


Bachorze
Międzyrzec Podlaski
Borne Sulinowo
Poznań
Czaplinek
Kiki k. Uniejowa
Zamrzenica
Kraków
Mierzyn
Kazimierz Dolny
Janów Lubelski
Częstochowa
Bocheniec
Borek
Grotniki
Besiekierz Rudny
Spała
Uniejów
Zbrosławice
Byczyna 
Ponik
Podlesice
Krasiejów
Przysiecz

str. 74-76
str. 77
str. 78-80
str. 81
str. 82-84
str. 85
str. 86-88
str. 89
str. 90-91
str. 92-93
str. 94-96
str. 97
str. 98-99
str. 100-101
str. 102-103
str. 104-105
str. 106-107
str. 108-110
str. 111
str. 112-113
str. 114-117
str. 118-119
str. 120-121
str. 122-123

Morze i Mazury - str. 9

Góry - str. 124Między morzem a górami - str. 73

Kortowo  
Elbląg 
Ostróda 
Rejsy żeglarskie 
Gierłoż 
Augustów 
Krynica Morska  
Jantar 
Trójmiasto 
Gdańsk 
Cetniewo 
Jastrzębia Góra 
Puck 
Łeba  

str. 10-14
str. 15
str. 16-18
str. 19
str. 20-21
str. 22-23
str.24-25
str. 26-27
str. 28
str. 29
str. 30-31
str. 32-34
str. 35
str. 36-37

Zakopane
Bieszczady
Muszyna
Niedzica
Murzasichle
Bukowina Tatrzańska
Rabka Zdrój
Zawoja
Węgierska Górka
Wisła
Brenna
Ustroń
Pokrzywna
Bory Niemodlińskie
Lądek Zdrój
Kotlina Kłodzka
Karpacz
Szklarska Poręba

str. 125-127
str. 128-131
str. 132-135
str. 136-137
str. 138-139
str. 140-141
str. 142-143
str. 144-145
str. 146-147
str. 148-149
str. 150-151
str. 152-154
str. 155-157
str. 158-159
str. 160-161
str. 162-163
str. 164-165
str. 166-167

Rowy 
Poddąbie 
Ustka 
Jarosławiec, Wicie 
Darłówko 
Łazy 
Mielno  
Kołobrzeg 
Dźwirzyno
Mrzeżyno 
Pogorzelica 
Niechorze 
Dziwnówek
Dąbki
Wyspa Wolin

str. 38-39
str. 40-41
str. 42-43
str. 44-45
str. 46-47
str. 48-49
str. 50-51
str. 52-53
str. 54-55
str. 56-59
str. 60-61
str. 62-63
str. 64-66
str. 67-69
str. 70-72
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Klub Urwisa - kolonie dla wyjeżdżających po raz pierwszy - str. 168

Obozy zagraniczne - str. 175

Kursy językowe - str. 207

Łeba
Jastrzębia Góra
Jura
Krasiejów

str. 169
str. 170-171
str. 172-173
str. 174

Malta- Gzira
Majorka - El Arenal
Hiszpania- Lloret de Mar
Włochy - Cesenatico
Włochy - Rimini
Włochy - Poznajemy Toskanię 
i Ligurię
Włochy - Poznajemy 
Kampanię i Rzym
Włochy - Sycylia
Albania - Vlora
Czarnogóra - Budva
Czarnogóra - Poznajemy 
Czarnogórę
Macedonia - Ochryda

str. 176
str. 177
str. 178-179
str. 180-181
str. 182-183

str. 184
 
str. 185
str. 186
str. 187
str. 188

str. 189
str. 190

Malta
Oxford
Londyn
Brighton

str. 208
str. 209
str. 210
str. 211

Bułgaria - Złote Piaski
Chorwacja- Cirkvenica
Grecja - Riwiera Olimpijska
Grecja - Skotina
Grecja - Moja Grecja
Grecja - Tolo
Turcja - Poznajemy Turcję
Turcja - Didim
Francja - Paryż i Disneyland
Francja, Wielka B .- Paryż, Londyn
Czechy, Niemcy, Austria - Czechy 
i Bawaria
Węgry, Słowacja, Austria, Czechy 
- Cztery Stolice
Rumunia - Poznajemy Rumunię

str. 191-193
str. 194-195
str. 196
str. 197
str. 198
str. 199
str. 200
str. 201
str. 202
str. 203

str. 204
 
str. 205
str. 206

Berlin
Wiedeń
Kursy indywidualne

str. 212-213
str. 214
str. 215
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Rekreacja

Paintball/ASG Militarny/Survival

Sztuki walki

Kulinarny

Chemiczny

Wędkarstwo

Fotografia

Film/Aktorstwo

Muzyka

Przygoda

Kortowo
Elbląg
Dziwnówek
Krynica Morska
Jantar
Cetniewo
Jastrzębia Góra
Łeba
Łeba KU
Rowy
Poddąbie
Ustka
Jarosławiec
Darłówko
Łazy
Mielno
Dąbki
Kołobrzeg
Dźwirzyno

str. 10-14
str. 15
str. 64-66
str. 24-25
str. 26-27
str.  30-31
str. 32-34
str. 36-37
str. 169
str. 38-39
str. 40-41
str. 42-43
str. 44-45
str. 46-47
str. 48-49
str. 50-51
str. 67-69
str. 52-53
str. 54-55

Mrzeżyno     
Pogorzelica     
Niechorze     
Wyspa Wolin       
Mierzyn     
Czaplinek     
Janów Lub.     
Bocheniec
Uniejów     
Ponik     
Ostróda    
Przysiecz     
Kotlina Kłodzka
Bieszczady     
Niedzica     
Murzasichle     
Zakopane    
Bukowina T.     
Gierłoż
Podlesice

str. 56-59
str. 60-61
str. 62-63
str. 74-77
str. 90-91
str. 82-84
str. 94-95
str. 98-99
str. 108-110
str. 114-115
str. 16-18
str. 122-123
str. 162-163
str. 128 -131
str. 136-137
str. 138-139
str. 125-127
str. 140-141
str. 20-21
str.118-119

Kortowo
Ostróda
Gierłoż
Krynica Morska
Jarosławiec
Dąbki
Dźwirzyno
Mrzeżyno
Pogorzelica
Borne Sulinowo
Mierzyn
Janów Lubelski
Bieszczady
Murzasichle
Węgierska G.
Pokrzywna
Spała
Zamrzenica

str. 10-14
str. 16-18
str. 20-21
str. 24-25
str. 24-25
str. 67-69
str. 54-55
str. 56-59
str. 60-61
str. 78-80
str. 90-91
str. 94-96
str. 128-131
str, 138-139
str. 146-147
str. 155-157
str. 106-107
str. 86-89

Jazda konna
Kortowo
Łeba
Jarosławiec
Łazy
Kołobrzeg
Pogorzelica
Kiki
Mierzyn
Janów Lubelski
Spała

str. 10-14
str. 36-37
str. 44-45
str. 48-49
str. 52-53
str. 60-61
str. 85
str. 90-91
str. 94-96
str. 106-107

Borek
Besiekierz Rudny
Przysiecz
Bukowina T.
Lądek Zdrój
Kotlina Kłodzka
Zbrosławice
Brenna
Bory 
Niemodlińskie

str. 100-101
str. 104-105
str. 122-123
str. 140-141
str. 160-161
str. 162-163
str. 111
str. 150-151

str. 158-159

Gierłoż
Ostróda
Mrzeżyno
Krynica Morska
Bachorze
Borne Sulinowo
Międzyrzec Podl.
Czaplinek
Mierzyn
Spała
Ponik
Pokrzywna
Zamrzenica
Kortowo

str. 20-21
str. 16-18
str. 56-59
str. 24-25
str. 74-76
str. 78-80
str. 77
str. 82-84
str. 90-91
str. 106-107
str. 114-117
str. 155-157
str. 86-88
str. 10-14

Kortowo
Ponik
Janów Lubelski

str. 10-14
str. 114-117
str. 98-99

Kortowo
Kazimierz D.

str. 10-14
str. 92-93

Kortowo
Zbrosławice
Kazimierz D.
Mrzeżyno

str. 10-14
str. 111
str. 92-93
str. 56-59

Kortowo
Dźwirzyno
Bachorze
Kazimierz D.
Murzasichle

str. 10-14
str. 54-55
str. 74-76
str. 92-93
str. 138-139

Kortowo
Podlesice str. 10-14

str. 118-119

Bocheniec
Gierłoż

str. 98-99
str. 20-21

Mierzyn
Borne Sulinowo
Zamrzenica

str. 90-91
str. 78-80
str. 86-88

Gierłoż     
Ostróda   
Dziwnówek     
Krynica Morska     
Jantar         
Łazy
Mielno     
Wyspa Wolin     
Czaplinek
Kraków
Borek
Grotniki
Spała

str. 20-21
str. 16-18
str. 64-66
str. 24-25
str. 26-27
str. 48-49
str. 50-51
str. 70-72 
str. 82-84
str. 89
str 100-101
str. 102-103
str. 106-107

Ponik
Podlesice
Uniejów
Krasiejów
Zamrzenica
Bieszczady
Muszyna
Zakopane
Rabka Zdrój
Zawoja
Węgierska G.
Pokrzywna
Karpacz
Murzasichle

str. 118-119
str. 108-110
str. 120-121
str. 86-89
str.128-131
str. 132-135
str. 125-127
str. 142-143
str. 144-145
str. 146-147
str. 155-157
str. 114-115
str. 114-117
str. 138-139

WYKAZ  IMPREZ  TEMATYCZNIE

SPIS TREŚCI
w y k a z  t e m a t y c z n y

Ustroń     
Jura KU     
Pokrzywna     
Lądek Zdrój     
Karpacz     
Szklarska Poręba     
Krasiejów KU
Malta - Gzira     
Lloret de Mar
Cesenatico 
Rimini    
Kampania i Rzym 
Toskania i Liguria 
Ochryda
Sycylia
Budva  
Ulcnij
Vlora
Złote Piaski
Cirkvenica

str. 152-154
str. 172-173
str. 170-171
str. 160-161
str. 164-165
str. 166-167
str. 174
str. 176
str. 178-179
str. 180-181
str. 182-183
str. 185
str. 184
str. 190
str. 186  
str. 188
str. 189
str. 187
str. 191-193
str. 194-195

Skotina     
Moja Grecja
Tolo     
Turcja     
Paryż i Disneyland
Paryż, Londyn     
Czechy, Bawaria
Cztery Stolice
Rumunia

str. 197
str. 198
str. 199
str. 200-201
str. 202
str. 203
str. 204
str. 205
str. 206
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Tenis
Kortowo
Kołobrzeg
Janów Lubelski
Muszyna

str. 10-14
str. 52-53
str. 94-96
str. 132-135



Szachy

Taniec Sztuka/Plastyka

Gokarty/Quady

Z psem

Detektywistyczny

Windsurfing

Rolki/Hulajnoga

Wspinaczka

Jęz. polski

Jęz. hiszpański Jęz. japoński

Jęz. angielski

Sporty wodne

Gry

Piłka nożnaŻeglarstwo SiatkówkaRower

Koszykówka
Influencer
i youtuber

Kortowo
Jastrzębia Góra
Poddąbie
Darłówko
Dźwirzyno
Dąbki

str. 10-14
str. 32-34
str. 40-41
str. 46-47
str. 54-55
str. 67-69

Ustka
Wyspa Wolin
Zakopane
Murzasichle
Włochy - 
Cesenatico

str. 42-43
str. 70-72
str. 125-127
str. 138-139

str. 180-181

Dziwnówek
Wyspa Wolin
Podlesice
Poddąbie
Bachorze
Rowy
Dźwirzyno
Kazimierz D
Byczyna

str. 64-66
str. 70-72
str. 118 -119
str. 40-41
str. 74-76
str. 38-39
str. 54-55
str. 92-93
str. 112-113

Bieszczady
Bocheniec
Przysiecz
Murzasichle
Szklarska Poręba

str. 128-131
str. 98-99
str. 122-123
str. 138-139
str. 166-167

Gierłoż
Ostróda
Ponik
Janów Lubelski
Borek

str. 20-21
str. 16-18
str. 114-117
str. 94-96
str. 110-111

Gierłoż str. 20-21

Sport/Fitness
Kortowo
Jantar
Gierłoż
Cetniewo
Poddąbie
Ustka
Dźwirzyno
Dąbki
Kołobrzeg

str. 10-14
str. 26-27
str. 20-21
str. 36-37
str. 40-41
str. 42-43
str. 54-55
str. 67-69
str. 52-53

Wyspa Wolin
Czaplinek
Bieszczady
Wisła
Lądek Zdrój
Janów Lubelski
Murzasichle
Pokrzywna

str. 70-72
str. 82-83
str. 128-131
str. 148-149
str. 160-161
str. 94-96
str. 138-139
str. 155-157

Kortowo
Ostróda
Elbląg
Cetniewo
Łeba
Puck
Rowy
Dąbki
Darłówko

str. 10-14
str. 16-18
str. 15
str. 30-31
str. 36-37
str. 35
str. 38-39
str. 67-69
str. 46-47

Janów Lubelski
Mierzyn
Pogorzelica
Bachorze
Borne Sulinowo
Czaplinek
Węgierska G.
Cirkvenica
Cesenatico

str. 94-96
str. 90-91
str. 60-61
str. 74-76
str. 78-80
str. 82-84
str. 146-147
str. 194-195
str. 180-181

Kortowo
Rowy
Uniejów
Byczyna
Kotlina Kłodzka

str. 10-14
str. 38-39
str. 108-110
str. 112-113
str. 162-163

Szklarska Poręba
Mrzeżyno
Zamrzenica

str. 166-167
str. 56-59
str. 86-88

Ostróda
Rejsy żeglarskie
Bachorze
Czaplinek
Niedzica

str. 16-18
str. 19
str. 74-76
str. 82-84
str. 136-137

Kortowo
Jantar
Cetniewo
Łeba
Ustka
Częstochowa

str. 10-14
str. 26-27
str. 30-31
str. 36-37
str. 42-43
str. 97

Gierłoż
Dźwirzyno
Bachorze
Borne Sulinowo
Mierzyn
Janów Lubelski
Wisła
Lądek Zdrój

str. 20-21
str. 54-55
str. 74-76
str 78-80
str. 90-91
str. 94-96
str. 148-149
str. 160-161

Robotyka/
programowanie
Rowy
Uniejów
Rabka Zdrój
Krasiejów

str. 38-39
str. 108-110
str. 142-143
str.  120-121

Łazy
Dziwnówek
Kazimierz D.
Bieszczady
Ustroń
Ostróda

str. 48-49
str. 64-66
str. 92-93
str. 128-131
str. 152-154
str. 16-18

Czaplinek
Puck
Ostróda
Dąbki
Bachorze

str. 82-84
str.35
str.16-18
str. 67-69
str.74-76

Niechorze
Janów Lubelski
Poznań

str. 62-63
str. 94-96
str. 83

Ponik str. 114-117

Janów Lubelski str. 94-96

Wyspa Wolin
Kraków
Lloret de Mar
Dźwirzyno

str. 70-72
str. 89
str. 178-179
str. 54-55

Dąbki
Wyspa Wolin

str. 67-69
str. 70-72

Kortowo
Ostróda
Jastrzębia Góra
Łeba
Ustka
Darłówko
Dźwirzyno
Pogorzelica
Wyspa Wolin

str. 10-14
str. 16-18
str. 32-34
str. 36-37
str. 42-43
str. 46-47
str. 54-55
str. 60-61
str. 70-72

Kraków
Zbrosławice
Niedzica
Murzasichle
Zakopane
Wisła
Kotlina Kłodzka
Szklarska Poręba
Lloret de Mar

str. 89
str. 111
str. 136-137
str. 138-139
str. 125-127
str. 148-149
str. 162-163
str. 166-167
str. 178-179

Cesenatico
Rimini
Skotina
Malta
Londyn
Brighton
Oxford

str. 180-181
str. 182-183
str. 197
str. 208
str. 210
str. 211
str. 209

Kortowo
Cetniewo

str. 10-14
str. 30-31

Pokrzywna str. 155-157

Kortowo
Cetniewo
Ustka
Kołobrzeg
Czaplinek
Lądek Zdrój

str. 10-14
str. 30-31
str.42-43
str. 52-53
str. 82-84
str. 160-161
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Ustka

Magii
Ustroń str. 152-154
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INFORMACJE
INFORMACJE  PRAFTYCZNE

www.almatur.pl

ul. Piasta 5 lok. 1, 15-044 Białystok
tel. 85 742 89 43
bialystok@almatur.pl

ul. F.Nowowiejskiego 2, 42-200 Częstochowa
tel. 34 365 55 61, 34 324 43 68
czestochowa@almatur.pl

ul. Starowiejska 42-48 lok.4, 81-356 Gdynia
tel. 22 244 04 99
gdynia@almatur.pl

ul. Wrocławska 4, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 88 19; 32 775 09 11
gliwice@almatur.pl

ul. 3 Maja 7, 40-096 Katowice
tel. 32 259 88 58, 32 259 64 18 
katowice@almatur.pl

ul. Rynek Główny 27, 31-010 Kraków
(Pałac pod Baranami) tel. 22 244 04 99
krakow@almatur.pl

ul. Langiewicza 10, 20-034 Lublin
tel. 81 533 54 55; 81 533 54 56; 881 255 229
lublin@almatur.pl

ul. Ozimska 26/2, 45-058 Opole
tel. 77 423 28 32, 77 423 28 33
opole@almatur.pl

ul. Piotrkowska 59, 90-417 Łódź
tel. 42 632 93 73, 42 637 11 22
almaturlodz@almatur.pl

ul. Ratajczaka 26/111, 61-815 Poznań
tel. 61 855 76 33; 61 855 76 34
poznan@almatur.pl

ul. Podmurna 70, 87-100 Toruń
tel. 22 244 04 99
torun@almatur.pl

801 500 005*
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 18.00 
oraz w soboty w godzinach: 10.00 - 14.00.

Ogólnopolska infolinia:

ul. Kopernika 23, 00-359 Warszawa
tel. 22 244 04 99
warszawa1@almatur.pl

Al. Niepodległości 177, 02-555 Warszawa
(wejście od ul.Batorego)
tel. 22 244 04 99
warszawa2@almatur.pl

Al. Armii Krajowej 12b/2, 50-541 Wrocław
(centrum AB) tel. 71 343 41 35
wroclaw@almatur.pl

*Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem Twojego operatora.

Zapraszamy do Biur Almaturu

PRAKTYCZNE
Almatur ma obecnie najlepsze z polskich 
organizatorów ubezpieczenie zawarte 
w cenie imprezy zagranicznej?

Nasz pakiet Bezpieczne Podróże 
obejmuje również Covid, kwarantannę 
i następstwa chorób przewlekłych, 
a suma ubezpieczenia kosztów leczenia 
została podwyższona do 60.000 EUR.
- Koszty ratownictwa – 7.000 EUR.
- Suma ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków: 15.000  PLN 
na wypadek śmierci lub 100% trwałego 
uszczerbku na zdrowiu.
- Bagaż podróżny - suma ubezpieczenia - 
1.000 PLN.
- Koszty kwarantanny - 1.000 EUR.
 

czy wiesz,  że. . .
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PROMOCJE

Skorzystaj z promocyjnych cen obniżonych nawet o 500 zł do 
24 lutego. Ilość miejsc w promocji jest ograniczona z wyjątkiem 
osób, które są naszymi Stałymi Klientami. Dla wszystkich Klientów 
rezerwujących wyjazdy w terminie promocji First Moment, 
proponujemy skorzystanie z fakultatywnego ubezpieczenia kosztów 
rezygnacji z 20% zniżką.

Chcesz spędzić wakacje ze swoim najlepszym przyjacielem?  Jeśli Ty lub 
on nie byliście z nami nigdy na wyjeździe, macie szansę na otrzymanie 
po 2 bilety do kina lub 2 bony do Reporter Young. 

Zarejestruj swój udział na stronie:

moj.almatur.pl/przyjaciele  

promocja first moment

zabierz przyjaciela

Honorujemy POLSKI BON TURYSTYCZNY, który zgodnie z jego regu-
laminem jest do wykorzystania na krajowy wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży - szczegóły u sprzedawców oferty. Bon trzeba wykorzystać 
do 31 marca 2023 r. 

Byłeś z nami na obozie w ostatnich dwóch latach?
Odbierz jedną z nagród:
- dwa bilety do kina 
- bon na zakupy w Reporter Young

Główne zasady: Nagrodę możesz odebrać dzień po wpłacie zaliczki 
aż do ostatniego dnia imprezy, po tym dniu prawo do nagrody wygasa 
bezpowrotnie.

Odbierz swoją nagrodę na:

Ze względów niezależnych od nas – wysoka inflacja oraz wahania 
kursów walut - ceny zarezerwowanych imprez turystycznych mogą 
wzrosnąć.

Aby uchronić naszych klientów przed taką ewentualnością wpro-
wadzamy możliwość wykupienia opcji „Gwarancja niezmienności 
ceny”. Koszt wykupienia takiej opcji to 6% wartości imprezy.

Niezależnie od głównej promocji możesz  skorzystać z jednej z poniż-
szych akcji promocyjnych:

Zniżka 50 PLN dla posiadaczy legitymacji ISIC – masz legitymację 
ISIC, masz zniżkę, szczegółowa wysokość upustu zależy od rodzaju 
wyjazdu. 

Zniżka 50 PLN dla rodzeństwa – masz rodzeństwo i razem jeździcie 
na nasze wyjazdy? Super! Razem możecie oszczędzić, nie musicie 
wyjeżdżać na ten sam obóz. 

Drugi obóz w sezonie taniej – jesteś prawdziwym pasjonatem 
naszych obozów? Doceniamy to upustem 50 PLN na każdy kolejny 
wyjazd w tym samym sezonie. 

Szczegółowe informacje u naszych konsultantów. Gorąco zachęcamy 
do zapoznania się z regulaminami i zasadami na stronach akcji.  

moj.almatur.pl/nagroda  

stali  klienci

gwarancja niezmienności  ceny

głodny większej  ilości  zniżek?

bon turystyczny

czy wiesz,  że. . .

PROMOCJE



PORADNIK  DLA  RODZ ICÓW

gotowaniu bagażu do wyjazdu, wtedy orientuje się 
co i gdzie ma spakowane. W miarę możliwości su-
gerujemy zabranie walizki na kółkach, której ciężar 
powinien uwzględniać możliwości fizyczne dziecka. 
Ważne by została ona podpisana imieniem i nazwi-
skiem dziecka z telefonem i miejscem docelowym 
wyjazdu. Artykuły higieniczne i prowiant na drogę 
najlepiej spakować do podręcznego plecaka, któ-
ry później może być wykorzystany na wycieczki czy 
wyjścia na plażę. Dopuszczalna maksymalna waga 
bagażu to 20 kg przeważnie o wymiarach nie więk-
szych niż 80x50x30 cm. Na pokład autokaru możemy 
wziąć bagaż podręczny o wadze do 7 kg pamiętając, 
że jego wymiary nie mogą powodować u innych po-
dróżnych dyskomfortu. W przypadku przelotów nale-
ży uwzględnić limity i ograniczenia narzucone przez 
linie lotnicze, oddzielnie dla bagażu rejestrowanego 
i podręcznego – wytyczne można sprawdzić w opisie 
oferty lub każdorazowo będą udostępniane w ko-
munikacie przedwyjazdowym.

O D B I Ó R  D Z I E C K A

Dziecko z obozu lub ustalonego miejsca zbiórki 
może odebrać wyłącznie opiekun prawny lub inna 
dorosła osoba do tego upoważniona. Osoba od-
bierająca powinna posiadać dowód osobisty oraz 
pisemne upoważnienie zawierające imię i nazwisko 
odbieranego dziecka, serię i numer swojego dowodu 
osobistego wraz podpisem opiekuna prawnego. Do-
kument należy przekazać kierownikowi wypoczynku 
lub pilotowi w autokarze.

D O K U M E N T Y

Każdy uczestnik kolonii czy obozu musi posiadać 
wypełnioną kartę kwalifikacyjną i oświadczenia nie-
zbędne do uczestnictwa w wypoczynku. Uczestnicy 
wyjazdów zagranicznych (kursy językowe, obozy, wy-
cieczki fakultatywne) mogą przekroczyć granicę na 
podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobi-
stego (tylko w krajach członkowskich UE). Należy pa-
miętać o niezbędnych w danym kraju wymaganiach 
wizowych.

