogacona o szereg animacji 
prowadzonych przez profesjo-
nalnych animatorów. zajęcia
z animatorem 2x w turnusie.

Animacje dla dzieci
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• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 2 

kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej, lekarz do-

chodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólowe, 

przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pamięt-

nika Małego Podróżnika” 
• wycieczkę autokarową na Hel: wstęp do fokarium oraz rejs statkiem 
• wycieczkę autokarową z przewodnikiem do trójmiasta: wstęp na statek 

muzeum oraz na molo w Sopocie, zwiedzanie atrakcji turystycznych Gdań-
ska* 

• wycieczka piesza po Chłapowie – zwiedzanie pracowni bursztynu
• wycieczka piesza do ocean Parku (Władysławowo): wstęp oraz zwiedzanie 

„dna morskiego” z przewodnikiem, Aleja Gwiazd Sportu* 
• korzystanie z basenu krytego 2x w tygodniu** 
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, basen kryty, boisko 
do piłki nożnej, siatkówki, sala 
taneczna, świetlica, sala gimna-
styczna.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
2004-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV

ośrodek wczasowy „Baltic Sport” jest położony na malowniczym klifie, 
z którego można podziwiać wschody słońca. Posiada bezpośrednio zejście na plażę. Nie-
daleko znajduje się centrum sportowe w Cetniewie, port rybacki i latarnia morska w Ro-
zewiu. Teren ośrodka to 3 hektarowy park krajobrazowy ogrodzony i ładnie zagospo-
darowany z placem zabaw, boiskami, mini golfem, miejscem do grilla, wspólnych ognisk 
i zabaw oraz krytym basenem. Dysponuje salkami do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
a doświadczony animator zadba o to, by dzieci miło spędziły czas na zielonej szkole.

Cena obejmuje:

oW „Baltic Sport”

Chłapowo

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1490,-1280,-990,-

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym
** w turnusie 8 dniowym - basen 1x w tygodniu

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

w cenie

4 wycieczki

4 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Bogaty program
pobytu
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Władysławowo20

• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie lekarz dochodzący na wezwania
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• wycieczkę autokarową na HEL: wstęp do fokarium oraz rejs statkiem po 

morzu* 
• wycieczkę autokarową z przewodnikiem do trójmiasta: wstęp na statek 

muzeum oraz na molo w Sopocie, zwiedzanie atrakcji turystycznych Gdańska 
• wycieczka piesza do Chłapowa – zwiedzanie pracowni bursztynu
• wycieczka piesza do ocean Parku (Władysławowo): wstęp oraz zwiedza-

nie „dna morskiego” z przewodnikiem *
• wstęp na basen w Cetniewie 2 x w turnusie** 
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu 

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, sala disco, TV SAT i video, 
2 sale lekcyjne, plac zabaw, bo-
isko do piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki w pobliskiej szkole.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
704-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym

5
(2+3)
studio

dom wczasowy „Jessica” to kameralny ośrodek o bardzo wysokim standar-
dzie, położony jest na niewielkim, ogrodzonym terenie w pobliżu słynnej Alei 
Gwiazd Sportu w Cetniewie. odległość od morza około 250 m. Wyjątkowo sym-
patyczni i dbajacy o gości właściciele, dokładają wszelkich starań, by wypoczy-
nek w tym ośrodku pozostał niezapomniany.

Cena obejmuje:

DW „Jessica”

Turnus 14 dnIowy Turnus 11 dnIowy Turnus 8 dnIowy

1520,- 1295,- 1050,-

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym
** w turnusie 8 dniowym - basen 1x w turnusie

Promocja do 30.09.2019

szc
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w cenie

4 
wycieczki

4 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Bogaty program
pobytu
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• zakwaterowanie w pokojach typu „Classic” z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie lekarz dochodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• wycieczkę autokarową na Hel: wstęp do fokarium oraz rejs statkiem po 

morzu* 
• wycieczkę autokarową z przewodnikiem do trójmiasta: wstęp na sta-

tek muzeum oraz na molo w Sopocie, zwiedzanie atrakcji turystycznych 
Gdańska 

• wycieczka piesza do Chłapowa – zwiedzanie pracowni bursztynu
• wycieczka piesza do ocean Parku (Władysławowo): wstęp oraz zwiedza-

nie „dna morskiego” z przewodnikiem* 
• wstęp na basen w Cetniewie 2 x w turnusie** 
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, sala disco, 2 sale lek-
cyjne, boiska do piłki ręcznej, 
siatkówki i piłki nożnej w sąsia-
dującej szkole. obiekt centralnie 
ogrzewany i całkowicie ogrodzo-
ny.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
354-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym

ośrodek położony w samym sercu Władysławowa jest idealnym punktem wy-
padowym do zwiedzania i poznawania piękna półwyspu helskiego i zabytków 
Trójmiasta. Niedaleko „Jasnego Brzegu” znajduje się Centralny ośrodek Przy-
gotowań olimpijskich - CeTNIeWo, na terenie którego mieści się kryty basen 
pływacki wraz z auqa-parkiem, korty tenisowe i gabinety odnowy biologicznej. 