C O  Z A B R A Ć ?

Niezależnie od charakteru wyjazdu każdy uczestnik 
powinien zabrać: nakrycie głowy, dwie pary butów, 
mały plecak na wycieczki, krem z filtrem UV, ręcznik, 
klapki kąpielowe, czystą bieliznę na każdy dzień, kurt-
kę przeciwdeszczową, piżamę, spodnie długie oraz 
krótkie, bluzy, koszulki, przybory toaletowe. W zależ-
ności od charakteru obozu dodatkowo należy zabrać: 
strój kąpielowy, dodatkowy ręcznik kąpielowy, buty 
do chodzenia po górach, strój sportowy na zajęcia 
sportowe, strój specjalistyczny na zajęcia specjali-
styczne, inne rzeczy opisane w uwagach na stronie 
przy konkretnej ofercie. W przypadku wyjazdów za-
granicznych zalecamy zabrać materiały otrzymane 
z biura: adres rodziny goszczącej/rezydencji/szkoły, 
numer kontaktowy do rezydenta. Warto pamiętać o 
adapterze do gniazdka elektrycznego oraz innych rze-
czach opisanych w uwagach do danej oferty.

PORADNIK
d l a  r o d z i c ó w

Z D R O W I E  I  B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Jest dla nas najważniejsze, dlatego przed podjęciem 
decyzji o zapisaniu dziecka na wyjazd prosimy ro-
dziców o bardzo staranne przeanalizowanie oferty i 
przemyślenie swojej decyzji biorąc pod uwagę zdro-
wie i kondycję dziecka. Część ofert z uwagi na spe-
cjalistyczny program (np. obozy sportowe), długą 
podróż itd. może nie być odpowiednia dla każdego 
dziecka. Jeżeli Państwa dziecko choruje przewle-
kle, posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jest 
uczulone lub przyjmuje lekarstwa należy o tym po-
informować wypełniając kartę kwalifikacyjną. Jeśli 
Państwa dziecko wymaga specjalnej diety, lodówki 
do przechowywania lekarstw itp., należy ten fakt 
bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem rezerwa-
cji w celu potwierdzenia możliwości realizacji tych 
świadczeń. Prosimy też pamiętać, że chore dziecko 
(np. z infekcją) nie może brać udziału w wyjeździe. 
W takich wypadkach prosimy o kontakt z biurem, 
w miarę możliwości postaramy się zmienić termin 
wyjazdu na późniejszy. W trakcie zapisywania dziec-
ka na obóz lub kolonię proponujemy wykupienie 
dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
Jeśli dziecko źle znosi podróże prosimy o zaopa-
trzenie dziecka w lekarstwa przeciwko chorobie 
lokomocyjnej. Klienci wyjeżdżający na imprezy za-
graniczne zobowiązani są do przestrzegania przepi-
sów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących 
w danym kraju. 

K I E S Z O N K O W E ,  C E N N E  P R Z E D M I O T Y

Prosimy, aby porozmawiać przed wyjazdem z dziec-
kiem na temat rozsądnego wydawania pienię-
dzy, ponieważ zaplanowanie i zagospodarowanie 
oszczędności stanowi często dla uczestników duży 
problem. Pierwszego dnia podczas spotkania orga-
nizacyjnego z kierownikiem i wychowawcą istnieje 
możliwość przekazania kieszonkowego do depo-
zytu. Sugerujemy, aby kieszonkowe było przygoto-
wane w drobniejszych banknotach. Jeżeli uczestnik 
kolonii będzie chciał wziąć udział w imprezach fa-
kultatywnych organizowanych na miejscu prosimy 
również zapoznać się z ofertą przed wyjazdem, aby 
przygotować odpowiednie fundusze które zostaną 
zebrane niezwłocznie po przyjeździe grupy. Prosimy 
nie zabierać na wyjazd laptopów, tabletów, drogie-
go sprzętu elektronicznego i innych cennych przed-
miotów. Ułatwi to czynny udział w życiu kolonijnym 
czy obozowym oraz pozwoli na lepszą integrację 
w grupie (unikniemy też kłopotów z zabezpiecze-
niem takich przedmiotów przed uszkodzeniem lub 
zgubieniem). W trakcie prowadzonych zajęć pro-
gramowych oraz podczas ciszy nocnej korzystanie 
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elek-
tronicznych może być zakazane lub ograniczone. 
Szczegółowe zasady dla danego obozu ustala jego 
kierownik. Zalecamy, aby w telefonach, zwłaszcza w 
przypadku młodszego dziecka została zainstalowa-
na kontrola rodzicielska.

K A D R A

Zatrudniamy sprawdzonych i wykwalifikowanych 
opiekunów, którzy dbają o bezpieczeństwo i jakość 
naszych obozów i kolonii. Wszyscy posiadają wy-
magane uprawnienia, które są weryfikowane przez 
Kuratoria Oświaty. Kadra to kierownicy, wychowaw-
cy, animatorzy, instruktorzy, ratownicy. To ludzie z 
pasją, kochający swoją pracę, realizując program 
aktywnie i kreatywnie.

Z A K W AT E R O W A N I E  I  W Y Ż Y W I E N I E

Wszystkie obiekty, z którymi współpracujemy speł-
niają wymogi stawiane obiektom przeznaczonym 
dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrolowane 
są przez Straż Pożarną, Stację Sanitarno-Epidemio-
logiczną, a pobyt w nich nadzorowany jest przez 
miejscowe Kuratorium Oświaty. Jeśli Państwa dziec-
ko wymaga specjalnej diety (np. wegetariańskiej, 
bezglutenowej itp.), należy ten fakt bezwzględnie 
zgłosić przed dokonaniem rezerwacji w celu po-
twierdzenia możliwości realizacji tych świadczeń. 
Rodziny goszczące są starannie dobierane i kon-
trolowane przez naszych partnerów zagranicznych. 
Kwaterujemy uczestników u rodzin z klasy średniej, 
zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Nie zawsze 
są to „pełne rodziny”, mogą to być również osoby 
samotne lub na emeryturze, które wynajmują poko-
je kursantom. Należy pamiętać, że zakwaterowanie 
w rodzinie w obcym kraju będzie się znacznie róż-
nić od życia w swoim własnym domu. Wybierając tę 
opcję należy liczyć się z samodzielnym dojazdem 
do szkoły około 15-60 minut komunikacją miejską. 
Hotele/kampusy, w których mieszkają nasi kursanci 
służą przez cały rok miejscowej młodzieży i posia-
dają standard powszechnie przyjęty w danym kraju. 
Szkoły nie gwarantują tzw. mieszania narodowości. 
Rezydencje przeważnie położone są na terenie 
kampusów, czasami jednak kursanci muszą dojeż-
dżać do szkoły komunikacją miejską lub transpor-
tem zorganizowanym przez szkołę lokalną.

T R A N S P O R T

W przypadku transportu autokarowego korzysta-
my wyłącznie z licencjonowanych, sprawdzonych i 
uznanych na rynku firm transportowych. Wszystkie 
nasze autokary posiadają aktualne badania tech-
niczne, a kierowcy to sprawdzeni, zaufani i wielo-
letni pracownicy naszych partnerów handlowych. 
Staramy się optymalizować trasy dojazdowe pod 
względem czasu przejazdu, ale dbamy również o 
zapewnienie jak najlepszej dostępności wyjazdu 
z Państwa miejsca zamieszkania. W związku z tym 
przejazd nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, 
możliwe są przesiadki, które zawsze odbywają się 
pod nadzorem i przy pomocy opiekunów. Przy wy-
borze oferty prosimy o zwrócenia uwagi na plany 
podróży, w których określamy godziny wyjazdów i 
przyjazdów. W przypadku połączeń lotniczych ko-
rzystamy z renomowanych przewoźników na lotach 
rejsowych czy tanich linii lotniczych oraz czartero-
wych. W trakcie przelotów oraz transferów z/na lot-
nisko uczestnicy są pod opieką naszego personelu.
Bagaż - dobrze, by dziecko uczestniczyło w przy-
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NA MAPIE KOD STR.

1 Kortowo – rekreacyjny, fitness, piłka nożna, koszy-
kówka, siatkówka, fotografia, kulinarny, samoobrona, 
tenisowy, survivalowy, sportów wodnych, tańca, musi-
calowy, j. angielskiego, aktorsko-filmowy, jazdy konnej, 
kolonia

PPOK
PPKK 10-14 

2 Elbląg – rekreacyjny LPOE 15

3 Ostróda – żeglarsko-rekreacyjny, żeglarski-szkolenio-
wy na patent żeglarza, aktywni lub wygodni, świat 5 
przygód, detektywistyczny, quadowy–sporty wodne, 
quadowy-paintballowy, sportów wodnych, nurkowy, 
quadowy, przygoda na lądzie i wodzie, paintball, qu-
adowo-gokartowy, paintballowo-gokartowy, kurs ra-
townika WOPR, ratownika wodnego

PPOO 16-18

4 Rejsy żeglarskie – rejs szkoleniowy na patent, rejs tu-
rystyczny PPRW 19

5 Gierłoż – leśne laboratorium, obóz z psem, quadowy, 
gokartowy, painballowy, aktywni lub wygodni, przygo-
da na lądzie i wodzie, leśny Olimpijczyk, leśny agent 

PPOQ 20-21

6 Augustów – rekreacyjny BPOA 22-23

7 Krynica Morska – rekreacyjny, przygodowy, survivalo-
wo-paintballowy, kolonie PPOM 24-25

8 Jantar – fitness chalange, poszukiwaczy przygód, be-
ach volleyball, bałtycki chillout PPOB 26-27

9 Trójmiasto – podróżniczy PPGD 28

10 Gdańsk – obóz miłośników kolei i modelarzy kolejowych PPGD 29

11 Cetniewo - rekreacyjny, piłki nożnej, siatkówki, ko-
szykówki, pływania, fitness, aqua aerobic i taniec PPOC 30-31

12 Jastrzębia Góra – rekreacyjny, akademia tańca i stylu, 
English wave summer–j.angielskiego, kolonia PPOJ 32-34

13 Puck – windsurfingowy PPOY 35

14 Łeba – kolonie i obóz rekreacyjny, pływacki, siatkarski, 
język angielski, jazda konna CPOL 36-37

15 Rowy – rekreacyjny, parki wodne, plastyczny, gier plan-
szowych, Minecraft, robotyka Lego, gaming OPOR 38-39

16 Poddąbie – rekreacyjny, DIY, aktywny BPOP 40-41

17 Ustka –  rekreacyjny, siatkarski, piłki nożnej, zumby, 
języka angielskiego, szachowy BPOU 42-43

18 Jarosławiec/Wicie – paintball i Archery Tag, jazda kon-
na, komandosa, obóz rekreacyjny, piłka nożna, pływac-
ki, koreański POP

APJO
APJW 44-45

19 Darłówko – rekreacyjny, pływacki, języka angielskiego, 
taneczny, parki wodne OPSD 46-47

20 Łazy k. Mielna – przygodowy, detektywistyczny, rekre-
acyjny, jazdy konnej ŁPML 48-49

21 Mielno -  kolonie przygodowe, rekreacyjny, obóz przy-
godowy ŁPMM 50-51

22 Kołobrzeg -  jazda konna, kolonia i obóz rekreacyjny, 
piłka nożna, pływacki, sportowy, taniec uliczny, teniso-
wy, parków wodnych

APKO 52-53

23 Dźwirzyno - rekreacyjny, zumba-fitness, języka angiel-
skiego, języka hiszpańskiego, plastyczny, paintballowy, 
fotograficzny, rowerowy

OPOD 54-55

24 Mrzeżyno – rekreacja, militarny, ASG, survivalowy, pain-
tball, snajperski, K-POP, fabularny KPOM 56-59

25 Pogorzelica -  rekreacyjny, parki wodne, jazdy konnej, 
języka angielskiego, taneczny OPOP 60-61

26 Niechorze -  rekreacyjny, parki wodne, rolki, hulajnoga BPSN 62-63

27 Dziwnówek – przygodowy, plastyczny, rekreacja ŁPMD 64-66

28 Dąbki – fitness, japoński, paintballowo-survivalowy, 
rekreacyjny, taneczny, windsurfingowy, sportów wod-
nych, przygodowy

ŁPOD 67-69

29 Wyspa Wolin -  obóz wiedzy o Japonii, języka hiszpań-
skiego, kolonia i obóz rekreacyjny, multisport, ratow-
nika WOPR, mangi, języka angielskiego, wychowawcy 
kolonijnego, przygodowy, podróżniczy, artystyczny, 
tańca nowoczesnego

APSO
APMO
APMC

70-72

Mazury
i morze
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10 ALMATUR POLSKA

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Dom studencki, po-
koje 2-osobowe z łazienkami. W akademiku znaj-
duje się świetlica i sala TV. Miasteczko akademickie 
Kortowo należy do Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, położone jest poza miastem nad 
jeziorem Kortowskim, w otoczeniu lasów i parków. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w stołów-
ce kampusu. Śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiad serwowany do stolika. Możliwość zamówie-
nia diety wegetariańskiej lub specjalnej, koniecznie 
prosimy w rezerwacji zaznaczyć wybór w dopła-
tach opcjonalnych. Dokładną informację o rodza-
ju diety specjalnej (z numerem rezerwacji) należy 
przesłać e-mail na adres dieta@almatur.pl. Diety 
specjalne realizowane są przez firmę cateringową, 
która dostosuje posiłki do indywidualnych potrzeb 
i zaleceń zdrowotnych. Pierwszy posiłek: kola-
cja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz  prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU   S.A.:   NNW 
15.000 PLN. Opieka instruktora-wychowawcy. 
Realizacja programu

program fakultatywny
Proponujemy wzbogacenie programu obozu o do-
datkowe zajęcia fakultatywne. Za dodatkową opłatą 
(płatne przy zakupie obozu) można dokonać wybo-
ru z poniższych propozycji: tenis – 4 treningi po 1,5 
godz. na korcie tenisowym z partnerem do gry oraz 
instruktorem – 200 PLN;; fotografia – uczestnictwo 
w 4 zajęciach grupy fotograficznej po 1,5 godz. – 150 
PLN; gotowanie – uczestnictwo w 3 zajęciach grupy 
kulinarnej po 1,5 godz. – 200 PLN; paintball – uczest-
nictwo w grze terenowej z użyciem strzeleckiej broni 
na żelowe kulki – 100 PLN; park linowy – 75 PLN.

uwagi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wy-
szczególnionych w planie podróży. W przypadku ma-
łej liczby uczestników zajęcia specjalistyczne mogą 
odbywać się wspólnie z innymi grupami wiekowymi, 
jednocześnie gwarantujemy, że dla każdego uczestni-
ka dostosujemy program zajęć do warunków psycho-
fizycznych i umiejętności.

plan podróży nr 1
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225.  Planowany przyjazd do ośrod-
ka w godz. 16.00-19.00. Planowany wyjazd z ośrodka 
w godz. 9.30-10.30. Dojazd własny: przyjazd nie wcze-
śniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie później niż o godz. 
12.00.

terminy wyja zdów:
1 30.06-10.07; 
2 11.07-21.07; 
3 22.07-01.08; 
4 02.08-12.08; 
5 13.08-23.08.

KORTOWO
MORZE  I  MAZURY POLSKA

Kod wyjazdu:
PPOK

Rekreacja/Fitness/
Piłka nożna Koszykówka/Siatkówka Fotografia/Kulinarny/

Samoobrona Tenis/Survival/Sporty Wodne

Terminy Ceny First  
Moment Ceny First  

Moment Ceny First  
Moment Ceny First  

Moment
1-5 2 499 PLN 2 199 PLN 2 599 PLN 2 299 PLN 2 649 PLN 2 349 PLN 2 699 PLN 2 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Kortowo - miasteczko akademickie nad brzegiem jeziora, przystań ze 
sprzętem wodnym i kąpielisko strzeżone

nowoczesne obiekty sportowe: hala sportowa, boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, korty tenisowe, kryta pływalnia, ośrodek jeździecki

zajęcia artystyczne i sportowe, dyskoteki i pokazy artystyczne, dobra 
muzyka, doborowe towarzystwo

zajęcia ogólnocampowe dla każdego bez względu na wybraną 
specjalizację

możliwość wzbogacenia programu obozu o dodatkowe zajęcia 
fakultatywne

program wspólny

Oprócz zajęć tematycznych przygotowaliśmy 
bogatą ofertę aktywnego wypoczynku dla 
wszystkich uczestników bez względu na wybra-
ną specjalizację. Gry zespołowe: koszykówka, 
piłka nożna, siatkówka oraz rekreacyjne: plażo-
wa piłka siatkowa, ultimate, tenis plażowy, bad-
minton, ciekawy zestaw gier i zabaw ruchowych, 

integrujących, wesołych, kreatywnych. Wy-
korzystując lokalizację nad brzegiem je-
ziora proponujemy kajaki i rowery wodne. 
W programie również wędrówki piesze, gry 
terenowe, odpoczynek na plaży pod opieką 
ratownika, dyskoteki i pokazy artystyczne.



Siatkówka 
(12-14 lat), (15-18 lat) 

Treningi odbywać się będą codziennie w dwóch 
blokach po 1,5 godz. w nowoczesnej hali sporto-
wej. Metodyka zajęć przypomina trening sportowy 
z intensywnością dostosowaną do możliwości fi-
zycznych uczestników. Pod opieką profesjonal-
nych instruktorów, uczestnicy będą doskonalić 
technikę, zapoznają się z taktyką, nauczą się do-
kładnego przyjęcia, precyzyjnego rozegrania i 
skutecznego ataku. Dla fanów siatkówki dodatko-
wo przygotowaliśmy zajęcia piłki siatkowej w wer-
sji plażowej, która staje się coraz bardziej popu-
larną dyscypliną sportu. Jest to doskonałe 
połączenie elementów aktywnego wypoczynku 
oraz rywalizacji sportowej. Obóz zakończy mecz, 
obozowicze kontra kadra instruktorska.

Uczestnicy biorą udział w treningach prowadzo-
nych na boiskach ze sztuczną trawą, dwa razy 
dziennie po 1,5 godz. Nasz program szkoleniowy 
ma na celu poprawę wszystkich elementów pił-
karskiego warsztatu. Zajęcia doskonalące tech-
nikę indywidualną i taktykę oraz rozgrywki pił-
karskie prowadzone są przez wykwalifikowanych 
instruktorów. Zalecamy zabranie butów piłkar-
skich (korków) na sztuczną murawę.

Podczas dwóch codziennych treningów po 1,5 
godz. uczestnicy doskonalić będą technikę: po-
dań, dryblingu, rzutów do kosza a także zapozna-

wać się z podstawowymi elementami taktycznymi 
w obronie i w ataku. Zajęcia z wykwalifikowanymi 
instruktorami będą znakomitą okazją do popra-
wienia poziomu wyszkolenia a rozgrywki pomię-
dzy poszczególnymi grupami do wykorzystania 
zdobytych umiejętności. Dla fanów koszykówki 
dodatkowo przygotowaliśmy zajęcia streetball. 
Jest to doskonałe połączenie elementów aktyw-
nego wypoczynku oraz rywalizacji sportowej.

W programie dwa treningi dziennie po 1,5 godz., 
na kortach o nawierzchni ceglanej oraz udział 
w grach kontrolnych. Przeprowadzone treningi 
będą doskonałą bazą do dalszego rozwoju umie-
jętności po zakończeniu wakacji.  Uczestnicy obo-
zu muszą posiadać własne rakiety tenisowe.

Program obozu obejmuje 9 dwugodzinnych wizyt 
w Ośrodku Jeździeckim Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego. Dla początkujących nauka jazdy 
konnej: siodłanie konia, jazda na lonży, nauka 
stępowania i kłusowania. Dla zaawansowanych: 
przygotowanie konia do jazdy, jazda kłusem i 
galopem, oprowadzanie koni, pielęgnacja konia.

Koszykówka 
(12-14 lat), (15-18 lat) 

Piłka nożna 
(12-14 lat), (15-18 lat) 
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Jazda konna 
(12-14 lat), (15-18 lat)

ALMATUR POLSKA

Udział w obozie języka angielskiego to świetny 
sposób na przyswajanie wiedzy dzięki ciekawym 
warsztatom. Native speaker poprowadzi konwer-
sacje w 10-cio osobowych grupach przez 3 godzi-

Angielski z native
speakerem 
(14-18 lat)

Tenis 
(12-14 lat), (15-18 lat)

Kod wyjazdu:
PPOK Taniec/Musical Angielski/Aktorsko-filmowy Jazda konna

Terminy Ceny First  
Moment Ceny First  

Moment Ceny First  
Moment

1-5 2 649 PLN 2 349 PLN 2 699 PLN 2 399 PLN 3 099 PLN 2 799 PLN
First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

ny dziennie aby uzyskać najlepszą efektywność nauki. 
W taki sposób najlepiej i najszybciej doskonalić swoje 
umiejętności lingwistyczne. Kurs przeznaczony jest dla 
młodzieży na poziomie średnio zaawansowanym.



Obóz ten stwarza wyjątkową okazję zakosztowa-
nia magii kina i zrozumienia zasad rządzących 
filmem. Uczestnicy obozu dowiedzą się m.in. jak 
pracować z kamerą, prześledzą krok po kroku 
etapy przygotowywania filmu i będą mieli moż-
liwość realizacji swoich artystycznych wizji. Na-
uczą się zachowania na scenie, będą mieli okazje 
poznać warsztat aktorski, wcielić się i oryginalnie 
zinterpretować wybrane postaci. Zarejestrowane 
wyniki wspólnej pracy i zabawy będą wspaniałą 
pamiątką po zakończeniu obozu.

Obóz przeznaczony jest zarówno dla osób rozpo-
czynających przygodę z fotografią, jak i bardziej 
zaawansowanych amatorów tej dziedziny. Uczest-
nicy poznają sekrety udanej kompozycji, dowie-
dzą się o technicznych aspektach wykonywania 
zdjęć, nauczą się fotografii pejzażu, architektury, 
reportażu i portretu. Każdy turnus zakończy się 
wystawą zdjęć lub pokazem. Dla chętnych przewi-
dziane są profesjonalne sesje fotograficzne.

Swoją wiedzę i umiejętności przekażą znani 
uczestnicy popularnego programu telewizyjne-
go You Can Dance m.in.: Roksana Saniuk. Zajęcia 
prowadzone będą w dwóch blokach po 1,5 godz. 
dziennie a uczestnicy zapoznają się z takimi sty-
lami jak: Hip Hop, Jazz, New Age, Breakdance, Pop-
ping, Hous, Locking, New Style Hip Hop. Dla lubią-
cych ruch i muzykę proponujemy obóz, na którym 
można zadbać o swoją kondycję i zdrowie, nauczyć 
się wszystkiego od początku lub podszkolić posia-
dane umiejętności, a przede wszystkim spotkać 
wielu pozytywnie zwariowanych miłośników tańca.

Warsztaty taneczno-wokalne będą prowadzić ak-
torzy teatru Roma m.in. Paweł Strymiński. Pod 
opieką profesjonalistów uczestnicy odkryją tajni-
ki poruszania się na scenie i odbędą lekcje emi-
sji głosu. Podczas codziennych zajęć, zazwyczaj 
w dwóch blokach po 1,5 godz, uczestnicy poznają 
sekrety aktorstwa, nauczą się trudnej sztuki łącze-
nia tańca z wokalem.

Obóz tańca
nowoczesnego 
(12-14 lat), (15-18 lat) 

Obóz aktorsko-filmowy 
(14-18 lat) 

Obóz musicalowy
(12-14 lat), (15-18 lat) 

Obóz fotograficzny 
(12-14 lat), (15-18 lat)

Program stworzony z myślą o miłośnikach spor-
tów wodnych. Uczestnicy pod okiem wykwalifi-
kowanych instruktorów doświadczą tego co pod, 
nad i na wodzie. Będą uczyć się i doskonalić pły-
wanie na wakeboardzie, łodzi wiosłowej i wpław 
różnymi stylami. Aktywnie spędzony czas przeple-
ciony będzie zajęciami ze snorkelingu, odpoczyn-
kiem na basenie w jacuzzi i w saunie, relaksem 
na rowerku wodnym i kajaku oraz zjeżdżalniami 
w aquaparku. Dla poszerzenia wiedzy i umiejęt-
ności prowadzone będą również zajęcia z ratow-
nictwa i pierwszej pomocy.

Obóz sportów wodnych 
(12-14 lat), (15-18 lat)
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Gotowanie może być okazją do zachwycenia in-
nych i zaprezentowania swoich umiejętność albo 
po prostu pasją. Przybliżymy tę z pozoru prostą 
czynność, damy pole do rozwinięcia wyobraźni 
kulinarnej. Będziemy mówić o najbardziej cha-
rakterystycznych potrawach z różnych zakątków 
świata, będziemy je przygotowywać i dowiemy 
się, jak je właściwie podawać. Będziemy gotować, 
odważnie łączyć smaki, wymieniać się uwaga-
mi – nie zapominając o dobrej zabawie. Do tego 
wszystkiego dorzucimy szczyptę wiedzy na temat 
zdrowego żywienia.

Obóz kulinarny 
(12-14 lat), (15-18 lat)

MORZE  I  MAZURY POLSKA

Kształtowanie charakteru poprzez ćwiczenia fi-
zyczne jest jednym z podstawowych założeń w 
sportach walki. Praca nad sobą, przejawiająca się 
w zmaganiu z własnymi słabościami oraz w dosko-
naleniu takich cech jak upór w dążeniu do celu, 
wytrwałość, chęć pokonywania słabych stron, kon-
centracja, dyscyplina i systematyczność, staje się 
obecnie szczególnie wartościowa. Trening sztuki 
walki wdraża do dyscypliny i porządku, jednocze-
śnie uczy poszanowania innych osób. Zbiorowe 
zajęcia treningowe dobrze wpływają na funkcjono-
wanie w grupie. Osobom nadpobudliwym rucho-
wo i emocjonalnie zajęcia sztuki walki dostarczają 
możliwości rozładowania nagromadzonej energii. 
Zajęcia te, poprzez wykonywanie powtarzalnych 
układów choreograficznych, to dobry trening ogól-
norozwojowy, kształcący jednocześnie wrażliwość 
estetyczną. Trenowanie sportów walki to nie tylko 

Sztuka samoobrony 
i sporty walki 
(12-14 lat), (15-18 lat)

Fitness 
(12-14 lat), (15-18 lat) Survival rozpocznie się od podziału na zespoły, 

które będą rywalizowały między sobą według 
różnych scenariuszy terenowych gier strategicz-
nych. Strategiczne zabawy odbędą się z użyciem 
strzeleckiej broni na żelowe kulki.  Program obo-
zu stanowi wypełniona akcją mieszanka różnych 
zadań oraz gier terenowych i zawodów podczas, 
których uczestnicy zdobywają wiadomości i prak-
tyczne umiejętności. Nie zapomnimy o zajęciach  
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: 
konstruowanie noszy, symulacja akcji ratunkowej, 
transport „rannego” w trudnych warunkach tere-
nowych. Zajęcia w parku linowym znajdą swoich 
miłośników zarówno wśród osób, które dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę z linami, oraz tych, 
którzy mieli już okazję stąpać ponad ziemią. Za-
pewniamy letnie umundurowanie, które będzie 
podstawowym i bezpiecznym ubiorem podczas 
zajęć terenowych. Każdy uczestnik obozu oprócz 
podstawowego ekwipunku powinien być wyposa-
żony w: buty turystyczne, odzież i buty do chodze-

Survival i paintball 
(12-14 lat), (15-18 lat)

Rekreacja 
(12-14 lat), (15-18 lat)

Wykwalifikowani instruktorzy poprowadzą zestaw 
zajęć rekreacyjnych i sportowych, których forma 
sprawi, że wakacje będą pełne ruchu i zabawy. 
Gry zespołowe: koszykówka, piłka nożna, siat-
kówka oraz rekreacyjne: plażowa piłka siatkowa, 
ringo, tenis plażowy, badminton, ciekawy zestaw 
gier i zabaw ruchowych – integrujących, weso-
łych, kreatywnych. Zajęcia i rozgrywki sportowe 
prowadzone będą na boiskach otwartych oraz 
w hali sportowej. Wykorzystując lokalizację nad 
brzegiem jeziora zaproponujemy kajaki i rowery 
wodne. W programie również wędrówki piesze, 
gry terenowe i odpoczynek na plaży pod opieką 
ratownika. Dla tych, których apetyt na ruch i za-
bawę będzie nadal niezaspokojony - zorganizuje-
my zajęcia na siłowni, fitness, ultimate.

Dla  lubiących ruch i muzykę proponujemy obóz, 
na którym można zadbać o swoją kondycję i 
zdrowie, popracować nad sylwetką, przy okazji 
dobrze się bawić, a nawet zrelaksować, nauczyć 
się wszystkiego od początku lub podszkolić umie-
jętności. Przygotowaliśmy zestaw treningów i ćwi-
czeń: fitness, taniec, jogging, elementy gimnastyki 
oraz zajęcia na siłowni. Przekażemy również in-
formacje dotyczące stosowania odpowiedniej 
diety żywieniowej. Zajęcia prowadzone będą 2 
razy dziennie po 1,5 godziny, a długość i inten-
sywność poszczególnych treningów dostosowana 
będzie to potrzeb i wymagań grupy.

dążenie do osiągnięcia wymiernych rezultatów 
we współzawodnictwie sportowym, ale przede 
wszystkim kształtowanie pozytywnych cech cha-
rakteru.

nia po wodzie, lesie i mokradłach (niedrogie obu-
wie mogące ulec zniszczeniu), mały plecak, polar, 
sztormiak, klapki, strój kąpielowy, latarkę.
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Obóz rekreacyjny 
(8-11 lat)

W małych, 12-15 osobowych grupach, pod okiem 
wykwalifikowanych opiekunów, najmłodsi 
uczestnicy będą mieli okazję wykazać się kre-
atywnością, odkrywać swoje zainteresowania, 
kształtować samodzielność oraz integrować się 
z rówieśnikami. Opiekunowie będą dbali o edu-
kacyjny wymiar każdej zabawy, a rekreację łą-
czyć z nauką. Przygotowany zestaw gier i zabaw 
skupia się na aktywności fizycznej, tworzeniu 
zespołu i relacji międzyludzkich, odkrywaniu 
spontaniczności i dobrej zabawie. W progra-
mie: zwinnościowy tor przeszkód, zabawy na 
ćwiczenie równowagi, skakanki, przeciąganie 
liny, piłka nożna, siatkówka, oczywiście kąpiel 
i plażowanie pod czujnym okiem opiekunów i 
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doceniając walory Kortowa oraz możliwości organizacji bezpiecznego 
i atrakcyjnego pobytu również dla najmłodszych, przygotowaliśmy  
obozy przeznaczone dla dzieci w wieku 8-11 lat

wychowawca pomaga dzieciom w codziennych czynnościach takich 
jak spożywanie posiłków, dba o bezpieczeństwo w każdej chwili, jest 
odpowiedzialny za prawidłowy ubiór dzieci dostosowany do warunków 
pogodowych

rodzice mają możliwość kontaktowania się przez cały czas trwania 
kolonii z opiekunem dziecka

pod okiem wykwalifikowanych opiekunów, mali uczestnicy będą mieli 
okazję wykazać się kreatywnością, odkrywać swoje zainteresowania i 
pasje, kształtować samodzielność oraz integrować się z rówieśnikami

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Dom studencki, po-
koje 2-osobowe z łazienkami. W akademiku znaj-
duje się świetlica i sala TV. Miasteczko akademickie 
Kortowo należy do Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, położone jest poza miastem nad 
jeziorem Kortowskim, w otoczeniu lasów i parków. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w stołów-
ce kampusu. Śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiad serwowany do stolika. Możliwość zamówie-
nia diety wegetariańskiej lub specjalnej, koniecznie 
prosimy w rezerwacji zaznaczyć wybór w dopła-
tach opcjonalnych. Dokładną informację o rodza-
ju diety specjalnej (z numerem rezerwacji) należy 
przesłać e-mail na adres dieta@almatur.pl. Diety 
specjalne realizowane są przez firmę cateringową, 
która dostosuje posiłki do indywidualnych potrzeb 
i zaleceń zdrowotnych. Pierwszy posiłek: kola-
cja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz  prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka instruktora-wychowawcy. 
Realizacja programu.

program fakultatywny
Gotowanie – uczestnictwo w zajęciach grupy kulinar-
nej 3 x po 1,5 godz. – 200 PLN, 6 x po 1,5 godz. – 350 
PLN;

Paintball – uczestnictwo w grze terenowej z użyciem 
strzeleckiej broni na żelowe kulki – 100 PLN;

Park linowy – 75 PLN.

uwagi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wy-
szczególnionych w planie podróży. 

plan podróży nr 1
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225.  Planowany przyjazd do ośrod-
ka w godz. 16.00-19.00. Planowany wyjazd z ośrodka 
w godz. 9.30-10.30. Dojazd własny: przyjazd nie wcze-
śniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie później niż o godz. 
12.00.

terminy wyja zdów:
1. 30.06-10.07;
2. 11.07-21.07; 
3. 22.07-01.08; 
4. 02.08-12.08;
5. 13.08-23.08.

Kod wyjazdu:
PPKK Obóz rekreacyjny

Terminy Ceny First  Moment

1-5 2 499 PLN 2 199 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej 
od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

ratowników. Wykorzystując lokalizację nad 
brzegiem jeziora proponujemy kajaki i ro-
wery wodne. W programie również wędrówki 
piesze, gry terenowe, dyskoteki i pokazy ar-
tystyczne. W bloku relaksacyjnym: zajęcia z 
użyciem modeliny, gliny, masy solnej; malo-
wanie twarzy; orgiami – papierowe fantazje 
i niespodzianki; zajęcia plastyczne; zajęcia 
manualne – projektowanie i własnoręcz-
ne przygotowywanie biżuterii, breloczków, 
przedmiotów, które mogą być doskonałą 
pamiątką z wakacji; wyklejanki, wycinanki, 
wydzieranki z przeróżnych materiałów, z któ-
rych powstaną piękne ramki, obrazki i kolo-
rowe serwetki.
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ALMATUR LUBL IN

Kod wyjazdu: 
LPOE Rekreacja

Terminy Ceny First  Moment

1-3  2 599 PLN 2 299 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - 
szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Rekreacja 
(7-13 lat)

Kanał Elbląski to kraina żeglarzy i kajakarzy, 
oraz jedyne miejsce na świecie, w którym ło-
dzie potrafią „pływać” po lądzie – umożliwiają 
to pochylnie – specjalne konstrukcje wodno-
-mechanicznie – największa atrakcja Elbląga. 
Razem zobaczymy Stare Miasto i Muzeum Ar-
cheologiczno-historyczne w Elblągu. W pro-
gramie wizyta w Centrum Rekreacji Wodnej 
Dolinka oraz wizyta w parku trampolin Activity 
Park. Zostanie zorganizowany Water Challenge 
– bitwy z wykorzystaniem balonów wodnych, 
konkurencje wodne oraz orzeźwiająca balonia-
da. Zorganizujemy dla wszystkich uczestników 
Mini Festiwal kolorów, z użyciem bezpiecz-
nych  proszków Holi, na każdego czeka również 

ELBLĄG

serpentyna w sprayu (dodatkowo płatne). 
Uczestnicy wezmą udział w grze terenowej 
TRInO na Starym Mieście i Bażantarni, dzięki 
temu lepiej poznamy historię miasta. Mixer 
Letnich Aktywności – uczestnicy oprócz re-
alizowania programu, będą uczestniczyć w 
różnego rodzaju grach zespołowych jak pił-
ka nożna oraz piłka siatkowa. Organizowane 
będą zabawy integracyjne( familiada, milio-
nerzy, randka w ciemno), zajęcia plastyczne, 
turnieje karciane UNO i Jungle Speed. Dla 
wszystkich ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
O wesołą atmosfere zadba wykwalifikowa-
na kadra wychowawcza. Najważniejszym 
elementem programu będzie rejs statkiem 
Szlakiem Trzech Pochylni po Kanale Elblą-
skim. Uczestnicy wezmą udział w Olimpiadzie 
sportowej, organizowane będą dyskoteki, 
Questingi i podchody. 
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wszystkie atrakcje w jednym miejscu

pochylnie wodne, fenomen na skalę światową

bogaty program fakultatywny

malownicze tereny dawnego terytorium Pogezanii

parki trampolin, baseny, rejsy, ogniska i wiele innych

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w bursie szkolnej, w 
pokojach 2, 3, 4 - osobowych z łazienkami w segmen-
cie. Do dyspozycji gości jest sala telewizyjno-konfe-
rencyjna, sala do gry w ping-ponga, i darmowe Wi-Fi.
Wyżywienie: całodzienne ( 3 posiłki+ podwieczorek). 
Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni 
posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu+ prowiant na 
drogę powrotną dla podróży trwającej ponad 5 godz.
Transport: pociąg PKP/autokar turystyczny na trasie 
Gdańsk-Elbląg (przyjazd i powrót)
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A: NNW 
15.000 PLN 
Opieka Pedagogiczna. Realizacja Programu

program fakultatywny
Wycieczka do Malborka – ok. 100 PLN/osoba, 
Spływy Kajakowe –  ok. 40 PLN/osoba, 
Kręgielnia – ok. 40 PLN/osoba, 
Laserowy Paintball – ok. 25 PLN/ osoba, 
Paintball – ok. 40 PLN/osoba.
Wycieczka do Centrum Nauki Eksperyment – ok. 170 
PLN/osoba

uwagi

Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczest-
ników. Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z 
miast w Polsce wyszczególnionych w rozkładzie jazdy 
oraz programu fakultatywnego. Przy zakwaterowa-
niu pobierana jest kaucja na poczet ewentualnych 
zniszczeń w wysokości 50 PLN, która jest zwracana w 
dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone szkody. 
Nie gwarantujemy realizacji imprez fakultatywnych. 
Wszelkie życzenia dotyczące zakwaterowania będą 
rozpatrywane w miarę możliwości. Z racji na specyfikę 
transportu ze względu PKP, o dokładnych godzinach i 
stanowiskach zbiórek poinformujemy Państwa drogą 
e-mail bliżej terminu wyjazdu( 2 tygodnie przed datą 
rozpoczęcia obozu). 

plan podróży nr 21 

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225.  Planowany przyjazd do ośrod-
ka ok. godz. 20. Planowany wyjazd z ośrodka w godz. 
07.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o 
godz. 20.00, wyjazd nie później niż o godz. 06.30.

terminy wyja zdów:
1. 13.07-23.07;
2. 25.07-04.08;
3. 06.08-16.08.



OSTRÓDA świadczenia
Zakwaterowanie: ośrodek Bajka w Ostród-
zie, z własną plażą, strzeżonym kąpieliskiem, 
przystanią żeglarską. 10 noclegów w pawilonie 
w pokojach 2, 3, 4 osobowych (w każdym po-
koju łazienka - wc + prysznic), część pokojów 
typu studio oraz w domkach (w każdym łazien-
ka wc+prysznic), stołówka i wiele sal zajęcio-
wych do organizacji obozowych zajęć, dysko-
tek i imprez, sala na „wieczorną kawiarenkę”. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki). Pierwszy po-
siłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: 
śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na drogę po-
wrotną.
Transport: autokar turystyczny lub/i pociąg
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15000 PLN. Opieka wychowawcy/instruktora.
Realizacja programu. 

program fakultatywny
Dodatkowa jazda quadem -  75 PLN/godzina;
Dodatkowy paintball - 120 PLN (pół dnia zajęć);
Gokarty - 170 PLN (jeden wyjazd na profesjonalny 
tor w Olsztynie, ok. 21 minut jazdy gokartem);
Holowanie za motorówką - oponka 55 PLN, banan
- 40 PLN, narty wodne - 75 PLN;
Rejs motorówką - 80 PLN.
Kurs na patent sternika motorowodnego (ukoń-
czone 14 lat) - ok. 700 PLN,
Aquapark w Ostródzie - 70 PLN,
Park Trampolin „Jump World” - 80 PLN,
Planetarium i spacer w Olsztynie - 90 PLN,
Rejs po pochylniach Kanału Elbląskiego - ok. 250 
PLN.

uwagi
Program jest realizowany w zależności od pogody 
i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Obo-
wiązkowa kaucja zwrotna 50 PLN płatna na miejscu 
na pokrycie ewentualnych strat w sprzęcie lub wypo-
sażeniu ośrodka. Zabierz ze sobą: rękawiczki bez pal-
ców (rowerowe), ciepłą bluzę, długie spodnie, dres, 
polar, sztormiak lub nieprzemakalną kurtkę z kaptu-
rem, czapkę z daszkiem lub inne nakrycie głowy, buty 
plażowe - do pływania i zabawy w jeziorze (mogą być 
też sandały z zapięciem), klapki, kalosze lub buty nie-
przemakalne. Mały plecak, okulary przeciwsłoneczne, 
bidon na wodę, latarkę, środki przeciw komarom 
i kleszczom, krem z flitrem UV. Dodatkowo obozy 
paintballowo-quadowe: ubranie  „polowe” do zajęć 
w terenie, ciężkie buty za kostkę.  Nie dopuszczamy 
do zajęć w adidasach itp. obuwiu. Chętni dodatkowo 
mogą zabrać: indywidualne ochraniacze quadowe 
tzw. buzzery-zbroje, nakolanniki, nałokietniki, gogle, 
kominiarki, camelback itp.
Infolinia na temat obozów w Ostródzie: 661-410-411. 
W trakcie obozu to również numer do osoby nadzo-
rującej jego przebieg.

plan podróży nr 2
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Podane godziny wyjazdów 
i powrotów z obozu są godzinami orientacyjnymi. 
Bazują one na zeszłorocznych rozkładach PKP. Ak-
tualne informacje będą dostępne na www.almatur.
pl bliżej okresu wakacyjnego. Planowany przyjazd do  
ośrodka ok. 18.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok.  
09.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 16.00, 
wyjazd nie później niż godzina 10.00.

terminy wyja zdów:
1  02.07-12.07; 2  13.07-23.07; 3  24.07-03.08; 
4  04.08-14.08; 5  15.08-25.08.

Kod wyjazdu: PPOO Aktywni lub wygodni Świat 5 przygód/Detektywistyczny

Terminy Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-5 2 949 PLN 2 649 PLN 2 849 PLN 2 549 PLN
First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Obóz żeglarski
rekreacyjny 
(10-12 lat), (13-18 lat) 

Zarażamy pasją do żeglarstwa. Codziennie przez 
pół dnia żeglujemy po jeziorze Drwęckim na 
jachtach kabinowych. Uczestnicy poznają pod-
stawy żeglarskiej wiedzy i biorą aktywny udział w 
prowadzeniu jachtu, sterowaniu, obsłudze żagli. 
Pozostałą część dnia spędzamy na różnorodnych 
aktywnościach obozowych, istnieje możliwość 
wydłużenia zajęć żeglarskich dla chętnych w za-
leżności od pogody i liczby chętnych.
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ośrodek położony bezpośrednio nad jeziorem Drwęckim, strzeżone kąpielisko, 
opieka pielęgniarki, miejsca do wodnych i lądowych aktywności

wokół ośrodka są rozległe łąkowe i zalesione tereny do wypraw quadowych 
i bitew paintballowych, które toczymy również w kompleksach opuszczonych 
budynków

własne kajaki, kabinowe jachty żaglowe Tango 780, Sasanka 660, Antila 
24, motorówki z silnikami 50 i 75 km, z nartami wodnymi, wakeboardem, 
„dmuchańcami” do holowania - oponką i bananem, sprzęt windsurfingowy itp.

markowe, własne quady CanAm i Kymco, markery paintballowe Tippmann

„wieczorna kawiarenka” tylko dla uczestników obozów to bilard, pin-ball, tenis 
stołowy, karaoke, dyskoteka, grill itp.

program wspólny

Wyprawy rowerowe i kajakowe, rejsy żeglarskie, 
rowery wodne, gry i zajęcia sportowe, wyjścia 
na kąpielisko i na plażowanie, holowanie na 
deskach za motorówką, strzelnica (wiatrów-
ki, proce, łuki), festiwal kolorów (z proszkami 
Holi), aktywne gry i zajęcia integracyjne: gra 
flagi, podchody, mecz kadra-uczestnicy, pin-
-ball, bilard, ping-pong, badminton, ogniska z 
pieczeniem kiełbasek, grillowanie, wieczorna 
kawiarenka z dyskoteką, karaoke, grą w Mafię.

ALMATUR POLSKA
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Kod wyjazdu: PPOO Paintball/Paintballowo-gokartowy/Obóz żeglarski rekreacyjny i szkoleniowy/Quadowy/Quadowy sporty wodne/Quadowo-paintballowy/Obóz nurkowy/ 
Przygoda na lądzie i wodzie/ Quadowo-gokartowy/Kurs ratownik WOPR/Ratownik Wodny

Terminy Ceny First  Moment

1-5 3 399 PLN 3 099 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

OSTRÓDA MORZE  I  MAZURY

Obóz sportów wodnych
(11-13 lat), (14-18 lat)

Obóz detektywistyczny 
(12-18 lat) 

W trakcie zajęć z detektywistyki uczestnik obozu 
pozna praktyczne metody inwigilacji w cyberprze-
strzeni oraz metody eliminowania zagrożeń z tym 
związanych. Nauczy się samodzielnie szyfrować i 
deszyfrować teksty. Będzie także zabezpieczać śla-
dy kryminalistyczne, które następnie podda bada-
niom przy pomocy mikroskopu stereoskopowego. 
Ponadto wykonywać będzie odlewy gipsowe śladów 
wgłębionych. Zapoznana się z podstawami dak-
tyloskopowania i jej identyfikacji. W trakcie zajęć 
uczestnikom zostaną wyjaśnione procedury wymia-
ru sprawiedliwości, w tym także przewidziana jest 
inscenizacja rozprawy sądowej. W świetle UV oraz 
pod mikroskopem stereoskopowym zostanie uka-
zany inny obraz dokumentów i ich zabezpieczenia, 
a także będzie można zobaczyć czym różni się doku-
ment oryginalny od kopii. Wykorzystując mikroskop 
steroskopowy uczestnik zobaczy ślady mechano-
skopijne na łuskach i innych przedmiotach pocho-
dzących od tzw. narzędziówek (np. wytrychów), zo-
baczy różnicę między dzianiną a tkaniną, a także 
pozna czy się różni cięcie na materiale ubraniowym 
od jego rozerwania.
Obóz jest adresowany do młodzieży zaintereso-
wanych tą tematyką, nie bojących się pobrudzić i 
chcących podjąć się ciekawych wyzwań intelektual-
nych. Na zajęcia ze strzelectwa wskazany jest ubiór 
zbliżony do zielonego otoczenia, a z zajęć sanitar-
nych taki, który może być trwale poplamiony.

Quadowy - sporty wodne
(12-18 lat)

Quadowo-paintballowy
(12-18 lat)

Sam planujesz swój obozowy dzień. Aktywnie: rejsy 
żeglarskie, holowanie na deskach za motorówką, gry 
terenowe, wyprawy kajakowe lub wygodnie: kąpiele, 
plażowanie, rekreacja na rowerach wodnych albo 
aquazorbing - zabawę w kuli wodnej na jeziorze oraz 
typowe aktywności obozowe wspólne z innymi po-
dobozami.

Dla wszystkich, którzy chcą postawić pierwsze kroki 
w podwodnym świecie oraz lubią aktywności zwią-
zane z wodą. Przygotujemy Cię do uprawiania pięk-
nego sportu, jakim jest nurkowanie. Oprócz pełne-
go kursu płetwonurkowego (wg międzynarodowej 
organizacji PSAI) na podstawowy stopień OWSD na 
obozie: rejsy żeglarskie, inne zajęcia na wodzie i nad 
wodą oraz typowe aktywności obozowe wspólne z 
innymi podobozami. Certyfikat OWD PSAI jest licen-
cją międzynarodową i uprawnia, po ukończeniu kur-
su i zdaniu egzaminu do nurkowania na głębokość 
do 20 metrów w wodach otwartych na całym świecie 
(do ukończenia 18 roku życia pod nadzorem rodzi-
ców lub uprawnionych nurków). Zajęcia to wykłady z 
teroii oraz praktyczne: 4 sesje nurkowe w warunkach 
basenowych lub basenopodobnych oraz 6 nurko-
wań w wodach otwartych - każde ok. 20 minut. Na 
koniec obozu egzamin praktyczny: 4 nurkowania po  

Podstawową aktywnością są zajęcia quadowe (5 
wypraw w teren wg opisu obozu quadowego), pa-
intballowe (6 półdniowych wyjść, 2000 kulek, wg 
opisu obozu paintballowego), oraz typowe aktywno-
ści obozowe wspólne z innymi podobozami. Można 
dokupić dodatkowe godziny zajęć w biurze lub na 
obozie. 