Cena obejmuje:

oW „Jasny Brz eg”

Władysławowo

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1495,-1295,-1050,-

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym
** w turnusie 8 dniowym - basen 1x w turnusie

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

w cenie

4 wycieczki

4 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Bogaty program
pobytu
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• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie lekarz dochodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika” 
• wycieczkę autokarową do Krynicy morskiej z wejściem na latarnię mor-

ską oraz zwiedzanie „Wielbłądziego Garba” (najwyższego szczytu na Mie-
rzei Wiślanej i jednocześnie najwyższej stałej wydmy w europie) oraz rejs 
statkiem po zalewie Wiślanym

• wycieczkę autokarową z przewodnikiem do trójmiasta: wstęp na sta-
tek muzeum oraz na molo w Sopocie, zwiedzanie atrakcji turystycznych 
Gdańska 

• wycieczkę autokarową do malborka - zwiedzanie zamku z przewodnikiem* 
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, kawiarnia, bilard, tenis 
stołowy, sala dydaktyczna, wie-
lofunkcyjne boisko (tenis ziem-
ny, siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna), boisko do piłki plażowej, 
plac zabaw, grill, WiFi w recepcji.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
190

4
-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym

5
(2+3)
studio

ośrodek „Eden” położony jest na skarpie, nad zalewem Wiślanym w malowni-
czej osadzie rybackiej, 1300m od morza (możliwy dowóz na plażę meleksem). 
Wąski pas lądu, na którym znajduje się obiekt, zwany Mierzeją Wiślaną cechuje 
szczególny klimat. Tworzy go czyste powietrze wzbogacone uzdrawiającym jo-
dem morskim oraz kompleksy leśne o bogatej roślinności.

Cena obejmuje:

oW „Eden”

(2+2)
studio

Turnus 14 dnIowy Turnus 11 dnIowy Turnus 8 dnIowy

1525,- 1320,- 1090,-

5% zniżki 
na turnusy majowe

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym

Promocja do 30.09.2019

szc
zeg

óły
 u 

na
szy

ch
 pr

zed
sta

wici
eli

3 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu
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• zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
• wyżywienie (3 posiłki główne + podwieczorek + paczka na drogę powrotną) 
• przejazd klimatyzowanym autokarem z WC, TV, DVD - prowadzonym przez 

2 kierowców 
• organizacja policyjnej kontroli autokaru w dniu wyjazdu na zieloną szkołę 
• opiekę medyczną: zapewnienie lekarz dochodzący na wezwania 
• gabinet pielęgniarski wyposażony w podstawowe lekarstwa (przeciwbólo-

we, przeciwgorączkowe) 
• opieka kadry pedagogicznej w cenie pobytu ( 1/ 10-15 uczniów)
• pilotaż grupy oraz pomoc przy za i wyładunku bagaży 
• organizacja dyskotek w ośrodku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasy 
• upominki dla każdego uczestnika w postaci: dyplomów, czapeczki i „Pa-

miętnika Małego Podróżnika”
• wycieczkę autokarową z przewodnikiem do trójmiasta: wstęp na sta-

tek muzeum oraz na molo w Sopocie, zwiedzanie atrakcji turystycznych 
Gdańska 

• wycieczkę autokarową do malborka - zwiedzanie zamku z przewodni-
kiem* 

• pieszą wycieczkę do latarni morskiej oraz Wielbłądziego Garba (najwyż-
szego szczytu na Mierzei Wiślanej i jednocześnie najwyższej stałej wydmy 
w europie)

• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

do dyspozycji dzieci: 
jadalnia, kawiarnia z dyskoteką, 
świetlica, boiska do piłki ręcznej 
i nożnej, siatkówki i koszykówki, 
kort tenisowy, sala i plac zabaw, 
biblioteka, sala TV, WiFi, miejsce 
na ognisko, siłownia zewnętrz-
na.

Sposób podawania posiłków:
śniadania i kolacje
 - bufet szwedzki
obiady i podwieczorki
 - porcja

Pokoje:
2 3 Ilość miejsc 

noclegowych: 
100

-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym

Hotel „Neptun” znajduje się na gęsto zalesionym terenie o powierzchni 
12 ha, w odległości ok. 100 m od morza co sprzyja korzystaniu z kąpieli mor-
skich i słonecznych.

Cena obejmuje:

Hotel „Neptun”

Krynica Morska

Turnus 14 dnIowyTurnus 11 dnIowyTurnus 8 dnIowy

1630,-1390,-1140,-

* wycieczka dostępna tylko w turnusie 11 i 14 dniowym

Promocja do 30.09.2019

szczegóły u naszych przedstawicieli

3 wycieczki w cenie skierowania.
Nasi przedstawiciele komplek-
sowo przygotowują i rezerwu-
ją wszystkie wycieczki zawarte 
w naszej ofercie.

Nowość!

Bogaty program
pobytu
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Agencja Turystyczna Jan - Zgajewski i Kopczyńscy Spółka Jawna 

Nip:  627-273-19-62    .     REGoN: 242902264

Konto bankowe: pKo S.A. 68 1020 2368 0000 2902 0388 4715
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru 
organizatorów i pośredników Turystycznych marszałka Województwa Śląskiego nr 947

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu zawierają dane na dzień 31.05.2019 r. dane te z uwagi na sezonowość, działania siły wyższej, decyzji 
właściciela obiektu mogą ulec zmianie.

Rezerwacje: 603 585 350,  660 548 238

www.JanTurystyka.pl

Chorzów Zabrze

Sonowiec

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00

ul. Wolności 251 A
tel./fax (32) 271 26 65
zabrze@janturystyka.pl

ul. modrzejowska 36
tel./fax (32) 733 14 58
sosnowiec@janturystyka.pl

Cieszyn
ul. Wyższa brama 29
tel. 883 102 624
cieszyn@janturystyka.pl
jantour@post.cz