Obóz żeglarski szkoleniowy
na patent żeglarza 
(14-18 lat) 

Aktywni lub wygodni 
(10-12, 13-15, 16-18 lat)

Obóz nurkowy
OWSD PSAI 
(15-18 lat)

Zajęcia żeglarskie na wodzie trwają cały dzień, z 
przerwami na posiłki. Odbywają się także wykła-
dy teoretyczne. Żeglujemy podzieleni na załogi 
na jachtach kabinowych. Szkolenie prowadzą do-
świadczeni sternicy i instruktorzy. Wymogi egza-
minacyjne: ukończenie szkolenia podczas obozu, 
ukończenie 14 lat, 1 zdjęcie legitymacyjne 3,5x4,5 
cm, opłata komisji gotówką w dniu egzaminu ok. 
150 PLN. Wymagana ważna legitymacja szkolna.

POLSKA

To obóz dla wszystkich wodomaniaków, chcących 
spędzać czas na wodzie i nad wodą. Uczestnicy spę-
dzą na zajęciach wodnych cztery do sześciu godzin 
dziennie. Popłyniemy w rejsy żeglarskie na jachtach, 
połączone ze szkoleniem z podstaw prowadzenia 
jachtu żaglowego. Nauczycie się sterować jachtem 
i obsługiwać żagle. Zajęcia windsurfingowe pozwolą 
Wam nauczyć się samodzielnie pływać przy asyście 
instruktora na motorówce. Narty wodne lub wake-
board (deska przypominająca snowboardową) na 
których nauczycie się pływać na holu za motorówką. 
Holowanie za motorówką na bananie, oponce. Pły-
wanie na deskach bez żagli. Pływanie szybką moto-
rówką dopełni wodnych szaleństw. Inne zajęcia na 
wodzie: spływy kajakowe, piłka wodna czy waterball 
(kula wodna) oraz typowe aktywności obozowe 
wspólne z innymi podobozami.
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Świat 5 przygód 
(10-12 lat), (13-18 lat)

Przygotowaliśmy dla Was specjalny „zestaw przygo-
dowy”. To Ty zadecydujesz jaką z pięciu wymienio-
nych przygód chcesz przeżyć. To Ty stworzysz swój 
własny, unikatowy program obozu. Zasady są proste: 
gwarantujemy codziennie trzy godziny przygody ta-
necznej, MMA, traperskiej, multisport oraz sportów 
drużynowych, a Ty wybierasz wieczorem w jakiej 
przygodzie chcesz brać udział następnego dnia. 
Możesz wybrać na każdy dzień tą samą przygodę, 
możesz próbować swoich sił we wszystkich po ko-
lei. To Ty jesteś „reżyserem” swojego czasu w Ostró- 
dzie. Pozostały czas wykorzystamy wspólnie na: gry 
i zabawy sportowo-rekreacyjne, turnieje olimpijskie, 
dyskoteki, gry terenowe, gry na konsoli, podchody, 
plażowanie, gry planszowe, jazdę na rowerze oraz 
rozruchy poranne.
Przygoda MMA: podczas przygody z cieszącą się co-
raz większą popularnością dyscypliną - MMA (mie-
szane sztuki walki) będziecie mieli okazje poznać 
ABC takich styli jak: jiu-jitsu, zapasy, boks, kickboxing 
i muay-thai. Głównym celem naszych instruktorów 
będzie nauczyć Was samoobrony w sytuacjach za-
grożenia. Nie zabraknie również zajęć teoretycznych 
z przepisów i reguł walk w formule MMA. Przygoda 
zostanie wzbogacona zajęciami z gimnastyki i tre-
ningów ogólnorozwojowych przygotowujących do 
realizacji programu obozu. Wszystkie zajęcia odby-
wać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
i dopasowane będą do możliwości fizycznych grupy.
Przygoda taneczna: przygoda taneczna to najlep-
szy wybór dla wszystkich kochających ruch i mu-
zykę. Przy pomocy profesjonalnych instruktorów 
zgłębicie tajniki wielu stylów tanecznych takich jak 
Hip-Hop, Jazz, Latino i Commercial. Spróbujecie 
swoich sił w grze „Just Dance”, gdzie w rytm naj-
większych hitów muzycznych będziecie naśladować 
choreografie wyświetlane na ekranie. Stretching, 
relaksacja, elementy akrobatyki, zabawa w instruk-
tora czy improwizacje to tylko niektóre pozycje z 
naszego programu. W trakcie obozu przygotuje-
my choreografię taneczną, którą będziecie mieli 
okazje zaprezentować na koniec naszego obozu. 
Przygoda taneczna to idealna okazja aby nauczyć 
się nowych kroków, poćwiczyć pamięć i koordy-
nację ruchową a także zadbać o swoją kondycję. 
Przygoda trapera: nasi doświadczeni traperzy na-
uczą Was zasad orientacji w lesie, budowy szałasów, 
rozpoznawania otaczającej przyrody. Każdy z tra-
perów musi poznać tajniki rozpoznawania śladów 
zwierzyny – co po naszym kursie będziecie czynić 
bezbłędnie. Rozpalicie bez użycia zapałek ognisko. 
Podczas tej przygody nie zabraknie ekscytujących 
wrażeń strzeleckich. Zaprezentujemy Wam zasady 
bezpiecznej obsługi łuku, będziecie mieli okazję 
strzelać z wiatrówki. Las to również zagrożenia. Na-
uczymy Cię minimalizować ryzyko, pokażemy, jak 
postępować w sytuacji wypadku. Zaprezentujemy 
jak przetransportować osobę ranną w bezpieczne 
miejsce. Zwieńczeniem przygody będzie noc spę-
dzona pod „gołym niebem” lub w przypadku gor-
szych warunków atmosferycznych w namiotach. 
Przygoda multisport: będziesz uprawiać aktyw-
ności, których unikatowość spowoduje, że nasza 
multisportowa przygoda na zawsze pozostanie w 
Waszej pamięci. Gry terenowe, zabawy na plaży, 
wyścigi rzędów, karaoke, ABC triathlonu, treningi 
funkcjonalne, zabawa „milion w minutę”, gra w 

Podstawową aktywnością obozową są jazdy na qu-
adach (opis przy obozie quadowym, 5 wypraw w te-
ren) i sporty wodne: żeglarstwo, windsurfing, narty 
wodne, wakeboard, kajaki, rejsy motorówką (opis 
przy programie obozu sporty wodne). Można brać 
udział w wybranych aktywnościach wodnych. W pro-
gramie także typowe aktywności obozowe wspólne 
z innymi podobozami. Można dokupić dodatkowe 
zajęcia np. paintballowe czy jazdy quadowe w biurze 
lub na obozie.

bule i wiele innych pasjonujących zajęć czeka na 
Ciebie podczas przygody multisport.
Przygoda sportów drużynowych: oprócz najbar-
dziej popularnych dyscyplin takich jak: piłka noż-
na, siatkówka, koszykówka, poznasz mniej znane 
konkurencje: rugby, frisbee, plażowa piłka nożna/
ręczna i wiele innych, którymi zamierzamy Cię za-
skoczyć. Zaproponujemy Ci również wariant druży-
nowych gier rekreacyjnych: badminton, gry planszo-
we oraz na konsoli.

ALMATUR POLSKA
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OSTRÓDA POLSKAMORZE  I  MAZURY

Obóz - kurs Ratownik 
WOPR, Ratownik Wodny*
(od 12 lat)**

Paintball
(12-18 lat)

Quadowo-gokartowy
(12-18 lat)

Paintballowo-gokartowy
(12-18 lat)

Przygoda na lądzie i wodzie
(11-13 lat), (14-18 lat)

Obóz podczas którego odbywa się szkolenie za-
kończone egzaminem, dające uprawnienia ra-
townicze WOPR lub   uprawnienia państwowe 
ratownika wodnego*. Zajęcia to m.in: egzamin 
sprawnościowy, pływanie stylowe i w ubraniu, 
skoki ratunkowe oraz sposoby bezpiecznego 
wejścia do wody, podstawy nurkowania, posłu-
giwanie się sprzętem ratowniczym, holowanie 
poszkodowanych, symulowane akcje ratownicze, 
zawody. Oprócz szkolenia ratowniczego rejsy że-
glarskie oraz typowe aktywności obozowe wspólne 
z innymi podobozami.  Uprawnienia WOPR trze-
ba zdobywać kolejno, osoby mające 16 lat mogą 
uzyskać oba stopnie podczas jednego obozu. 

*Uprawnienia państwowe ratownika wodnego są 
ważne po spełnieniu dodatkowych wymagań: na-
leży uzyskać patent pomocny w ratownictwie (np. 
sternika motorowodnego) oraz po ukończeniu 18 
lat przejść kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Po-
mocy). Wymogi egzaminacyjne: ukończenie kursu 
podczas obozu, wymagany wiek. Dodatkowa obo-
wiązkowa wpłata przed obozem za udział w kursie 
na wskazane konto WOPR (składka członkowska, 
książeczka, karta pływacka): Mł. Rat. WOPR ok. 430 
PLN, Rat. WOPR ok. 480 PLN. Rat. Wodny bez opłat.
** od 12 lat: Młodszy Ratownik WOPR, od 16 lat: 
Ratownik WOPR, ukończone 17 lat: ratownik wodny 
uprawnienia państwowe

To pozorowane bitwy przy użyciu markerów strze-
lających żelowymi kulkami. Toczymy je w terenie 
i w opuszczonych kompleksach budynków. Re-
alizujemy całodniowe lub półdniowe operacje 
specjalne z odbijaniem zakładników, tworzeniem 
zasadzek, wykrywaniem snajperów. Zapewniamy 
markery Tippmann, wojskowy strój ochronny i ma-
ski. Dla chętnych pancerze ochronne - tzw „żółwi-
ki”. W programie podstawowym ok. 6 półdniowych 
zajęć (2000 kulek) oraz typowe aktywności obozo-
we wspólne z innymi podobozami. Można dokupić 
dodatkowe godziny zajęć w biurze lub na obozie. 

Podstawową aktywnością są zajęcia quadowe 
(5 wypraw w teren wg opisu obozu quadowego), 
i gokartowe - to trzy wyjazdy na kryty tor gokar-
towy (każdy wyjazd to 3x7 minut wyścigu na torze 
+ przygotowania, omówienie wyścigów i teoria), 
oraz typowe aktywności obozowe wspólne z inny-
mi podobozami. Można dokupić dodatkowe godzi-
ny zajęć w biurze lub na obozie.

Podstawową aktywnością obozową są zajęcia 
paintballowe (opis przy obozie paintballowym) i 
gokartowe. W programie podstawowym 6 półdnio-
wych wyjść na paintball, 2000 kulek i 3 wyjazdy na 
tor gokartowy (każdy wyjazd to 3x7 minut wyścigu 
na torze + przygotowania, omówienie wyścigów i 
zajęcia teoretyczne) oraz typowe aktywności obo-
zowe wspólne z innymi podobozami. Można do-
kupić dodatkowe godziny zajęć w biurze lub na 
obozie.

Podstawową aktywnością obozową są: jazdy na 
quadach (opis przy obozie quadowym, 5 wypraw 
w teren), paintball (opis przy obozie paintballo-
wym), 6 półdniowych wyjść na paintball, 2000 ku-
lek i sporty wodne: żeglarstwo, windsurfing, narty 
wodne, wakeboard, kajaki, rejsy motorówką (opis 
przy obozie sportów wodnych) oraz typowe ak-
tywności obozowe wspólne z innymi podobozami. 
Można dokupić dodatkowe godziny zajęć w biurze 
lub na obozie. 

Okolice ośrodka to teren idealny dla quadów. Po-
jedziemy na wyprawy quadowe (5 wypraw w teren) 
pokonując w prawdziwym terenie trasy łąkowe, 
szutrowe, piaszczyste, zalesione, dobrane do umie-
jętności uczestników. Jazda quadem uczy nas sa-
modzielnego podejmowania decyzji, refleksu, spo-
strzegawczości. To konfrontacja z przeszkodami, 
obcowanie z naturą i przyrodą, odpowiedzialność 
za siebie i drużynę. Jeździmy na quadach CanAm i 
Kymco w małych 2-3-4 osobowych grupach, dzięki 
temu instruktor dobiera obozowiczów, którzy mają 
zbliżone umiejętności i doświadczenie. Zaawanso-
wani uczestnicy wyjeżdżają na jazdy nocne. Trasę i 
prędkość kolumny quadowej wyznacza instruktor. 
Zapewniamy kaski ochronne. W ofercie typowe ak-
tywności obozowe wspólne z innymi podobozami. 
Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych go-
dzin jazdy quadem lub innych zajęć np. paintball. 
Zapisów można dokonać przy zakupie obozu lub 
na miejsu jego realizacji.

Quadowy
(12-18 lat)

15 minut i test teoretyczny. Wymogi egzaminacyjne: 
ukończenie kursu podczas obozu, opłata 250 PLN 
komisji gotówką w dniu egzaminu.
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świadczenia
Zakwaterowanie: w kabinach jachtów na koi z ma-
teracem. Jachty Sasanka, Tango, Antila i podobne. 
10 noclegów. Każdy jacht wyposażony jest w seg-
ment kuchenny (kambuz).
Wyżywienie: całodzienne przygotowywane przez 
członków załogi pod nadzorem sternika z produk-
tów zakupowanych przez organizatora. Pierwszy 
posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: 
śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na drogę po-
wrotną. 
Transport: autokar turystyczny lub pociąg+autokar.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15000 PLN. 
Opieka wykwalifikowanej kadry wychowawców,
sterników, instruktorów. Realizacja programu.

program fakultatywny

Egzamin na patent żeglarza jachtowego – wg cen-
nika PZŻ - ok. 150 PLN płatne w dniu egzaminu.
Wymagane ukończenie 14 lat, ważna legitymacja, 
zgoda rodziców, zdjęcie legitymacyjne (3,5x4,5 cm)
Wejście do zwiedzanych obiektów wg. aktualnych 
cenników. 
.

uwagi 
Obowiązkowa dopłata - składka do kasy rejsu na 
wyżywienie, paliwo, opłaty portowe – ok. 550 PLN 
(płatne na miejscu kierownikowi rejsu). W przypad-
ku wzrostu cen żywności, postojów w portach itp. 
składka do kasy rejsu ulegnie zwiększeniu stosow-
nie do potrzeb załogi. Uczestnicy w portach i na 
przystaniach sami opłacają koszty wc, pryszniców, 
ładowania telefonów. Rejs przeznaczony jest dla 
uczestników samodzielnych, zdyscyplinowanych, 
niekonfliktowych, potrafiących dostosować się do 
grupy. Rzeczy pakujemy w miękką torbę, lub plecak 
bez stelaża. Twarde walizki „lotnicze”, na kółkach itp. 
wykluczone. Należy zabrać ze sobą: śpiwór, sztor-
miak (nieprzemakalną kurtkę i spodnie), rękawicz-
ki bez palców. Na jachtach obowiązuje chodzenie 
w miękkim obuwiu - trampkach, sandałach, adida-
sach.
.

plan podróży nr 2
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Podane godziny wyjazdów 
i powrotów z obozu są godzinami orientacyjnymi. 
Bazują one na zeszłorocznych rozkładach PKP. Ak-
tualne informacje będą dostępne na www.almatur.
pl bliżej okresu wakacyjnego. Planowany przyjazd 
do ośrodka ok. 20.30. Planowany wyjazd z ośrodka 
ok. 08.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
16.00, wyjazd nie później niż godzina 10.00. Miejsce 
zbiórki zależne od trasy rejsu: Ośrodek Ryn Marina 
ul. Mazurska 17 Ryn, lub Ostróda-Wałdowo ośrodek 
„Bajka”. 

terminy wyja zdów:
1.   02.07-12.07;
2.   13.07-23.07;
3.   24.07-03.07;
4.   04.08-14.08;
5.   15.08-25.08.

Rejs szkoleniowy
na patent (14-18 lat) 

Rejs turystyczny
(13-18 lat) 

Propozycja dla wszystkich, którzy chcą odbyć 
szkolenie, zebrać wiedzę, umiejętności oraz do-
świadczenie niezbędne  do uzyskaniu patentu 
żeglarza. Uczestnicy rejsu będą m.in. trenować 
różnego rodzaju manewry na wodzie, jak również 
będą słuchaczami wykładów tematycznych. Egza-
min na patent żeglarski tylko dla osób zaintere-
sowanych.

Propozycja dla wszystkich, którzy preferują że-
glarstwo rekreacyjne. Nasi obozowicze zostaną 
zapoznani z ABC żeglarskiej wiedzy, która umoż-
liwi obsługę jachtu i bezpieczne spędzenie cza-
su. Rejs turystyczny i szkoleniowy płynąć będą 
wspólną trasą.

Kod  wyjazdu:  PPRW Rejs szkoleniowy na patent/turystyczny

Terminy Ceny First  Moment

1-5 2 949 PLN 2 649 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szcze-
góły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

REJSY ŻEGLARSKIE
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rejs to przygoda, podróż, wyprawa. Nocujemy codziennie w innym 
miejscu. Śpimy na jachtach

jachty kabinowe klasy Antila 24, Sasanka 660, Tango 780 i podobne

każda załoga ma swojego sternika, pod opieką którego żegluje, wypoczywa, 
wspólnie przyrządza posiłki w jachtowej kuchni

oprócz żeglowania - kąpiele, plażowanie, zwiedzanie, wyjścia w portach

nocowanie w dużych i znanych portach, jak również w mniejszych oraz na „dziko”

wieczory z gitarą przy ognisku i/lub wspólne wyjścia na dyskotekę



ALMATUR POLSKA20

GIERŁOŻ

Kod wyjazdu: 
PPOQ

Leśne laboratorium/Leśny Olimpijczyk/
Leśny Agent Aktywni lub wygodni

Obóz z psem/Quadowy/Quadowo-paintballowy/
Paintball/Przygoda na lądzie i wodzie/

Quadowo-gokartowy lub Paintballowo-gokartowy
Terminy Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-5 2 799 PLN 2 499 PLN 2 949 PLN 2 649 PLN 3 399 PLN 3 099 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwan-
ia imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: ośrodek Księżycowy Dworek w 
Gierłoży. 10 noclegów w pawilonach hotelowych w 
pokojach 2-, 3-, 4- osobowych (w każdym pokoju te-
lewizor, łazienka - wc+prysznic) oraz w dużych dom-
kach-bungalowach (w każdym łazienka wc+prysznic), 
stołówka i wiele sal zajęciowych do organizacji obo-
zowych zajęć, dyskotek i imprez, sala na „wieczorną 
kawiarenkę”. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki). Pierwszy posi-
łek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śnia-
danie w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar turystyczny lub autokar+pociąg
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15000 PLN. Opieka wychowawcy/instruktora.
Realizacja programu.

program fakultatywny
Park Linowy - 100 PLN;
Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo - 100 PLN;
Aquapark Tropicana Mikołajki - 100 PLN;
Dodatkowa jazda quadem - 75 PLN/godzina;
Dodatkowy paintball - 120 PLN (pół dnia zajęć);
Gokarty - 170 PLN (jeden wyjazd, ok. 21 minut
jazdy gokartem);

uwagi 
Program jest realizowany w zależności od pogody i 
predyspozycji psychofizycznych uczestników. Obo-
wiązkowa kaucja zwrotna 50 PLN płatna na miej-
scu na pokrycie ewentualnych strat w sprzęcie lub 
wyposażeniu ośrodka. Na obóz quadowy: 2 zdjęcia 
legitymacyjne. Szczegółowe informacje co warto za-
brać ze sobą na obóz znajdziecie Państwo na naszej 
stronie www.almatur.pl
Infolinia na temat obozów: 661-410-411.

plan podróży nr 2 
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
ośrodka ok. 20.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
06.30. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
16.00, wyjazd nie później niż godzina 10.00. Podane 
godziny wyjazdów i powrotów z obozu są godzinami 
orientacyjnymi. Bazują one na zeszłorocznych roz-
kładach PKP. Aktualne informacje będą dostępne na 
www.almatur.pl bliżej okresu wakacyjnego.

terminy wyja zdów:
1. 02.07-12.07; 2. 13.07-23.07; 3. 24.07-03.07; 
4. 04.08-14.08; 5. 15.08-25.08.
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program wspólny
Poza zajęciami specjalistycznymi dla wszyst-
kich uczestników organizujemy wspólne zajęcia 
i atrakcje: wyprawy kajakowe, rowery wodne, 
gry i zajęcia sportowe, wyjścia na kąpielisko 
i na plażowanie, holowanie na deskach za moto-
rówką, strzelnica (wiatrówki, proce, łuki), festiwal 
kolorów (z proszkami Holi), aktywne gry i zajęcia 
integracyjne: gra flagi, podchody, mecz kadra-
-uczestnicy, pin-ball, bilard, ping-pong, badmin-
ton, kręgle na profesjonalnym torze, ogniska 
z pieczeniem kiełbasek, grillowanie, wieczorna 
kawiarenka z dyskoteką, karaoke, grą w Mafię.

większość uczestników zakwaterowana jest w pokojach 2 i 3-osobowych

w przypadku brzydkiej pogody do dyspozycji uczestników jest duża ilość sal 
zajęciowych

ośrodek położony nad jeziorem, wśród lasów

wokół ośrodka rozległe łąkowe i zalesione tereny do wypraw quadowych i bitew 
paintballowych, które toczymy również w kompleksach opuszczonych budynków

dysponujemy własnym, markowym sprzętem - quadami CanAm 450, 570 
i Kymco 300R oraz markerami paintballowymi Tippman

„wieczorna kawiarenka” tylko dla uczestników obozu: kręgielnia, bilard, 
pin-ball, tenis stołowy, karaoke, grill itp.

Codziennie czekają na Ciebie niezapomniane 
odkrycia. Wcielisz się w prawdziwego naukowca 
prowadzącego doświadczenia i eksperymenty 
w swoim własnym, leśnym laboratorium. Warsz-
taty Chemii Kryminalistycznej pomogą Ci rozwi-
kłać niejedną mroczną zagadkę. Przygotowując 
maści oraz syropy, które powstają na co dzień 
w aptece, poczujesz się jak prawdziwy farma-
ceuta. W ramach relaksującej serii zajęć Labo-
ratorium Kosmetyczne będziesz mógł wykonać 
własne bio kosmetyki  takie jak peeling, dezo-
dorant, kule musujące, balsam do ust, krem, 

Leśne laboratorium 
(12-18 lat)

emolient lub tonik. Umiejętności i wiedza, którą 
nabędziesz przyda Ci się po powrocie z wakacji. 
Z łatwością będziesz mógł zamienić drogeryjne 
kosmetyki na te o zdrowym i znanym Ci skła-
dzie. Nie zabraknie również spektakularnych, 
barwnych reakcji chemicznych. Czy wszystko 
ma „peHA”? Jakie czynniki mają wpływ na roz-
wój roślin? Jak reagują organizmy w zetknięciu 
z detergentami lub NaCl?  Na te i inne pytania  
odpowiesz  sobie poprzez badania na różnych 
substancjach. Dowiesz  się jak reagują kwasy i 
zasady, a  pomoże Ci  w tym wykonanie wybucha-
jącego wulkanu. Zrobisz obecnie bardzo modny 
las w słoiku, dzięki czemu poznasz  jakie elemen-
ty składają się na biosferę.



MORZE  I  MAZURY

21

POLSKAGIERŁOŻ

Pojedź na wakacyjny obóz ze swoim psem. Obóz 
powstał z myślą o właścicielach psów, którzy chcą 
z nimi wspólnie wypocząć a jednocześnie szkolić 
swojego czworonoga z podstaw posłuszeństwa oraz 
na torze agility i pogłębiać wiedzę kynologiczną. Po 
raz pierwszy nie musicie jadąc na obóz zostawiać 
psa pod opieką rodziców, babci czy cioci. Możecie 
wspólnie z nim spędzić wakacje, w towarzystwie in-
nych młodych ludzi mających własne pieski. Będzie
to przyjemny wypoczynek dla Was i jednocześnie 
wakacje na świeżym powietrzu, stale w ruchu dla 
Waszych psów. Oprócz programu szkoleniowego 
chodzimy na plażę, na spacery do lasu, odbywają 
się wspólne kąpiele z psami, różne konkursy, gry 
i biegi terenowe. Zapewniamy pomoc przy opiece 
nad psami i przygotowywaniu posiłków, szczególnie 
młodszym uczestnikom. Mieszkamy w pokojach ra-
zem z psami.

Dlaczego na quady? Bo quady to przygoda, podróż,  
wyprawa. To pojazdy łączące cechy samochodu te-
renowego i motoru. Jeździmy na Kymco MXU 300R, 
CanAm Outlander 450, 570 w prawdziwym terenie 
nie na sztucznym torze, pokonując długie, zróżni-
cowane trasy łąkowe, leśne,  drogi szutrowe i piasz-
czyste, dobrane stosownie do umiejętności uczest-
ników. Każda jazda na quadach  to długa wyprawa w 
teren, prawdziwa wyprawa off-road po bezdrożach 
od 10 do 40 kilometrów, a nie  jazda w kółko po 
małym torze. Zaawansowani wyjeżdżają na jazdy 
nocne. Trasę i prędkość kolumny quadowej wy-
znacza instruktor. Zapewniamy kaski ochronne. W 
programie podstawowym 5 wypraw w teren. Istnieje 
możliwość dokupienia godzin quadowych przy zapi-
sach w biurze lub na obozie.

Podstawową aktywnością obozową są zajęcia qu-
adowe (5 wypraw w teren) i paintballowe (2000 
kulek, 6 półdniowych zajęć),  wg. opisu programu 
quadowego i paintballowego.

To pozorowane bitwy przy użyciu markerów strze-
lających żelowymi kulkami. Toczymy je w terenie i 
w opuszczonych kompleksach budynków. Realizu-
jemy całodniowe lub półdniowe operacje specjalne 
z odbijaniem zakładników, tworzeniem zasadzek, 
wykrywaniem snajperów. Zapewniamy markery 
Tippmann, wojskowy strój ochronny i maski. Dla 
chętnych pancerze ochronne - tzw „żółwiki”. W 
programie podstawowym ok. 6 półdniowych zajęć 
(2000 kulek). Istnieje możliwość dokupienia zajęć 
przy zapisach w biurze lub na obozie.

Gokarty to małe pojazdy wyścigowe. Na obozie 
jeździmy na profesjonalnym, krytym torze. Dzięki 
kartingowi młodzi kierowcy uczą się poprawnych 
zachowań za kierownicą, doskonalą umiejętności 
zarówno wyścigowe jak i prawidłowego reagowania 
na zachowania pojazdu. Paintball (6 półdniowych 
wyjść, 2000 kulek) lub quady (min. 5 wypraw w te-
ren). Opis zajęć quadowych przy obozie quadowym. 
Opis zajęć paintballowych przy obozie paintballo-
wym. Przy zapisach wybierz obóz gokartowo-qu-
adowy lub obóz gokartowo-paintballowy.

Sam planujesz swój obozowy dzień. Aktywnie: holo-
wanie na deskach za motorówką, gry terenowe, wy-
prawy kajakowe, gry i zajęcia sportowe, gry integra-
cyjne lub Wygodnie: wyjścia na kąpielisko, kąpiele 
i plażowanie, rekreacja na rowerach wodnych albo 
aquazorbing - zabawę w kuli wodnej na jeziorze 
oraz typowe aktywności obozowe wspólne z inny-
mi podobozami. Wycieczka do „Wilczego Szańca” b. 
kwatery Hitlera.

Podstawową aktywnością obozową są: jazdy na 
quadach (opis przy obozie quadowym, 5 wypraw 

Obóz z psem
(12-18 lat)

Quadowy
(12-14 lat), (15-18 lat)

Quadowo-paintballowy
(11-13 lat), (14-18 lat)

Quadowo-gokartowy lub
Paintballowo-gokartowy
(11-13 lat), (14-18 lat)

Paintballowy
(11-13 lat), (14-18 lat)

Aktywni lub wygodni
(10-12 lat), (13-15 lat), (16-18 lat)

Przygoda na lądzie i wodzie
(11-13 lat), (14-18 lat)

Leśny agent 
(12-18 lat)

Leśny Olimpijczyk
(12-18 lat)

Propozycja skierowana do wszystkich, którzy 
lubią aktywną rekreację jak również chillo-
ut nad jeziorem. Podczas zajęć programowych 
poznacie od strony praktycznej i teoretycznej wy-
brane konkurencje letnich igrzysk olimpijskich. 
Oprócz najbardziej znanych i popularnych: piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, będziecie mieli 
okazję zmierzyć się w dyscyplinach lekkoatletycz-
nych, łucznictwie, strzelectwie precyzyjnym, base-
ballu i wielu innych. Program uzupełni czas na re-
laks i wspólne zajęcia integracyjne z pozostałymi 
grupami obozowymi.

Koniec żartów, czas zacząć prawdziwą grę. Zaprasza-
my do udziału w niesamowitej przygodzie jaką jest 
najnowszy program Leśny Agent, wzorowany na jed-
nym z popularnych programów telewizyjnych. Jako 
uczestnik gry będziesz miał  okazję  zmierzyć się  w 
sportowych, manualnych oraz intelektualnych roz-
grywkach. Gra zweryfikuje Twoją umiejętność pracy 
w zespole oraz zdolność logicznego myślenia. Wciel 
się w rolę detektywa i wytypuj Leśnego Agenta. Wy-
konuj szalone zadania i zbieraj Ruciane Talary. Kto 
rozwikła zagadkę Sfinksa? Czy uda Ci się wykopać 
zagubiony w lesie skarb? Czy pokonasz kajakowy tor 
przeszkód z zamkniętymi oczami? Czy staniesz się 
nowym Picasso malując obraz ustami? Czy odważysz 
się włożyć rękę do pudła obrzydliwości by odgadnąć 
jego zawartość? Czy pokonasz innych w konkurencji 
„masterszefa”: bitwa na naleśniki? Komu lepiej wy-
padnie konkurencja Body Painting: wciel się w zwie-
rzaka? Czy zdołasz wykonać eksperyment chemiczny 
w laboratorium? Czy zbudujesz maszynę wodną, któ-
rą dopłyniesz do wyznaczonego celu? 

w teren), paintball (opis przy obozie paintballo-
wym), 6 półdniowych wyjść na paintball, 2000 ku-
lek, wycieczka do „Wilczego Szańca” – byłej kwatery 
Hitlera i sporty wodne: aquazorbing - zabawa w kuli 
wodnej na jeziorze, kajaki, holowanie na deskach za 
motorówką, gry terenowe, zajęcia sportowe i inte-
gracyjne oraz typowe aktywności obozowe wspólne 
z innymi podobozami. 
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Kod wyjazdu: 
BPOA Summer Camp

Terminy Ceny First  Moment

1-3 2 699 PLN 2 299 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej 
od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Ośrodek Wypoczynko-
wy AUGUST w Augustowie, położony w strefie ciszy, 10 
minut spacerem do Jeziora Necko i Centrum Augusto-
wa. Pokoje 2-, 3- i 4- osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
w stołówce ośrodka. Pierwszy posiłek, kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz prowiant na drogę powrotną.
  Transport: autokar z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka kadry pedagogicznej. Realizacja programu. 

program fakultatywny

Aquapark w Druskiennikach - w programie: 3- go-
dzinny pobyt, w jednym z największych w Europie, 
Aquaparku Druskienniki. Ekstremalne zjeżdżalnie, 
wartkie prądy i morskie fale z pewnością nie pozwolą 
Ci się nudzić - cena: ok. 280 PLN
Narty wodne – spróbuj swoich sił w jednej z naj-
bardziej ekscytujących dyscyplin sportowych, czyli 
w jeździe na nartach wodnych (atrakcja dla osób 
oswojonych z wodą i umiejących pływać). Moc wrażeń 
gwarantowana! – cena ok. 130 PLN.
Banan wodny – szalona przejażdżka na bananie – 
niezapomniana przygoda i ochłoda w gorące dni – 
cena: ok. 35 PLN.
Park linowy Lemur w Augustowie – niezapomniane 
wrażenia podczas wspinaczki na 5 trasach o różnej 
skali trudności. Najdłuższa trasa ma aż 230 m! Aby 
ją pokonać musisz przejść między innymi przez most 
birmański, drabinki, zyg zak oraz skoczyć jak Tarzan! – 
cena ok. 30 - 50 PLN/przejście.

uwagi

Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody 
i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Cena 
nie obejmuje dopłaty za transport z miast wyszcze-
gólnionych w planie podróży oraz programu fakul-
tatywnego. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą: strój 
kąpielowy, ręcznik, klapki, mały plecak na wycieczki, 
kurtkę przeciwdeszczową, dres, okrycie głowy, krem 
z filtrem, żel od komarów oraz dowód osobisty w przy-
padku wyboru programu fakultatywnego. Prosimy pa-
miętać o zabraniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej 
oraz podpisaniu bagażu.

plan podróży nr 15 

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225 Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 17.15. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
8.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 
17.15, wyjazd nie później niż o godz. 07.45. 

terminy wyja zdów:
1 26.06-06.07;
2 07.07-17.07;
3 18.07-28.07.

AUGUSTÓW
MORZE  I  MAZURY POLSKA

Augustów - magiczne miejsce otoczone dziewięcioma malowniczymi 
jeziorami i rozległą Puszczą Augustowską, położone na terenie 
Zielonych Płuc Polski

Ośrodek Wypoczynkowy August to wyjątkowy obiekt, położony 
w strefie ciszy, 10 minut spacerem do Jeziora Necko i centrum 
Augustowa

w programie mnóstwo nowych wyzwań i ciekawych przygód, 
gry i zabawy na świeżym powietrzu

rejs statkiem, przejażdżka zabytkową kolejką wąskotorową, 
bitwa wodna, plażowanie i kąpiele, gry retro, kicz party, dzień 
leniuchowania i wiele innych atrakcji - to wszystko czeka na Ciebie 
w Augustowie

myślisz, zwykłe kolonie to nuda? Nie tutaj
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Summer Camp 
(7-11 lat), (12-16 lat)

W programie czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji, 
wycieczek, wiele powodów do śmiechu i radości. 
Naładujesz baterie na kolejny rok szkolny!
Spacer po Augustowie, w trakcie którego poznamy 
romantyczną historię powstania tego miastecz-
ka, bowiem wg legendy to właśnie tu odbyła się 
pierwsza randka króla Zygmunta Augusta i Barbary 
Radziwiłłówny! Zobaczymy urokliwy Rynek Zyg-
munta Augusta. Bulwary nad rzeką Nettą. Pozna-
my historię wciąż czynnego 200-letniego Kanału 
Augustowskiego, wyjątkowego zabytku, który był 
majstersztykiem polskiej hydrotechniki! Na koniec 
spaceru czeka nas spotkanie ze słynną Beatą z Al-
batrosa.
Rejs statkiem po najpiękniejszych jeziorach i rze-
kach Augustowa. Będziemy podziwiać malownicze 
krajobrazy Pojezierza Augustowskiego. Przepły-
niemy przez zabytkowy Kanał Augustowski, nasz 
statek pokona śluzę wodną, po czym zawinie do 
miejscowości Studzieniczna, urokliwie położonej 
na półwyspie. Zejdziemy na ląd na ok. 20 minu-
towy postój. Gwarantujemy moc wrażeń i relaks w 
jednym. 
Przejażdżka Zabytkową Wigierską Kolejką Wąsko-
torową, podczas której zobaczymy Puszczę Augu-
stowską i Wigierski Park Narodowy zupełnie z innej 
perspektywy. Uwaga! Na trasie piękne widoki! Nie 
zabraknie też czasu na dobrą zabawę i pyszne kieł-
baski z ogniska. Bez dwóch zdań, podróż kolejką 
wąskotorową będzie wielką frajdą. 
Plażowanie i kąpiele w jeziorze połączone z grami 
i zabawami. Dla chętnych fakultatywnie przejażdż-
ka bananem lub jazda na nartach wodnych.
Bitwa wodna pistoletami na wodę. Zobaczymy,  
która z drużyn okaże się zwycięska w tej mokrej 
konkurencji. Na pewno nikt, nie odmówi sobie tak 
szalonej zabawy. Nie zabraknie również słynnej 
bitwy na balony z wodą. Wszyscy na wszystkich!. 
Wygrywa najbardziej sucha osoba! 
Retro Fun, czyli w co rodzice grali kiedy byli mali. 
Czeka nas turniej gry w gumę, podchody, gry w 
chowanego, dwa ognie, w ciuciubabkę, gra w kap-
sle, przeciąganie liny, wyścig w workach i wiele 
innych.

Dzień leniuchowania, podczas którego poczujemy 
prawdziwego ducha wakacji. Do wyboru: opalanie 
się na kocyku, gra w siatkówkę plażową, czytanie 
książki, ploteczki z nowymi znajomymi, gry plan-
szowe. Każdy spędzi ten dzień jak chce!
W zdrowym ciele zdrowy duch, poranny jogging 
pośród jezior i lasów Puszczy Augustowskiej, lekkie 
ćwiczenia rozciągające połączone z grami zespo-
łowymi to gwarancja dobrego humoru i samopo-
czucia.  A czego więcej trzeba na cudownych wa-
kacjach!? 
Kicz party – wieczorem będziemy mogli zaprezen-
tować swoje szalone kreacje, o których pomyśl 
wcześniej!!
Nie zabraknie również:  zajęć plastycznych, dysko-
tek, konkursów i turniejów, wieczorku filmowego i 
wielu innych atrakcji i zabaw.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Ośrodek Wcza-
sowo-Rehabilitacyjny Posejdon usytuowany jest 
ok. 800 m od morza, w sąsiedztwie Zalewu Wi-
ślanego. Obiekt posiada 160 miejsc w pokojach 
2, 3, 4 - osobowych w układzie segmentowym: 
dwa pokoje, przedpokój i łazienka. Ośrodek po-
łożony jest na rozległym i ogrodzonym terenie 
z parkiem, dysponuje salą telewizyjną i dysko-
tekową oraz salkami do zajęć świetlicowych. 
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki) w stołów-
ce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiad serwowany do stolika. Możliwość 
zamówienia diety wegetariańskiej, koniecznie 
prosimy w rezerwacji zaznaczyć wybór w dopła-
tach opcjonalnych. Pierwszy posiłek: kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz  prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. NNW - 15.000 zł.  
Opieka instruktora-wychowawcy.
Realizacja programu.

pogram fakultatywny

Wycieczka do Trójmiasta – 170 PLN

Wycieczka do Malborka – 120 PLN

Wycieczka statkiem do Fromborka – 100 PLN

Rejs szybką motorówką po Zalewie Wiślanym – 
60 PLN

Park linowy – 45 PLN

uwagi

Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży. Realizacja 
programu fakultatywnego jest uzależniona od 
minimalnej liczby chętnych. 

plan podróży nr 3

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225.  Planowany przyjazd do 
ośrodka w godz. 17.00-20.00. Planowany wyjazd 
z ośrodka w godz. 9.00-10.00. Dojazd własny: przy-
jazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie 
później niż o godz. 12.00.

terminy wyja zdów: 
1.  25.06 - 05.07.

2.  06.07 - 16.07.

3.  17.07 - 27.07.

4.  28.07 - 07.08.

5.  08.08 - 18.08.

Kod wyjazdu: 
PPOM Kolonie/Obóz rekreacyjny Obóz przygodowy Obóz survival i paintball

Terminy Ceny First  
Moment Ceny First  

Moment Ceny First  
Moment

1-5 2 599 PLN 2 299 PLN 2 699 PLN 2 399 PLN 2 799 PLN 2 499 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

program wspólny

Oprócz zajęć tematycznych przygotowaliśmy dla 
wszystkich uczestników bez względu na wybraną 
specjalizację, bogatą ofertę aktywnego wypo-
czynku, których relaksacyjna forma sprawi, że 
wakacje będą pełne ruchu i zabawy. Gry zespo-
łowe: koszykówka, piłka nożna, siatkówka oraz 
rekreacyjne: plażowa piłka siatkowa, ringo, tenis 

MORZE  I  MAZURY POLSKA

nadmorski kurort o niezwykle atrakcyjnym położeniu to wymarzone 
miejsce do zabaw i gier terenowych, kąpieli morskich i konkurencji 
drużynowych oraz doskonała baza wypadowa do zwiedzania okolicy

dla lubiących przygodę, odkrywców i podróżników, przygotowaliśmy 
obozy, których program stanowi wypełniona akcją mieszanka różnych 
zadań oraz gier terenowych i zawodów

dla tych, którzy chcą spędzić wakacje w sportowej atmosferze a 
jednocześnie jak najwięcej przebywać na plaży, proponujemy dla 
młodzieży obóz rekreacyjny a dla dzieci kolonie

w programie liczne wycieczki (fakultatywnie): rejs statkiem po 
Zalewie Wiślanym, zwiedzanie zamku w Malborku, całodniowa 
wizyta w Trójmieście

plażowy, badminton, ciekawy zestaw gier i 
zabaw ruchowych – integrujących, wesołych, 
kreatywnych. Nieodłącznym elementem 
nadmorskich zabaw będą kąpiele morskie 
pod opieką ratownika.
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Obóz przygodowy 
(8-12 lat)

Obóz survival i paintball 
(12-14 lat), (15-18 lat)

Obóz rekreacyjny 
(12-14 lat), (15-18 lat)

Kolonie 
(8-11 lat)

To obóz dla lubiących przygodę, odkrywców i 
podróżników. Przygoda w lesie pod opieką do-
świadczonych instruktorów, to sprawdzian na 
hart ducha i duża dawka emocji. Zgłębimy pod-
stawy terenoznawstwa, nauczymy się posługiwać 
busolą, odczytywać mapy, czytać z układu gwiazd 
kierunek, rozpoznawać rośliny i tropy zwierząt. 
Zapoznamy się z podstawowymi zasadami prze-
trwania na bezludnej wyspie: jak i gdzie najle-
piej zbudować schronienie, jakimi sposobami i 
w jakich warunkach rozpalić ognisko, jak skon-
struować podstawowe narzędzia i pułapki, jak 
przewidzieć pogodę, odróżniać grzyby i rośliny ja-
dalne, pozyskać i uzdatnić wodę do picia. W indy-
widualnych konkurencjach będzie okazja strzelać 
z łuku oraz broni paintballowej a poszukując 
ukrytych przedmiotów korzystać z elektroniczne-
go wykrywacza metalu. Uczestnicy, podzieleni na 
małe zespoły, będą wykonywać specjalne zada-
nia, przygotowywać posiłki, pełnić wartę, odnaj-
dywać drogę i tropić zasadzki. Zapewniamy letnie 
umundurowanie, które będzie podstawowym i 
bezpiecznym ubiorem podczas zajęć terenowych.

Survival rozpocznie się od podziału na ze-
społy, które będą rywalizowały między sobą 
według różnych scenariuszy terenowych gier 
strategicznych. Strategiczne zabawy odbędą 
się z użyciem strzeleckiej broni na żelowe kul-
ki.  Program obozu stanowi wypełniona akcją 
mieszanka różnych zadań oraz gier terenowych 
i zawodów, podczas, których uczestnicy zdoby-
wają wiadomości i praktyczne umiejętności. Nie 
zapomnimy o zajęciach  z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej: konstruowanie noszy, 
symulacja akcji ratunkowej, transport „rannego” 
w trudnych warunkach terenowych. Zapew-
niamy letnie umundurowanie, które będzie 
podstawowym i bezpiecznym ubiorem pod-
czas zajęć terenowych. Każdy uczestnik obo-

Dla tych, którzy nie mogą zdecydować się na żaden 
z obozów tematycznych, a chcą  spędzić wakacje 
w sportowej atmosferze a jednocześnie jak 
najwięcej przebywać na plaży, proponujemy 
obóz rekreacyjny. Przygotowaliśmy zestaw za-
jęć rekreacyjnych i sportowych, których forma 
sprawi, że wakacje będą pełne ruchu i zabawy. 
Plażowa piłka siatkowa i nożna, ringo, tenis pla-
żowy, badminton, ciekawy zestaw gier i zabaw 
ruchowych – integrujących, wesołych, kreatyw-
nych.  Wykorzystując lokalizację nad brzegiem 
morza zaproponujemy aktywny wypoczynek na 
plaży pod opieką ratownika, wędrówki nadmor-
skie i gry terenowe.  W wieczornym programie 
nie zabraknie ogniska, grillowania i dyskotek.

W małych, 12-15 osobowych grupach, pod okiem 
wykwalifikowanych opiekunów, mali uczestni-
cy będą mieli okazję wykazać się kreatywnością, 
odkrywać swoje zainteresowania, kształtować sa-
modzielność oraz integrować się z rówieśnikami. 
Opiekunowie będą dbali o edukacyjny wymiar 
każdej zabawy, a rekreację będą łączyć z nauką. 
Przygotowany zestaw gier i zabaw skupia się na 
aktywności fizycznej, tworzeniu zespołu i relacji 
międzyludzkich, odkrywaniu spontaniczności i 
dobrej zabawie. W programie: zwinnościowy tor 
przeszkód, zabawy na ćwiczenie równowagi, ska-
kanki, przeciąganie liny, piłka nożna plażowa, siat-
kówka plażowa, projektowanie i budowa fortec i 
zamków na plaży, oczywiście kąpiel i plażowanie 
pod czujnym okiem opiekunów i ratowników. Zro-
bimy wyścig latawców i zasypiemy plażę bańkami 
mydlanymi. W bloku relaksacyjnym przygotowali-
śmy: zajęcia z użyciem modeliny, gliny, masy sol-

zu oprócz podstawowego ekwipunku powi-
nien być wyposażony w: buty turystyczne, 
odzież i buty do chodzenia po wodzie, lesie 
i mokradłach (niedrogie obuwie mogące ulec 
zniszczeniu), mały plecak, polar, sztormiak, klapki, 
strój kąpielowy, latarkę. 

nej; malowanie twarzy; orgiami – papierowe fan-
tazje i niespodzianki; zajęcia plastyczne; zajęcia 
manualne – projektowanie i własnoręczne przy-
gotowywanie biżuterii, breloczków, przedmiotów, 
które mogą być doskonałą pamiątką z wakacji; 
wyklejanki, wycinanki, wydzieranki z przeróżnych 
materiałów, z których powstaną piękne ramki, ob-
razki i kolorowe serwetki.

MORZE  I  MAZURY POLSKA
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JANTAR

Kod  wyjazdu:  PPOB Bałtycki chillout 14+ /Beach volleyball Fitness Challenge Poszukiwacze przygód

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-5 2 599 PLN 2 299 PLN 2 649 PLN 2 349 PLN 2 699 PLN 2 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Ośrodek Wypo-
czynkowy Bursztyn, drewniane domki, każdy ma 
50m2, dwie sypialnie 3-osobowe i pokój dzienny z 
trzema miejscami noclegowymi, łazienka, TV, Wi-Fi. 
Wszystkie domki posiadają czujki dymowe. Obiekt 
jest ogrodzony i znajduje się przy lesie, przez który 
prowadzi ścieżka do morza (ok. 900 m). Na terenie 
ośrodka znajduje się: duża sala taneczna ze sprzę-
tem dyskotekowym, bilard, siłownia, stół do tenisa, 
miejsce na grill, boisko do siatkówki i koszykówki, 
boisko wielofunkcyjne z bezpiecznego podłoża, 
basen otwarty podgrzewany, sala (250 m2) do za-
jęć rekreacyjno-sportowych (taniec, gimnastyka, 
fitness, sztuki walki).
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki) w stołów-
ce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiad serwowany do stolika. Możliwość zamówie-
nia diety wegetariańskiej, koniecznie prosimy w 
rezerwacji zaznaczyć wybór w dopłatach opcjonal-
nych. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz  
prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN 
Opieka instruktora-wychowawcy.
Realizacja programu. 

program fakultatywny

Wycieczka do Trójmiasta – 170 PLN;
Wycieczka do Malborka – 120 PLN.

uwagi 
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży. Realizacja 
programu fakultatywnego jest uzależniona od mi-
nimalnej liczby chętnych.

plan podróży nr 3
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
ośrodka w godz. 17.00-19.00. Planowany wyjazd 
z ośrodka w godz. 9.00-10.00. Dojazd własny: przy-
jazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie póź-
niej niż o godz. 12.00.

terminy wyja zdów:
1. 25.06 - 05.07;
2. 06.07 - 16.07;
3. 17.07 - 27.07;
4. 28.07 - 07.08;
5. 08.08 - 18.08.
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Jantar to jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych 
na Mierzei Wiślanej

dla tych, którzy chcą spędzić wakacje w sportowej atmosferze 
a jednocześnie jak najwięcej przebywać na plaży, proponujemy 
obozy: „Bałtycki chillout”, „Beach volleyball” i  „Fitness challenge”

dla lubiących przygodę, odkrywców i podróżników przygotowaliśmy 
obóz pod nazwą: „Poszukiwacze przygód”, którego program  stanowi 
wypełniona akcją mieszanka różnych zadań oraz gier terenowych 
i zawodów

otwarty basen z podgrzewaną wodą na terenie ośrodka stanowi 
doskonałe miejsce do wypoczynku i relaksu oraz jest alternatywą dla 
kąpieli w „zimnych” wodach Bałtyku

w programie turystycznym (fakultatywnie): zwiedzanie zamku 
w Malborku oraz wycieczka do Trójmiasta

program wspólny

Oprócz zajęć tematycznych przygotowa-
liśmy dla wszystkich uczestników bez 
względu na wybraną specjalizację, bogatą 
ofertę aktywnego wypoczynku, których re-
laksacyjna forma sprawi, że wakacje będą 
pełne ruchu i zabawy. Gry zespołowe: ko-
szykówka, piłka nożna, siatkówka oraz re-
kreacyjne: plażowa piłka siatkowa, ringo, 

tenis plażowy, badminton, ciekawy zestaw 
gier i zabaw ruchowych – integrujących, 
wesołych, kreatywnych. Nieodłącznym ele-
mentem nadmorskich zabaw będą kąpiele 
morskie pod opieką ratownika. Na basenie 
będzie można uczestniczyć w przygotowa-
nych przez animatorów grach i zabawach 
w wodzie. 
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Fitness challenge 
(13-18 lat)

W trakcie obozu poznacie kilka różnych sposobów 
jak zachować dobrą kondycję i samopoczucie. Nasz 
plan wyróżnia uniwersalność oraz dopasowanie do 
każdego uczestnika obozu, niezależnie od poziomu 
sprawności i doświadczenia. Będziemy: biegać, pły-
wać, jeździć na rowerze, skakać na skakance, grać w 
bule, frisbee i unihokeja … wszystko to w określo-
nym tempie i z dużą różnorodnością ćwiczeń, które 
wymagają od uczestników wysiłku ale w zamian 
oferujemy solidną porcję umiejętności i wiedzy jak 
zadbać o swoją sylwetkę i zdrowie. Wyjaśnimy na 
czym polega fenomen zumby, który przez zabawę 
kształtuje naszą sylwetkę, dba o kondycję, a przede 
wszystkim napawa nas optymizmem i wprawia w 
świetne samopoczucie. Proste kroki taneczne, kom-
binacje ruchów i motywującą muzyka, wszystko po 
to aby radośnie i pogodnie bawić się na parkiecie. 
Zajęcia fitness, aqua aerobic, step czy aerobox to 
następne nasze propozycje aby zadbać o ciało i du-
cha. Po tym obozie nie ma możliwości, że nie bę-
dziecie „fit”.

Poszukiwacze przygód 
(13-18 lat)

To obóz dla lubiących przygodę, odkrywców i po-
dróżników. Przygoda w lesie pod opieką doświad-
czonych instruktorów, to sprawdzian na hart ducha 
i duża dawka emocji. Zgłębimy podstawy tereno-
znawstwa, nauczymy się posługiwać busolą, odczy-
tywać mapy, czytać z układu gwiazd kierunek, roz-
poznawać rośliny i tropy zwierząt. Zapoznamy się z 
podstawowymi zasadami przetrwania na bezludnej 
wyspie: jak i gdzie najlepiej zbudować schronienie, 
jakimi sposobami i w jakich warunkach rozpalić 
ognisko, jak skonstruować podstawowe narzędzia i 
pułapki, jak przewidzieć pogodę, odróżniać grzyby 
i rośliny jadalne, pozyskać i uzdatnić wodę do pi-
cia. W indywidualnych konkurencjach będzie okazja 
strzelać z łuku oraz broni paintballowej a poszuku-
jąc ukrytych przedmiotów korzystać z elektronicz-
nego wykrywacza metalu. Zorganizujemy całodnio-
wą wyprawę traperów. Uczestnicy, podzieleni na 
małe zespoły, będą wykonywać specjalne zadania, 

przygotowywać posiłki, pełnić wartę, odnajdywać 
drogę i tropić zasadzki.  Zapewniamy letnie umun-
durowanie, które będzie podstawowym i bezpiecz-
nym ubiorem podczas zajęć terenowych.

Beach volleyball
(14-18 lat) 

Plażowa odmiana siatkówki jest coraz bardziej po-
pularna i chętnie uprawiana przez młodzież, zawie-
ra elementy rekreacji i rywalizacji sportowej, po - 
zwala w sposób aktywny wypoczywać i bawić się na 
plaży. Oprócz tego uczestników czeka aktywny wy-
poczynek na nadmorskiej plaży, program rekreacyj-
ny, dyskoteki i ogniska.

Dla tych, którzy nie mogą zdecydować się na żaden 
z obozów tematycznych, a chcą  spędzić wakacje w 
sportowej atmosferze a jednocześnie jak najwięcej 
przebywać na plaży, proponujemy obóz rekreacyj-
ny. Przygotowaliśmy zestaw zajęć rekreacyjnych i 
sportowych, których forma sprawi, że wakacje będą 
pełne ruchu i zabawy. Plażowa piłka siatkowa i noż-
na, ringo, tenis plażowy, badminton, ciekawy zestaw 
gier i zabaw ruchowych – integrujących, wesołych, 
kreatywnych.  Wykorzystując lokalizację nad brze-
giem morza zaproponujemy aktywny wypoczynek 
na plaży pod opieką ratownika, wędrówki nadmor-
skie i gry terenowe.  W wieczornym programie nie 
zabraknie ogniska, grillowania i dyskotek.

Bałtycki chillout 14+
(14-18 lat)
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Zwiedzimy gród Neptuna, a w nim Stare Miasto 
z mnóstwem zabytków, popłyniemy Motławą 
prawdziwym statkiem pirackim. Odrobimy także 
lekcję historii – odwiedzimy Westerplatte – sym-
bol wybuchu II Wojny Światowej i Twierdzę Wi-
słoujście – bezcenny zabytek architektury forty-
fikacyjnej oraz Plac Solidarności i Bramę Stoczni 
Gdańskiej, gdzie zaczęła się droga do wolności 
Wschodniej Europy. W Sopocie na słynnym 
„Monciaku” zjemy pyszne lody, pospacerujemy 
po molo z nowoczesną mariną. W Gdyni, uda-
my się na Skwer Kościuszki i zobaczymy polski 
niszczyciel ORP Błyskawica oraz najsłynniejszy 
polski żaglowiec Dar Pomorza. Niezapomnia-
nych wrażeń z głębi mórz i oceanów dostarczy 
nam Akwarium Morskie. Nie możemy pominąć 
oliwskiego ZOO, miejsca szczególnego, gdzie na 

Obóz podróżnika 
(12-18 lat)

obszarze 120 hektarów mieszkają zwierzęta ze 
wszystkich kontynentów, a wśród nich takie, któ-
re na wolności już nie istnieją. W drodze powrot-
nej z ZOO, odwiedzimy przepiękny Park Oliwski 
z Pałacem Opatów i Katedrą, w której wysłucha-
my koncertu na słynnych organach z „tańczącą 
orkiestrą anielską”. Zrobimy sobie Dzień Nauki, 
Techniki, Eksperymentu i Dobrej Zabawy. W Cen-
trum Hewelianum poznamy tajniki astronomii, 
za pomocą „wehikułu czasu” przeniesiemy się 
w przeszłość, będziemy mieli możliwość prze-
prowadzenia eksperymentów, które inspirują 
i uczą kreatywności. Wykorzystując lokalizację 
nad brzegiem morza zaproponujemy aktywny 
wypoczynek na plaży, wędrówki nadmorskie i 
gry terenowe.

Kod wyjazdu:
PPGD Obóz podróżnika

Terminy Cena First
Moment

1-2 2 599  PLN 2 299 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szcze-
góły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 
PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

TRÓJMIASTO
świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Hostel w Gdańsku, 
pokoje 4-osobowe z umywalkami, łazienki na 
korytarzach. Na terenie schroniska: stołówka, 
świetlica z TV i stanowiskami komputerowymi, 
boisko do siatkówki plażowej, koszykówki, bieżnia, 
wiata z miejscem na ognisko.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki) w stołówce 
ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad 
serwowany do stolika. Możliwość zamówienia diety 
wegetariańskiej, koniecznie prosimy w rezerwacji 
zaznaczyć wybór w dopłatach opcjonalnych. 
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz  prowiant 
na drogę powrotną.
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka instruktora-wychowawcy. 
Realizacja programu.

program fakultatywny
Szwecja w 1 dzień – rejs promem do Karlskrony 
i zwiedzanie miasta, cena – 650 PLN (w cenie 
rejs, wyżywienie i nocleg na promie) – konieczna 
rezerwacja i opłata przed rozpoczęciem obozu. Aby 
wziąć udział w wycieczce do Szwecji wymagany jest 
dowód osobisty lub paszport.

uwagi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży. Każdy 
uczestnik musi posiadać aktualną legitymację 
szkolną.

plan podróży nr 3
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225.  Planowany przyjazd do 
ośrodka w godz. 18.00-20.00. Planowany wyjazd z 
ośrodka w godz. 9.00-10.00. Dojazd własny: przyjazd 
nie wcześniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie później 
niż o godz. 10.00.

terminy wyja zdów:
1. 06.07 - 16.07.
2. 17.07 - 27.07.

3miasto to MORZE atrakcji, MORZE przygody, MORZE cooltury 

Zapraszamy do Trójmiasta, jedynej takiej metropolii w Polsce

1000 letni Gdańsk - najbogatsze w zabytki miasto „Bałtyckiej Europy”  

Sopot - non stop tętniący życiem i zabawą kurort ze słynnym 
„Monciakiem” oraz molo z przepiękną plażą  

Gdynia - młode, prężnie rozwijające się miasto portowe
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Kolejarz Modelowy - makieta kolejowa
Na ogromnej makiecie kolejowej w skali 1:87 w 
Galerii Metropolia w Gdańsku (tuż obok miej-
sca noclegu) odtwarzamy ruch kolejowy zgod-
nie z zasadami prawdziwej kolei. Przechodzimy 
szkolenie, poznajemy przepisy, sygnały i zasady 
bezpiecznej jazdy. Planujemy ruch, zestawiamy 
składy pociągów, manewrujemy na bocznicach, 
zarządzamy pracą parowozowni. Jeździmy jako 
maszyniści sterując lokomotywami, obsługujemy 
pulpity nastawcze na stacjach jako dyżurni ru-
chu, zmieniając położenie rozjazdów i sygnałów 
na semaforach.
Miłośnik Kolei - kolej prawdziwa
Przejazdy pociągami i zwiedzanie muzeów i sta-
cji. Planowane m.in: Koszalińska i Żuławska Kolej 
Wąskotorowa; Wojskowa Kolej Polowa na Helu, 
Pomorska Kolej Metropolitalna, Szybka Kolej 
Miejska Trójmiasto; przejazd pociągiem m.in. 
na Hel, do Koszalina; stacja kolejowa Lotosu, 
Port Północny, lokomotywownia Gdynia Grabó-
wek,  stacje postojowe; Muzeum: Kolei Helskich 

program wspólny
Rejs statkiem na Hel; kąpiele w morzu i plażowa-
nie; Gdańsk Stare Miasto; Jarmark Dominikański; 
Sopot, wejście na Molo; Gdynia, Dar Pomorza, 
Błyskawica, zwiedzanie Westerplatte.

Obóz miłośników kolei
i modelarzy kolejowych
(13-18 lat)

Kod wyjazdu:
PPGD Obóz podróżnika

Terminy Cena First
Moment

1-2 2 599  PLN 2 299 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szcze-
góły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 
PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Kod wyjazdu:
PPGD Obóz podróżnika

Terminy Cena First
Moment

1-2 4 549  PLN 4 249 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promoc-
ji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

GDAŃSK
świadczenia
Zakwaterowanie: Villa Vrest, Gdańsk-Wrzeszcz, 
zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych, (w 
każdym pokoju łazienka - wc +prysznic.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki). Pierwszy 
posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: 
śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na drogę 
powrotną. Część posiłków podczas dłuższych 
wycieczek i wyjazdów realizowana częściowo w 
formie suchego prowiantu lub niektórych posiłków 
(np. obiadów) na trasie wycieczki.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka instruktora/wychowawcy. 
Realizacja programu.

program fakultatywny
Budowa modułu makiety - cena od 450 do 650 
PLN. Opłata obejmuje moduł oraz materiały do 
jego zabudowy (okablowanie elektryczne, tory, 
tłuczeń, farby, kleje, zieleń niska i średnia itp. 
Ostateczny koszt zależny jest od rodzaju zabudowy 
modułu którą wybierze uczestnik w konsultacji 
z Rodzicami.

uwagi
Należy zabrać ze sobą: własny modelowy skład 
kolei europejskich (lokomotywa z dekoderem 
DCC) w skali H0 (1:87) – istnieje możliwość 
wypożyczenia składu na miejscu za dopłatą 250 
PLN. Wyposażenie obowiązkowe: plecak, bidon 
na wodę pudełko na kanapki - na wycieczki i 
całodniowe wyjazdy, ciepła bluza, długie spodnie, 
dres, polar, nieprzemakalna kurtkę z kapturem, 
czapka z daszkiem lub inne nakrycie głowy, buty 
plażowe (mogą być też sandały z zapięciem), 
klapki, kalosze lub buty nieprzemakalne. Okulary 
przeciwsłoneczne, latarkę, środki przeciw 
komarom i kleszczom, krem z flitrem UV. Program 
jest realizowany w zależności od pogody i 
predyspozycji psychofizycznych uczestników. 
Obowiązkowa kaucja zwrotna 50 PLN płatna na 
miejscu na pokrycie ewentualnych strat w sprzęcie 
lub wyposażeniu ośrodka. Obowiązkowe dopłaty: 
wszystkie realizowane wycieczki i wyjazdy; bilety 
na rejs statkiem; przejazdy komunikacją miejską; 
wstępu do muzeów; opłata za koszty wycieczki 
opiekuna grupy dzielona przez uczestników 
wyjazdu, itp. Przykładowa cena jednej z opisanych 
wycieczek na Hel (ceny 2022) ok. 130 PLN: przejazd 
tramwajem ok. 2,5 PLN, bilet na statek Gdańsk-Hel 
55 PLN, bilet na pociąg Hel-Gdańsk ok. 25 PLN, 
wąskotorowa kolej wojskowa na Helu i Muzeum 
Obrony Wybrzeża ok. 12 PLN, jeśli starczy czasu: 
Fokarium ok. 10 PLN, Latarnia Morska ok. 5 PLN, 
opłata za koszty opiekuna przy 10 uczestnikach 
wyjazdu ok. 18 PLN; wypożyczenie modelowego 
składu pociągu z manipulatorem: 250 PLN za obóz.

plan podróży nr 3
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225.  Planowany przyjazd do 
ośrodka w godz. 18.00-20.00. Planowany wyjazd z 
ośrodka w godz. 9.00-10.00. Dojazd własny: przyjazd 
nie wcześniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie później 
niż o godz. 10.00.

terminy wyja zdów:
1. 28.07-07.08;
2. 08.08-18.08.

jedyny w Polsce wyjątkowy obóz dla fanów kolei prawdziwej 
i w miniaturze

do dyspozycji jedyna w Polsce stale eksponowana modułowa 
makieta kolejowa w skali H0 (1:87) o długości około 200 metrów

nauczysz się pełnić obowiązki dyżurnego ruchu i maszynisty

będziesz jeździł po makiecie pociągiem według zasad obowiązujących 
na prawdziwej kolei

pojedziesz prawdziwymi pociągami normalno i wąskotorowymi

zwiedzisz muzea kolejowe i inne miejsca związane z koleją, na co 
dzień niedostępne

zbudujesz własny moduł makiety kolejowej

i Kolejnictwa w Kościerzynie. Jeśli wystarczy czasu, po 
zwiedzaniu miejsc związanych z koleją odwiedzamy 
również inne lokalne atrakcje – np. na Helu: Fokarium, 
Latarnia Morska, Muzeum Obrony
Wybrzeża itp. Ostateczny program wyjazdów i zwie-
dzania będzie korygowany na bieżąco podczas obozu 
i będzie uzależniony od pogody, możliwości czaso-
wych i aktualnej zgody na zwiedzanie obiektów ko-
lejowych.
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CETNIEWO

Kod wyjazdu: PPOC Rekreacja/Fitness i aqua aerobik Pływanie Koszykówka/Siatkówka/Piłka nożna

Terminy Ceny First  
Moment Ceny First  

Moment Ceny First  
Moment

1-5 2 599 PLN 2 299 PLN 2 649 PLN 2 349 PLN 2 699 PLN 2 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Baltic Sport to ośro-
dek młodzieżowy, położony na granicy Władysławo-
wa i Chłapowa, składający się z trzech budynków, 
w których znajdują się pokoje 3, 4-osobowe z ła-
zienkami. Teren wokół ośrodka jest ogrodzony 
i zagospodarowany z placem zabaw, mini gol-
fem, boiskami do siatkówki, koszykówki, piłki 
nożnej, miejscem do grilla i wspólnych ognisk. 
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki) w stołów-
ce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiad serwowany do stolika. Możliwość zamó-
wienia diety wegetariańskiej lub specjalnej, ko-
niecznie prosimy w rezerwacji zaznaczyć wybór 
w dopłatach opcjonalnych. Dokładną informację 
o rodzaju diety specjalnej (z numerem rezer-
wacji) należy przesłać e-mail na adres dieta@
almatur.pl. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz  prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. NNW - 15.000 zł.  
Opieka instruktora-wychowawcy. Realizacja pro-
gramu.

program fakultatywny

Wycieczka do Trójmiasta – 150 PLN

Wycieczka do Łeby (Łeba Park – wszystkie atrakcje 
w cenie) – 150 PLN

Park trampolin w Redzie – 80 PLN

uwagi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wy-
szczególnionych w planie podróży. Realizacja progra-
mu fakultatywnego jest uzależniona od minimalnej 
liczby chętnych. 

plan podróży nr 3
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225.  Planowany przyjazd do 
ośrodka w godz. 18.00-20.00. Planowany wyjazd 
z ośrodka w godz. 8.00-9.00. Dojazd własny: przyjazd 
nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie później 
niż o godz. 12.00.

terminy wyja zdów: 
1.  25.06 - 05.07;

2.  06.07 - 16.07;

3.  17.07 - 27.07;

4  28.07 - 07.08;

5.  08.08 - 18.08.

program wspólny

Oprócz zajęć tematycznych przygotowaliśmy 
bogatą ofertę aktywnego wypoczynku dla 
wszystkich uczestników bez względu na wybra-
ną specjalizację, których relaksacyjna forma 
sprawi, że wakacje będą pełne ruchu i zabawy. 
Gry zespołowe: koszykówka, piłka nożna, siat-
kówka oraz rekreacyjne: plażowa piłka siatko-
wa, ringo, tenis plażowy, badminton, ciekawy 
zestaw gier i zabaw ruchowych – integrujących, 
wesołych, kreatywnych. W trakcie obozu planu-
jemy dużą ilość rozgrywek sportowych, które 
będą odbywały się na boiskach zewnętrznych 

ośrodek Baltic Sport położony jest na klifie, bezpośrednio z terenu ośrodka 
jest zejście na piaszczystą plażę

uczestnicy naszych obozów wybrane dyscypliny będą trenować pod opieką 
instruktorów sportowych, korzystając z infrastruktury Centralnego Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”, miejsca, w którym do najważniejszych 
zawodów przygotowują się polscy olimpijczycy

dla tych, których interesuje w szczególności poprawa kondycji fizycznej, 
doskonalenie lub nabywanie nowych umiejętności sportowych zorganizujemy 
zajęcia specjalistyczne z: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, pływania, 
fitness, aqua aerobic, taniec 

dla tych, którzy nie mogą zdecydować się na żaden z obozów tematycznych, 
a chcą  spędzić wakacje aktywnie a jednocześnie jak najwięcej przebywać na 
plaży, proponujemy obóz rekreacyjny

oraz w hali sportowej. Na basenie krytym bę-
dzie można uczestniczyć w przygotowanych 
przez animatorów zajęciach z pływania oraz 
grach i zabawach w wodzie. Wykorzystując 
lokalizację nad brzegiem morza zaproponuje-
my aktywny wypoczynek na plaży pod opieką 
ratownika, wędrówki nadmorskie i gry tereno-
we. Dla tych, których apetyt na ruch i zabawę 
będzie nadal niezaspokojony - zorganizujemy 
zajęcia na siłowni, fitness, ultimate, wieczorne 
ogniska i dyskoteki.
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Siatkówka 
(12-14 lat), (15-18 lat)

Obóz rekreacyjny 
(12-14 lat), (15-18 lat)

Pływanie
(9-12 lat)

Koszykówka 
(12-18 lat)

Piłka nożna 
(10-13 lat), (14-18 lat)

Fitness, aqua aerobic, 
taniec 
(10-13 lat), (14-18 lat)

Treningi odbywać się będą w hali sportowej w 
COS w Cetniewie. Metodyka zajęć przypomina 
trening sportowy z intensywnością dostosowaną 
do możliwości fizycznych uczestników. Pod opie-
ką profesjonalnych instruktorów zorganizujemy 
minimum dziesięć półtoragodzinnych treningów 
podczas których, uczestnicy będą doskonalić 
technikę, zapoznają się z taktyką, nauczą się 
dokładnego przyjęcia, precyzyjnego rozegrania i 
skutecznego ataku. Dla fanów siatkówki dodat-
kowo przygotowaliśmy zajęcia piłki siatkowej w 
wersji plażowej, która staje się coraz bardziej 
popularną dyscypliną sportu. Jest to doskonałe 
połączenie elementów aktywnego wypoczynku 
oraz rywalizacji sportowej.

Dla tych, którzy nie mogą zdecydować się na żaden 
z obozów tematycznych, a chcą  spędzić wakacje 
w sportowej atmosferze a jednocze-
śnie jak najwięcej przebywać na plaży, 
proponujemy obóz rekreacyjny. Przygo-
towaliśmy zestaw zajęć rekreacyjnych i 
sportowych, których forma sprawi, że wakacje 
będą pełne ruchu i zabawy. Plażowa piłka siatkowa 
i nożna, ringo, tenis plażowy, badminton, ciekawy 
zestaw gier i zabaw ruchowych – integrujących, 
wesołych, kreatywnych. Na basenie krytym bę-
dzie można uczestniczyć w przygotowanych przez 
animatorów zajęciach z pływania oraz grach i za-
bawach w wodzie. Zajęcia i rozgrywki prowadzo-
ne będą nie tylko na obiektach Baltic Sport ale 
również w hali i na boiskach COS w Cetniewie. 
Wykorzystując lokalizację nad brzegiem morza 
zaproponujemy aktywny wypoczynek na plaży 
pod opieką ratownika, wędrówki nadmorskie i 
gry terenowe. Dla tych, których apetyt na ruch i 
zabawę będzie nadal niezaspokojony - zorgani-
zujemy zajęcia na siłowni, fitness, ultimate.

Podczas codziennych zajęć na krytym base-
nie pod fachową opieką instruktorów, korzy-
stających z najnowszych metod treningowych, 
uczestnicy mogą pogłębiać umiejętności, które 
już posiadają oraz zdobywać całkiem nowe. 
W trakcie treningów prowadzonych w for-
mie zabawy i nauki, instruktorzy będą używać 
sprzętu sportowego, który na pewno uatrak-
cyjni codzienne zajęcia. Treningi ich ilość 
i natężenie będą dostosowane do wieku, umiejęt-
ności i możliwości poszczególnych uczestników. 
Na koniec turnusu zorganizujemy zawody pły-
wackie. Doskonałą odskocznią od basenu kryte-
go będą kąpiele w morzu, pod opieką ratownika. 
Na obóz należy zabrać: czepek, okulary do pły-
wania oraz klapki na basen.

Podczas półtoragodzinnych treningów w hali 
sportowej w COS w Cetniewie, których zorgani-
zujemy minimum dziesięć, uczestnicy doskona-
lić będą technikę: podań, dryblingu, rzutów do 

Uczestnicy biorą udział w treningach prowa-
dzonych na boiskach COS w Cetniewie, których 
zorganizujemy minimum dziesięć po półtorej 
godziny każdy. Nasz program szkoleniowy ma 
na celu poprawę wszystkich elementów piłkar-
skiego warsztatu. Zajęcia doskonalące technikę 
indywidualną i taktykę oraz rozgrywki piłkar-
skie prowadzone są przez wykwalifikowanych 
instruktorów. Dla fanów piłki nożnej dodat-
kowo przygotowaliśmy zajęcia piłki nożnej w 
wersji plażowej, która staje się coraz bardziej 
popularną dyscypliną sportu. Jest to doskonałe 
połączenie elementów rekreacji i aktywnego 
wypoczynku oraz rywalizacji sportowej. Zale-
camy zabranie butów piłkarskich (korków) na 
sztuczną murawę.

Dla  lubiących ruch i muzykę proponujemy 
obóz, na którym można zadbać o swoją kon-
dycję i zdrowie, popracować nad sylwetką, przy 
okazji dobrze się bawić, a nawet zrelaksować, 
nauczyć się wszystkiego od początku lub pod-
szkolić umiejętności. Przygotowaliśmy zestaw 
treningów i ćwiczeń: fitness, taniec, jogging, 

kosza a także zapoznawać się z podstawowymi 
elementami taktycznymi w obronie i w ataku. 
Zajęcia z wykwalifikowanymi instruktorami będą 
znakomitą okazją do poprawienia poziomu wy-
szkolenia a rozgrywki pomiędzy poszczególnymi 
grupami do wykazania zdobytych umiejętności. 
Dla fanów koszykówki dodatkowo przygotowa-
liśmy zajęcia streetball. Jest to doskonałe połą-
czenie elementów aktywnego wypoczynku oraz 
rywalizacji sportowej.

elementy gimnastyki oraz zajęcia na siłow-
ni. Na krytym basenie w Baltic Sport odbywać 
się będą codzienne po jednej godzinie zajęcia 
z aqua aerobic. Przekażemy również informacje 
dotyczące stosowania odpowiedniej diety żywie-
niowej.
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Kod wyjazdu: PPOJ Rekreacja Akademia Tańca i Stylu English Wave Summer

Terminy Ceny First  
Moment Ceny First  

Moment Ceny First  
Moment

1-6 2 599 PLN 2 299 PLN 2 649 PLN 2 349 PLN 2 799 PLN 2 499 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Pensjonat Royal 
położony jest w części willowej miasta w odległo-
ści ok. 1200 m od plaży. Pokoje 2, 3, 4 osobowe z 
łazienkami. Obiekt dysponuje salą dyskotekową i 
kinową. W pobliżu boiska sportowe i plac zabaw. 
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki) w stołów-
ce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiad serwowany do stolika. Możliwość 
zamówienia diety wegetariańskiej lub specjal-
nej, koniecznie prosimy w rezerwacji zaznaczyć 
wybór w dopłatach opcjonalnych. Dokładną 
informację o rodzaju diety specjalnej (z nume-
rem rezerwacji) należy przesłać e-mail na ad-
res dieta@almatur.pl. Pierwszy posiłek: kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz  prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. NNW - 15.000 zł.
Opieka instruktora-wychowawcy. 
Realizacja programu.

program fakultatywny

Wycieczka do Trójmiasta – 150 PLN;

Wycieczka do Łeby (Łeba Park – wszystkie atrak-
cje w cenie) – 150 PLN

uwagi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży. Realizacja 
programu fakultatywnego jest uzależniona od 
minimalnej liczby chętnych.

plan podróży nr 3
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225.  Planowany przyjazd do 
ośrodka w godz. 18.00-20.00. Planowany wyjazd 
z ośrodka w godz. 8.00-9.00. Dojazd własny: przy-
jazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie 
później niż o godz. 12.00.

terminy wyja zdów: 
1.  25.06 - 05.07;

2.  06.07 - 16.07;

3.  17.07 - 27.07;

4.  28.07 - 07.08;

5.  08.08 - 18.08;

6.  19.08 - 29.08.

JASTRZĘB IA  GÓRA

Jastrzębia Góra - najdalej na północ wysunięta miejscowość w Polsce, 
położona na malowniczym, klifowym wybrzeżu Bałtyku

nasza oferta warsztatów i obozów tematycznych pomoże znaleźć pasję, 
rozwinąć zainteresowania i zaspokoić ciekawość 

na naszych obozach językowych przygotowujemy młodzież aby swobodnie 
i pewnie posługiwała się językiem angielskim w naturalnym środowisku 
kulturowym oraz aby pozbawiona kompleksów poczuła się jak prawdziwi 
„Obywatele Świata”

Akademia tańca, wdzięku i urody pozwoli zapoznać się z tajnikami świata 
mody i modelingu

obóz rekreacyjny to dobra zabawa w sportowym klimacie
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program wspólny

Oprócz zajęć tematycznych przygotowaliśmy 
dla wszystkich uczestników bez względu na 
wybraną specjalizację, bogatą ofertę aktyw-
nego wypoczynku, których relaksacyjna forma 
sprawi, że wakacje będą pełne ruchu i zabawy. 

Gry zespołowe: koszykówka, piłka nożna, 
siatkówka oraz rekreacyjne: plażowa piłka 
siatkowa, ringo, tenis plażowy, badminton, 
ciekawy zestaw gier i zabaw ruchowych – 
integrujących, wesołych, kreatywnych.

MORZE  I  MAZURY POLSKA



Akademia Tańca i Stylu 
(13-18 lat)

English Wave Summer  
(13-18 lat)

Dla  lubiących ruch i muzykę proponujemy obóz, 
na którym można zadbać o swoją kondycję i zdro-
wie, popracować nad sylwetką, przy okazji do-
brze się bawić, a nawet zrelaksować, nauczyć się 
wszystkiego od początku lub podszkolić umiejęt-
ności. Program obozu zawiera: modelowanie syl-
wetki i pracę z własnym ciałem poprzez aerobic 
i zajęcia z rytmiki, podstawowe zasady modelin-
gu, poruszanie się w rytm muzyki, zapoznanie się 
z regułami zdrowego odżywiania, pielęgnacji cery 
i paznokci, sztuki makijażu, zasady właściwego do-
boru stroju, sztukę komunikacji interpersonalnej 
i autoprezentacji, kreowanie własnego wizerunku 
i odkrywanie pozytywnej postawy życiowej. Do-
brej zabawy dostarczą również zajęcia taneczne, 
na których można sprawdzić się w różnych sty-
lach, poznać podstawy tańców nowoczesnych, 
latynoamerykańskich, klasycznych, sprawdzić się 
w prostych układach choreograficznych. 

Będzie to fantastyczna przygoda językowa, a także 
świetny sposób na przyswajanie wiedzy dzięki zaba-
wie oraz ciekawym warsztatom. Na naszym obozie 
nauka języka angielskiego daleka jest od szkolnej 
rutyny. Dzięki aktywizującym warsztatom językowym 
każdy uczestnik zyska większą płynność mówienia, 
rozumienia, czytania i pisania po angielsku, rozwija 
swoją ciekawość świata, motywację do nauki języ-
ków obcych a także aktywnie odpoczywa. W trakcie 
zajęć uczestnicy przygotowują w języku angielskim 
projekty związane tematycznie z kulturą, zwycza-
jami, muzyką, kulinariami krajów anglojęzycznych: 
Kanady, Australii, USA i Wielkiej Brytanii. Każde-
go dnia zapewniamy 3 godziny atrakcyjnych zajęć 
prowadzonych przez native speaker’a, który ma 
ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą. Pod-
czas zajęć komunikujemy się wyłącznie w języku an-
gielskim. Taki sposób uczenia się języka obcego jest 
najbardziej efektywny. Każdego dnia uczestnicy bio-
rą udział w urozmaiconych zajęciach i w niezwykle 
stymulujących wyobraźnię projektach. Nasz native 

Dla tych, którzy chcą  spędzić wakacje w sportowej 
atmosferze a jednocześnie jak najwięcej przebywać 
na plaży, proponujemy obóz rekreacyjny. Przygoto-
waliśmy zestaw zajęć rekreacyjnych i sportowych, 
których forma sprawi, że wakacje będą pełne ru-
chu i zabawy. Plażowa piłka siatkowa i nożna, rin-
go, tenis plażowy, badminton, ciekawy zestaw gier 
i zabaw ruchowych – integrujących, wesołych, kre-
atywnych. Nieodłącznym elementem nadmorskich 
zabaw będą kąpiele morskie pod opieką ratownika. 
W wieczornym programie ogniska, grillowanie i dys-
koteki oraz podsumowywanie wrażeń. Atrakcją dla 
wszystkich uczestników obozu będą gry terenowe, 
podczas których, spróbujemy znaleźć „skarb”, wyko-
rzystać orientację w terenie, odczytać mapę. 
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Rekreacja 
(13-18 lat)

speaker to specjalista w zachęcaniu uczących się 
do używania języka angielskiego w naturalny spo-
sób. Będziecie zaskoczeni, jak odpowiednie podej-
ście do nauczania sprawia, że nauka języka może 
być świetną zabawą. Nasze jedyne wymagania to 
znajomość języka w stopniu komunikatywnym.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Ośrodek Wypo-
czynkowy Diuna, pokoje 2, 3, 4 osobowe z ła-
zienkami. Cały teren jest ogrodzony i bezpiecz-
ny, monitorowany przez system ochrony. Na 
zielonym terenie otaczającym ośrodek znajduje 
się kompleks boisk sportowych i plac zabaw. 
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + podwie-
czorek) w stołówce ośrodka. Śniadania i kolacje 
w formie bufetu, obiad serwowany do stolika. 
Możliwość zamówienia diety wegetariańskiej 
lub specjalnej, koniecznie prosimy w rezerwa-
cji zaznaczyć wybór w dopłatach opcjonalnych. 
Dokładną informację o rodzaju diety specjalnej 
(z numerem rezerwacji) należy przesłać e-mail na 
adres dieta@almatur.pl. Pierwszy posiłek: kola-
cja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie 
w dniu wyjazdu oraz  prowiant na drogę powrotną.  
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. NNW - 15.000 zł.
Opieka wychowawcy. 
Realizacja programu.

program fakultatywny

Wycieczka do Trójmiasta – 150 PLN;

Wycieczka do Łeby (Łeba Park – wszystkie atrak-
cje w cenie) – 150 PLN

uwagi

Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży.

plan podróży nr 3
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225.  Planowany przyjazd do 
ośrodka w godz. 18.00-20.00. Planowany wyjazd z 
ośrodka w godz. 8.00-9.00. Dojazd własny: przy-
jazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie 
później niż o godz. 12.00.

terminy wyja zdów:

1 25.06 - 05.07;

2  06.07 - 16.07;

3  17.07 - 27.07;

4  28.07 - 07.08;

5  08.08 - 18.08.

dla naszych najmłodszych turystów przygotowaliśmy bogaty program 
bazujący na doskonałej zabawie, rozwijaniu kreatywności, ruchu, aktywnym 
wypoczynku, zaspokajaniu ciekawości, tworzeniu relacji i oczywiście słodkim 
leniuchowaniu na plaży 

przygotowaliśmy pakiet zabaw sportowych i twórczych, które oprócz 
doskonałej atmosfery zapewnią integrację, dużo śmiechu, zainspirują i obudzą 
dziecięcą ciekawość

wychowawca pomaga dzieciom w codziennych czynnościach takich 
jak spożywanie posiłków, dba o bezpieczeństwo w każdej chwili, jest 
odpowiedzialny za prawidłowy ubiór dzieci dostosowany do warunków 
pogodowych 

rodzice mają możliwość kontaktowania się przez cały czas trwania kolonii 
z opiekunem dziecka

Kolonia 
(8-11 lat)

W małych, 12-14 osobowych grupach, pod okiem 
wykwalifikowanych opiekunów, mali uczestni-
cy będą mieli okazję wykazać się kreatywno-
ścią, odkrywać swoje zainteresowania i pasje, 
kształtować samodzielność oraz integrować się 
z rówieśnikami. Opiekunowie będą dbali o edu-
kacyjny wymiar każdej zabawy, a rekreację będą 
łączyć z nauką. Podczas zabaw terenowych, mali 
poszukiwacze przygód będą szukać ukrytych 
skarbów, odkrywać nowe lądy, tropić – przy oka-
zji zdobędą wiedzę jak przetrwać na bezludnej 
wyspie, jak zbudować szałas, pozyskać wodę, 
rozpoznawać tropy leśnych zwierząt, przewidy-
wać pogodę, rozpoznawać kierunki. Czeka ich 
wiele „niesamowitych spotkań, zaskakujących 
przygód i leśnych zasadzek – a to wszystko pod 
czujną opieką wychowawców. Przeprowadzimy 
ciekawe eksperymenty: jak powstaje deszcz, jak 
zamknąć tęczę w słoiku, jak zrobić wulkan pełen 
lawy?. Przygotowany zestaw gier i zabaw skupia 
się na aktywności fizycznej, tworzeniu zespołu i 
relacji międzyludzkich, odkrywaniu spontanicz-
ności i dobrej zabawie. W programie między 
innymi zwinnościowy tor przeszkód, zabawy na 

ćwiczenie równowagi, skakanki, przeciąganie 
liny, piłka nożna plażowa, siatkówka plażo-
wa, projektowanie i budowa fortec i zamków 
na plaży, oczywiście kąpiel i plażowanie pod 
czujnym okiem opiekunów i ratowników. 
Zrobimy wyścig latawców i zasypiemy plażę 
bańkami mydlanymi. Podczas wspólnych za-
baw tanecznych wcielimy się w ulubionych 
bohaterów i będziemy konkurować w tańcu 
z Królem Julianem z Madagaskaru.  W bloku 
relaksacyjnym przygotowaliśmy: kulinarne 
szaleństwa – zabawę w wyobraźnię i łączenie 
smaków; zajęcia z użyciem modeliny, gliny, 
masy solnej; malowanie twarzy; orgiami – pa-
pierowe fantazje i niespodzianki; zajęcia pla-
styczne; zajęcia manualne – projektowanie i 
własnoręczne przygotowywanie biżuterii, bre-
loczków, przedmiotów, które mogą być do-
skonałą pamiątką z wakacji; wyklejanki, wyci-
nanki, wydzieranki z przeróżnych materiałów, 
z których powstaną piękne ramki, obrazki i 
kolorowe serwetki. Up-cycling: dajemy drugi 
życie przedmiotom. Tworzymy, przetwarzamy, 
uwrażliwiamy na ochronę przyrody.

Kod 
wyjazdu: 

PPOU
Kolonia

Terminy Ceny First  
Moment

1-5 2 599 PLN 2 299 PLN

First Moment do 24.02.Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szcze-
góły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 
PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

JASTRZĘBIA GÓRA
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PUCK

Puck jest doskonałym miejscem aby zapoznać 
się z tajnikami windsurfingu albo poszerzyć już 
posiadane umiejętności. Treningi poprowadzą 
wykwalifikowani instruktorzy, którzy od lat łączą 
zamiłowanie do sportów wodnych z pracą szko-
leniową z młodzieżą. Zajęcia dostosowane będą 
do poziomu umiejętności, niezależnie od tego 
czy uczestnik zaczyna przygodę z windsurfingiem 
czy należy do osób bardziej zaawansowanych. 
Celem obozu jest nauka i doskonalenie żeglo-
wania na desce windsurfingowej. Chcemy się 
podzielić zamiłowaniem do sportów wodnych, 
dlatego program obejmuje minimum 4 godz. 
szkolenia na wodzie dziennie, jeżeli  możliwo-
ści fizyczne uczestników pozwolą to instruktorzy 
z ogromną ochotą dołożą wszelkich starań aby 
poprowadzić dla chętnych więcej zajęć. Zapew-
niamy nowoczesny sprzęt windsurfingowy do-
stosowany do umiejętności i wieku, kamizelki 
ratunkowe, pianki do windsurfingu. Bez względu 
na umiejętności pływackie, wszystkie zajęcia 
odbywają się obowiązkowo w kamizelkach. Do 
bezpiecznego pływania niezbędne są tenisów-
ki lub specjalne buty windsurfingowe. Może się 
zdarzyć, że słabe warunki wietrzne uniemożliwią 
pełne zajęcia windsurfingowe ale to nie powód 
do nudy. Przygotowaliśmy ofertę zajęć rekreacyj-
nych i sportowych, wiele gier i zabaw na plaży. 
Po zajęciach na wodzie dla tych, których apetyt 
na ruch i zabawę będzie nadal niezaspokojony 
zorganizujemy aktywny wypoczynek na nadmor-

Windsurfing 
(10-13 lat),(14-18 lat)

Kod wyjazdu:
PPOY Windsurfing

Termin Cena First
Moment

1-5 3 199  PLN 2 899 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szcze-
góły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 
PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Dom Żeglarza 
pokoje 2-osobowe z łazienkami i TV, 
klimatyzacją, i bezpłatnym dostępem do Wi-Fi. 
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki) w stołówce 
ośrodka. Śniadania w formie bufetu, obiady 
i kolacje serwowane do stolika. Możliwość 
zamówienia diety wegetariańskiej lub specjalnej, 
koniecznie prosimy w rezerwacji zaznaczyć wybór 
w dopłatach opcjonalnych. Dokładną informację 
o rodzaju diety specjalnej (z numerem 
rezerwacji) należy przesłać e-mail na adres 
dieta@almatur.pl. Pierwszy posiłek: kolacja w 
dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz  prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka instruktora-wychowawcy.
Realizacja programu 

uwagi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży. 

plan podróży nr 3
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225.  Planowany przyjazd do 
ośrodka w godz. 18.00-20.00. Planowany wyjazd 
z ośrodka w godz. 9.00-10.00. Dojazd własny: 
przyjazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd 
nie później niż o godz. 12.00.

terminy wyja zdów: 
1. 25.06 - 05.07;
2. 06.07 - 16.07;
3. 17.07 - 27.07;
4. 28.07 - 07.08;
5. 08.08 - 18.08.

POLSKA

Puck uważany jest za jedno z najlepszych miejsc do uprawiania windsurfingu, 
kitesurfingu i żeglarstwa

tutaj odbywają się prestiżowe zawody windsurfingowe i żeglarskie, tutaj 
doskonalą swoje umiejętności olimpijczycy

na bezpiecznych wodach zatoki można trenować nie tylko z początkującymi 
miłośnikami tego sportu ale również spotkać czołówkę zawodników 
krajowych i zagranicznych

dodatkowym atutem obozu jest zakwaterowanie, Dom Żeglarza położony 
jest w jednej z najbardziej malowniczych i atrakcyjnych części miasta, nad 
samą Zatoką Pucką obok portu rybackiego, w granicach Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego

skiej plaży: siatkówka plażowa, piłka nożna, gry 
i zabawy, turnieje. W bezpośrednim sąsiedztwie 
hotelu znajduje się popularna promenada ze 
ścieżką rowerową, plaża miejska oraz kompleks 
boisk z halą sportową i kręgielnią. 
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Kod wyjazdu: 
CPOL Rekreacja Język angielski Tenis plażowy Jazda konna

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1  2 499 PLN 2 099 PLN 2 599 PLN 2 199 PLN 2 649 PLN 2 249 PLN 2 999 PLN 2 099 PLN

2-5 2 599 PLN 2 199 PLN 2 699 PLN 2 299 PLN 2 749 PLN 2 349 PLN 3 099 PLN 2 699 PLN

6 2 499 PLN 2 099 PLN - - - - - -

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Obóz rekreacyjny
Wypoczynek Bez Kitu 
(10-14 lat), (15-18 lat) na rejs po morzu, wycieczkę do Słowińskiego 

Parku Narodowego, gdzie będziecie mogli 
podziwiać ruchome wydmy, wyrzutnie rakiet 
V2, a nawet przejedziecie się bajkową kolejką. 
„Wielkie chillowanie” -  to nic innego, jak re-
laks, relaks i jeszcze raz relaks! Zaczniemy po-
witalnymi Neptunaliami, a potem dalszy ciąg 
dobrej zabawy, czyli plażowanie, konkursy, za-
bawy, karaoke, ognisko z „pieczeniem sucha-
ra”. Wieczory upłyną natomiast w rytmie Wa-
szych ulubionych dyskotekowych przebojów.

„Sport spox” -  czekają na Was kąpiele w mo-
rzu, szaleństwa w mini Aquaparku i na ściance 
wspinaczkowej, turnieje piłki plażowej i nożnej, 
rozgrywki tenisa stołowego, a także solidna por-
cja ćwiczeń na siłowni. Popływacie kajakami na 
pobliskim jeziorze Sarbsko pod okiem wykwalifi-
kowanych ratowników. „Rzuty okiem” -  pozwolą 
malowniczą okolicę poznać nie tylko na pieszo, 
ale także z perspektywy roweru. Wybierzemy się 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wczaso-
wo-Kolonijnym „Janina” w Łebie/Nowęcinie. Ośrodek 
posiada dogodną lokalizację w centrum Nowęci-
na. Odległość do plaży morskiej, wynosi około 1,5 
km – zapewniamy transfery na plażę. Centrum Łeby 
znajduje się również 1,5 km od ośrodka. W odległo-
ści 100 m znajduje się Jezioro Sarbsko, które z całą 
pewnością usatysfakcjonuje miłośników wypoczynku 
i sportów wodnych. Darmowy bezprzewodowy dostęp 
do internetu na terenie ośrodka. Pokoje 3-, 4- , 5-, 
6-osobowe z łazienkami. Do Waszej dyspozycji: bo-
gata infrastruktura rekreacyjna: boiska do siatkówki, 
grill, świetlice z TV i DVD, rowery, kajaki, tenis stołowy, 
salka sportowa, sala taneczna z lustrami, kryty basen, 
mini Aquapark, pełnowymiarowe boisko piłkarskie, 
siłownia, ścianka wspinaczkowa 7 m, miejsce na zor-
ganizowanie ogniska, dyskoteki, opieka pielęgniarki, 
ratowników na plaży. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
w stołówce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiady podawane do stolika. Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna, medyczna i ratowników 
WOPR na plaży. Realizacja programu. 

program fakultatywny
Sea Park Sarbsk – pierwszy w Polsce park, gdzie znaj-
dują się foki bałtyckie, uchatki kalifornijskie i kotiki 
południowo-amerykańskie - cena: ok. 95 PLN
Latarnia Stilo - cena: ok. 75 PLN
Gdańsk -  zwiedzanie z przewodnikiem najważniej-
szych zabytków Gdańska - cena: ok. 155 PLN

uwagi
Program będzie zrealizowany w zależności od pogo-
dy i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Na 
obóz należy zabrać: stroje sportowe, strój kąpielowy, 
nakrycie głowy, krem z filtrem przeciwsłonecznym, 
mały plecak na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę, po-
lar. Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem wszelkich niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo. Prosimy pamiętać o zabraniu 
wypełnionej karty kwalifikacyjnej z wpisanym nu-
merem PESEL oraz o podpisaniu bagaży podróżnych 
dzieci. Cena nie obejmuje: dopłat za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży 

plan podróży nr 4
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 19.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
07.30 Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 
19.30, wyjazd nie później niż o godz. 07.30 

terminy wyja zdów:
1. 26.06 - 06.07; 2. 07.07 - 17.07; 3. 18.07 - 28.07; 
4. 29.07 - 08.08; 5. 09.08 - 19.08; 6. 20.08 - 30.08.

ŁEBA
MORZE  I  MAZURY POLSKA

kryty basen na terenie ośrodka - mini aquapark

wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego 

szerokie piaszczyste plaże

4 bloki tematyczne - wspólny program Wypoczynek Bez Kitu 
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ŁEBA MORZE  I  MAZURY POLSKA

Język angielski
Łeba? Yes we can! 
(12-14 lat)

Obóz jazdy konnej
Łebski galop 
(12-18 lat)

Tenis plażowy
Łebski Beach Tennis 
(10-15 lat)

Bałtycka przygoda z bezstresową nauką języka an-
gielskiego. W trakcie 7 dni 2 godziny dziennie zajęć 
językowych w formie gier, zabaw, konwersacji oraz 
przyswajanie słów z lektorem języka angielskiego. 
Zabawy typu: Treasure Quest,  Jigsaw puzzles, Fa-
mily game,  na pewno przypadną wam do gustu. 
Wykwalifikowana kadra będzie zachęcać uczest-
ników do używania języka angielskiego podczas 
codziennych zajęć co pozwoli dodatkowo na roz-
wijanie umiejętności językowych.

Dla wszystkich miłośników hipiki mamy rekreacyj-
ny kurs jazdy konnej. W programie 7 godzin zajęć 
w Ośrodku Jeździeckim Senny w Łebie. Nadmor-
ska przyroda, bezpieczny, duży teren sprawią, że 
obcowanie z tymi pięknymi zwierzętami będzie 
niezapomnianą, wakacyjną przygodą. Dzięki kry-
tej ujeżdżalni zajęcia mogą być prowadzone bez 
względu na pogodę. Wykwalifikowani instruktorzy 
nauczą Was sztuki balansowania ciałem, jednego 
z najważniejszych sposobów komunikacji z koniem. 
Oprócz nauki i doskonalenia jazdy, poznacie zasady 
bezpieczeństwa, wspólnie oporządzicie i osiodłacie 
konia, wykonacie proste prace stajenne oraz za-
poznacie się z terminologią jeździecką. Wymagany 
ekwipunek: długie, wygodne spodnie (np. dresowe, 
leginsy), pełne buty. Mile widziane: własne kaski i 
buty jeździeckie.

Spróbuj z nami nowych doświadczeń sportowych 
na zajęciach z tenisa plażowego. Nowa dziedzina 
sportowa która zrzesza coraz więcej osób. Jest to 
łatwa i przyjemna gra która łączy tenisa ziemnego, 
badmintona i siatkówkę plażową. Podczas 2 godzin 
zajęć dziennie zapoznasz się z zasadami gry, do-
wiesz się jak najlepiej zrobić serwis, return smecz 
i hak. Zorganizujemy konkursy oraz rozgrywki na 
poziomie Olimpijskim. A może to Ty zostaniesz przy-
szłym mistrzem Beach Tenisa ?
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Kod wyjazdu: OPOR Rekreacja Plastyczny/Świat Gier/
Gamingowy

Bałtyckie Aquaparki/Minecraft/
Robotyka LEGO

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6 2 699 PLN 2 299 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 2 949 PLN 2 549 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wczaso-
wym „Trojak” w Rowach (ośrodek po generalnym 
remoncie w 2022 roku). Pokoje 4-osobowe, w tym 
łóżka piętrowe. Wszystkie  pokoje  z  łazienkami.  
Teren  ośrodka ogrodzony i całodobowo dozorowa-
ny. Ośrodek oddzielony od morza pasem lasu, przez 
który prowadzi ścieżka na piękną, piaszczystą plażę 
(odległość ok. 500 metrów). Taka sama odległość 
dzieli ośrodek od jeziora Gardno. Dużym atutem jest 
bliskość Słowińskiego Parku Narodowego.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser wydawany 
przy obiedzie) w stołówce ośrodka. Śniadania i kola-
cje w formie bufetu, obiady serwowane do stolików, 
z możliwością dokładek. Pierwszy posiłek: kolacja w 
dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wy-
jazdu oraz prowiant za obiad na drogę powrotną (2 
kanapki, 0,5 litra wody, owoc). Uwzględniając czas po-
dróży prosimy o zabezpieczenie uczestników w środki 
na zakup dodatkowych posiłków i napoi w trakcie 
podróży. Możliwość zamówienia diet: wegetariańskiej 
lub bezglutenowej za dopłatą 200 PLN/turnus. 
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna i ratownika na plaży. 
Realizacja programu.

program fakultatywny
Wycieczka  do  Aquaparku  w  Jarosławcu – 120 PLN. 
Wycieczka do Parku Wodnego w Słupsku – 90 PLN. 
Wycieczka do Parku Wodnego w Darłowie – 100 PLN. 

uwagi
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczest-
ników. Cena nie obejmuje dopłat za transport z 
miast wyszczególnionych w planie podróży oraz 
dopłat za program fakultatywny. Uczestnicy po-
winni zabrać ze sobą: strój kąpielowy, ręcznik na 
plażę, klapki, mały plecak na wycieczki, kurtkę prze-
ciwdeszczową, dres, nakrycie głowy i krem z filtrem. 

plan podróży nr 4
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd  do  ośrod-
ka  ok.  godz.  19.30.  Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 06:55. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 20.00, wyjazd nie później niż o godz. 06.30.

terminy wyja zdów:
1. 26.06-06.07; 2. 07.07-17.07; 3. 18.07-28.07; 
4. 29.07-08.08; 5. 09.08-19.08; 6. 20.08-30.08

Rekreacja 
(9-17 lat)

Zespół animatorów i wychowawców sprawi, że 
nie będzie czasu na nudę. Nastawiamy się na 
wypoczynek, ale niepozbawiony aktywności. 
Oprócz codziennych wyjść na plażę i kąpieli 
w morzu zrealizujemy program turystyczny oraz 
zajęcia rekreacyjne. 

program wspólny
Ustka - wycieczka do Ustki, podczas któ-
rej zwiedzimy miasto, wejdziemy na latarnię 
morską oraz odbędziemy rejs statkiem po 
Bałtyku lub, w przypadku niesprzyjającej po-
gody, odwiedzimy Bunkry Bluchera; Słowiński 
Park Narodowy - wycieczka piesza do Sło-
wińskiego Parku Narodowego Ponadto gry  
 zabawy integracyjne, konkursy, ognisko z pie-
czeniem kiełbasek,dyskoteka.

ROWY

zwiedzanie Ustki

rejs statkiem po Bałtyku

wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego

specjalny program dla amatorów gier

świat Minecrafta

LEGO przygoda

wodne szaleństwa w trzech Aquaparkach

MORZE  I  MAZURY POLSKA
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Bałtyckie Aquaparki 
(9-17 lat)

Minecraft 
(9-17 lat)

Gry planszowe
Świat gier
(9-17 lat)

Plastyczny
(9-17 lat)

Dla  fanów  kąpieli  przygotowaliśmy  eks-
tremalnie wodny obóz. Oprócz plażowania 
i morskich kąpieli zaplanowaliśmy aż 3 wizyty 
w różnych parkach wodnych. Wybierzemy się 
do Aquaparku w Jarosławcu, do Parku Wodnego 
w Słupsku oraz do Parku Wodnego w Darłowie. 

Obóz dla fanów jednej z najpopularniejszych 
gier komputerowych na świecie - Minecraft, któ-
rej jedynym ograniczeniem jest nasza własna 
wyobraźnia. Na zajęciach tematycznych uczest-
nicy będą prowadzić rozgrywki w Minecraft Java 
Edition. W programie zajęć zawarte są turnieje, 
minigry, konkursy budowania. Pokazane zo-
staną również przeróżne sztuczki i mechaniki, 
które mogą urozmaicić i ułatwić rozgrywkę (np. 
niszczenie bedrocka), prezentacje i instruktaż, 
krok po kroku, budowania różnych przydatnych  
i  praktycznych mechanizmów, czy możliwość 
spróbowania swoich sił w popularnym ostatnio 
trybie „Manhunt”. Poza tym, dostępnych jest 
wiele trybów rozgrywki, od trybu przetrwania, 
przez kreatywny, aż po popularne tryby, takie jak 
„Bedwars”, „Skywars” czy „Skyblock”. Wszystko to 
w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, które nie  
naraża na toksyczne zachowania, jakich można 
doświadczyć w Internecie. W trakcie turnusu zo-
stanie zrealizowanych 10 godzin zajęć Minecraft.

Obóz gier planszowych to idealny sposób spędzenia 
wakacji w świetnym towarzystwie. Dzięki ciekawej 
bibliotece gier planszowych uczestnicy będą mo-
gli w przyjaznej atmosferze spędzić czas integrując 
się z innymi oraz rywalizując (lub współpracując!) 
w najbardziej popularnych ,,grach bez prądu”. Na 
zajęciach uczestnicy będą mogli zagrać w gry dru-
żynowe (np. ,,Decrypto”, ,,Tajniacy”, ,,Alias”), zręczno-
ściowe (,,Jungle Speed”), zagłębić się w tajemniczy 
świat ukrytych ról (np. „Sabotażysta”, „Światowy 
Konflikt”, „Mafia”), zmagać się w zaciętej rywaliza-
cji, w której żaden sojusz nie jest pewny (np. „Gra o 
Tron”, „Root”), zagrać w powszechnie znane klasyki 
(,,Pandemia”, ,,Monopoly”, ,,Catan”), spróbować gier 
opartych na budowaniu talii kart (np. ,,Star Realms”, 
,,Brzdęk!”, ,,Wyprawa do El Dorado”), zmierzyć się z 
innymi w grach ekonomicznych – tzw. euro (,,Ter-
raformacja”, ,,Na skrzydłach”, ,,Wysokie napięcie”). 
Dzięki unikalnej naturze gier planszowych potrafią 
one zapewnić nie mniej emocji niż gry komputero-
we, jednocześnie mocniej angażując gracza społecz-
nie, pozwalając mu integrować się z osobami naoko-
ło w niezwykły sposób. 

Maluj, rzeźb i dobrze się baw. Rozwiń pasje pod 
okiem artystów – plastyków. Oprócz typowych 
plastycznych technik poznacie sztukę wyrabiania 
biżuterii, malowania kamieni, stemplowania rąk, 
quilling artystyczny, plastelinomanię. Gwarantuje-
my niezapomnianą zabawę podczas pleneru.

Robotyka LEGO
(9-17 lat)

Roboty Lego – tworzenie konstrukcji robotów 
oraz ich programowanie tak, by można było nimi 
sterować. To najbardziej zaawansowane zestawy 
Lego. Zabawa nimi to pierwszy krok do świata 
programowania. Gaming – zajęcia prowadzone na 
konsolach PS4 i XBOX ONE z wykorzystaniem kom-
pletu kontrolerów, ekranów LCD oraz projektora z 
dużym ekranem. Treningi, rozgrywki oraz turnieje 
w najlepszych grach.Gamingowy

(9-17 lat)

Zajęcia prowadzone na konsolach PS4 i XBOX ONE 
z wykorzystaniem kompletu kontrolerów, ekranów 
LCD oraz projektora z dużym ekranem. Treningi, 
rozgrywki oraz turnieje w najlepszych grach. Za-
gramy również w świecie wirtualnej rzeczywistości 
w goglach Playstation VR. Gwarantujemy emocje 
na wysokim poziomie. 
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Kod wyjazdu: 
BPOP Wakacje na luzie 15+ Rekreacja DIY Wakacyjny active

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-5 2 699 PLN 2 299 PLN 2 699 PLN 2 299 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 2 749 PLN 2 349 PLN

6 2 599 PLN 2 199 PLN 2 599 PLN 2 199 PLN 2 799 PLN 2 399 PLN 2 649 PLN 2 249 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania 
imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: w Ośrodku Wczasowym „Lazur” po-
łożony 250 m od morza. Pokoje 3-, 4- ,5 - osobowe 
z łazienkami. Ośrodek posiada wielofunkcyjne zaple-
cze sportowe: kort tenisowy, boiska do koszykówki i 
siatkówki, duży plac zabaw, dużą stołówkę, dyskotekę 
oraz wydzielone miejsce na ognisko. Cały teren jest 
ogrodzony i bezpieczny. Atrakcją jest też rozbudowa-
na infrastruktura tworząca mini park z alejkami spa-
cerowymi i ścieżkami.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
w stołówce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiad serwowany do stolika. Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie 
w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. 
Zapewniamy uczestnikom dostęp do wody pitnej na 
terenie ośrodka. 
Transport: autokar z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. Opieka kadry pedagogicznej. 
Realizacja programu. 

uwagi

Uczestnicy powinni zabrać ze sobą: strój kąpielo-
wy, ręcznik, klapki, mały plecak na wycieczki, kurt-
kę przeciwdeszczową, dres, okrycie głowy i krem 
z filtrem. Prosimy pamiętać o zabraniu wypełnio-
nej karty kwalifikacyjnej oraz podpisaniu bagażu. 

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 19.15. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
7.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 
19.15, wyjazd nie później niż o godz. 06.45.

 terminy wyja zdów:
1. 26.06-06.07;
2. 07.07-17.07;
3. 18.07-28.07;
4. 29.07-08.08;
5. 09.08-19.08;
6. 20.08-30.08.

- Wycieczka do Ustki połączona z rejsem pirackim 
statkiem. 
- Słowiński Park Narodowy - jedyne w Europie wę-
drujące wydmy.
- Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego – bo-
gata ekspozycja dotycząca fauny i flory wybrzeża 
oraz nawigacji i latarnictwa.
- Szaleństwo w parku wodnym „Trzy Fale” w Słup-
sku, gdzie na miłośników wodnych uciech będą 

PODDĄBIE

ośrodek położony zaledwie 250 metrów od szerokiej, piaszczystej plaży

do dyspozycji uczestników boiska sportowe, kort tenisowy, dyskoteka

w programie wycieczki autokarowe, pobyt w Aquaparku, dużo luzu 
i zabawy

czekać liczne zjeżdżalnie, wieża adrenaliny, 
rwąca rzeka i baseny.
- Dodatkowo m. in. w programie: balo-
niada, nadmorski zbijak – idealna zabawa 
na rozruszanie się po plażowym lenistwie, 
ognisko z kiełbaskami, gry planszowe, noc-
ne seanse filmowe.
- Plażowy chillout, zabawa i sport w gorą-
cych promieniach słońca.

program wspólny

MORZE  I  MAZURY POLSKA
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PODDĄBIE MORZE  I  MAZURY POLSKA

Wakacje na luzie 15+ 
(15-18 lat)

Rekreacja
(9-11 lat), (12-14 lat)

DIY - Kreatywne wakacje
(9-11 lat), (12-14 lat)

Wakacyjny active
(9-13 lat), (14-18 lat)

Rok szkolny to dla Ciebie ciężka praca i stres? Ma-
rzysz o chwili spokoju i luzu? Wpadnij z nami do 
Poddąbia. Tu odpoczniesz, wyluzujesz się i nała-
dujesz baterie na cały rok. Luz jednak nie ozna-
cza nudy. Na obozie czekać na Ciebie będą liczne 
atrakcje. Oprócz programu wspólnego i wylegi-
wania się na gorącym piasku zorganizujemy m.in. 
turniej w siatkówce plażowej i piłce nożnej. Bę-
dziesz miał okazję zostać mistrzem frisbee. Wie-
czorami na Hawaiian Party i Kicz Party będziesz 
mógł zaprezentować swoje szalone kreacje, o któ-
rych pomyśl wcześniej. Dołącz do nas i przekonaj 
się, co jeszcze mamy dla Ciebie.

Wypoczynek na sportowo? Dlaczego nie… Oprócz 
programu wspólnego, rozegrasz popularną grę w 
„podchody”. Podążając leśnymi ścieżkami, śladem 
znaków, poszukasz ukrytych zagadek i zadań do 
wykonania. Nie ominą Cię również gry drużynowe. 
Piłka siatkowa – to świetna gra na doskonalenie 
refleksu i dobra zabawa. Poćwiczysz przyjęcia i 
odbicia, sprawdzisz swoje zdolności w technice 
zbicia oraz w ataku. Piłka nożna- ulegniesz piłkar-
skiej fascynacji i rozegrasz mecz marzeń. Koszy-
kówka – potrenujesz rzuty z miejsca i z wyskoku, 
podania i chwyty. Poznasz taktykę i technikę gry. 
To świetna gra nie tylko dla chłopców. Nie zabrak-
nie również plażowania, kąpieli morskich, dysko-
tek, integracyjnych zabaw tanecznych takich jak 
np: popularna belgijka.

Odkryj radość tworzenia i wróć z torbą pełną cu-
dów zrobionych metodą handmade. Razem z nami 

Zapraszamy Cię do aktywnego spędzenia wakacji. 
Oprócz głównych atrakcji proponujemy Ci: Stre-
ching, który poprawi Twoją kondycję ruchową, 
giętkość, rozciągnie mięśnie i pomoże uniknąć 
kontuzji podczas dalszych ćwiczeń. Pilates to 
sposób na płaski brzuch i piękną sylwetkę. Cross-
fit poprawi Twoją kondycję, wydolność, szybkość, 
siłę i wytrzymałość. Aerobik, fitnes, latino dance 
to zajęcia ruchowe przy muzyce, które nie tylko 
poprawią Twoją kondycję, ale także samopoczu-
cie. Poranny jogging brzegiem morza pozwoli Ci 
złapać energię i dobry humor na cały dzień. Nie 
ominą Cię również gry drużynowe. Piłka siatkowa 
– to świetna gra na doskonalenie refleksu i dobra 
zabawa. Poćwiczysz przyjęcia i odbicia, sprawdzisz 
swoje zdolności w technice zbicia oraz w ata-
ku. Wygrywają najlepsi. Piłka nożna – ulegniesz 
piłkarskiej fascynacji i rozegrasz mecz marzeń. 
„Dokopiesz” chłopakom. Koszykówka – potrenu-
jesz rzuty z miejsca i z wyskoku, podania i chwyty. 
Poznasz taktykę i technikę gry. To świetna gra nie 
tylko dla chłopców. Ping Pong – rywalizacji ciąg 
dalszy. Nie zabraknie również kąpieli słonecznych 
i morskich oraz relaksu na gorącym piasku.

stworzysz m.in.: Makramę – z prostego sznurka wy-
czarujesz cudne ozdoby, które odmienią wnętrze 
Twego pokoju. Łapacz Snów – wykonasz własny, 
niepowtarzalny łapacz snów - najmodniejszą de-
korację ostatnich lat! Unikalną torbę płócienną, 
którą ozdobisz za pomocą farb według najnow-
szych trendów. Koraliki pyssla – podkładka pod 
kubek, a może breloczek do kluczy? Z tych ko-
lorowych koralików możesz zrobić niesamowite 
obrazki, które posłużą na co dzień jako użyteczne 
przedmioty. Maskotkę – uszyjesz swoją wymarzo-
ną przytulankę. Uwaga. Mile widziane rzeczy, które 
wykorzystacie do swoich projektów. W przerwie 
od kreatywnej twórczości czeka na Ciebie również 
program wspólny.
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Kod wyjazdu: 
BPOU Rekreacja Siatkówka/Piłka nożna/J. angielski Zumba Szachy

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1, 4, 5  2 799 PLN 2 399 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN - - - -

2, 3 2 799 PLN 2 399 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 2 849 PLN 2 449 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przer-
wania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodkach Wczaso-
wych „Dagmor” lub „Alicja”, położonych obok siebie 
i ok. 600 m od morza. Pokoje 3, 4, 5 - osobowe z ła-
zienkami. Do Waszej dyspozycji: jadalnia, sala konfe-
rencyjna z nagłośnieniem i sprzętem TV, plac zabaw, 
boisko do gry w piłkę nożną, letnia świetlica, miejsce 
do grillowania. Obok obiektu boiska sportowe.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
w stołówce ośrodka. Posiłki serwowane do stolika. 
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na 
drogę powrotną. Możliwość zamówienia (za dopłatą) 
diety wegetariańskiej. Zapewniamy uczestnikom stały 
dostęp do wody pitnej na trenie ośrodka. 
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. Opieka kadry pedagogicznej. Realizacja 
programu. 

program fakultatywny

Park wodny „Trzy Fale” w Słupsku - na miłośników 
wodnych uciech będą czekać liczne zjeżdżalnie, wieża 
adrenaliny, rwąca rzeka i baseny - cena ok. 80 PLN. 

Park linowy w Ustce – cena ok. 55 PLN. 

Bunkry Bluchera - multimedialne, podziemne mu-
zeum przedstawiające historię wojskowych fortyfi-
kacji z czasów II Wojny Światowej, zwiedzanie z prze-
wodnikiem – cena ok. 30 PLN

uwagi

Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wy-
szczególnionych w planie podróży i programu fakul-
tatywnego. Zabierzcie ze sobą wypełnioną kartę kwa-
lifikacyjną, kurtkę przeciwdeszczową, wygodne buty 
i mały plecak na wycieczki, a także krem do opalania 
z filtrem UV i okrycie głowy.

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225 Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 19.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
07.00. 

terminy wyja zdów:
1. 26.06-06.07;
2. 07.07-17.07;
3. 18.07-28.07;
4. 29.07-08.08;
5. 09.08-19.08.
.

- Rejs pirackim statkiem
- Park Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park w Sarb-
sku – jedyny taki park w Polsce, pokazujący fa-
scynujący świat mórz i oceanów. Dawka świetnej 
zabawy w największych atrakcjach parku takich jak: 
Fokarium; Oceanarium Prehistoryczne ze światem 
podwodnych gadów; Park Makiet Zwierząt Mor-
skich z największymi ssakami i rybami naturalnej 
wielkości; „Real Ocean 3D”, poruszając się krętymi 
korytarzami podwodnego okrętu można podziwiać 

Wysoki standard zakwaterowania

Znany i lubiany kurort położony wśród nadmorskich wydm i sosnowych lasów

Ciągnące się kilometrami dwie plaże – wschodnia i zachodnia

florę i faunę oceanu; odwrócony do góry 
dnem szwedzki galeon „Solen”. Czas wolny 
w parku zręcznościowo-linowym.
- Bez ograniczeń: karaoke, zajęcia rekre-
acyjne, plastyczne, gry integracyjne, pod-
chody, konkursy, quizy, dyskoteki, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek.

program wspólny

USTKA
MORZE  I  MAZURY POLSKA
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USTKA MORZE  I  MAZURY POLSKA

Rekreacja
(7-13 lat), (14-17 lat)

Siatkówka
(7-13 lat), (14-17 lat) 

Piłka nożna
(7-13 lat), (14-17 lat) 

Zumba
(9-13 lat), (14-18 lat)

Język angielski
(7-13 lat), (14-17 lat)

Szachy
(7-13 lat), (14-17 lat)

Chcecie odpocząć po całorocznej nauce, fajnie 
spędzić czas i wygrzać się na słońcu, to dobrze 
wybraliście! Oprócz programu wspólnego czekają 
na Was jeszcze: spacery po promenadzie, kąpie-
le w morzu, „aktywne plażowanie” – konkurs na 
najlepszą rzeźbę z piasku, plażowe rozgrywki w 
siatkówkę i piłkę nożną, Neptunalia.

Interesujecie się siatkówką, chcecie zgłębić jej 
tajniki i aktywnie spędzić wakacje? Podczas co-
dziennego maksymalnie 2,5 godzinnego treningu, 
dowiecie się jak wygląda prawidłowa postawa 
siatkarska. Poznacie technikę zagrywki dolnej, 
tenisowej i odbić, sprawdzicie swoje zdolności 
w ataku, technice zbicia piłki oraz blokowaniu. 
Umiejętności te będziecie doskonalić  w różnych 
formach treningowych pod okiem instruktorów 
piłki siatkowej. Zajęcia odbywać się będą na bo-
iskach otwartych i na plaży oraz dostosowane 
będą do Waszego wieku i umiejętności. Zabierzcie 
ze sobą: strój sportowy, obuwie sportowe, dres.

Oglądacie mecze piłki nożnej z zapartym tchem, 
a z piłką nie chcecie rozstawać się nawet w waka-
cje. To ten obóz jest dla Was! Proponujemy Wam 
codziennie do 2,5 godzin zajęć. Podczas treningu 
doskonalić będziecie takie umiejętności technicz-
ne jak: prowadzenie piłki, podania i przyjęcia piłki, 
uderzenia piłki, drybling, zwody, odbieranie piłki 
przeciwnikowi, gra ciałem, wrzut z linii bocznej, 
technika gry bramkarza. Zajęcia prowadzone będą 
na nowoczesnych boiskach szkolnych i na plaży, 
a w razie niepogody na hali sportowej. Będą Was 
trenować wykwalifikowani instruktorzy piłki noż-
nej. Zajęcia dostosowane będą do Waszego wieku 
i umiejętności. Zabierzcie ze sobą: strój sportowy, 
obuwie sportowe i dres.

Zwariujcie z nami na punkcie Zumby. Uwolnijcie 
swoją energię, rozładujcie wszelkie napięcia i 
stresy. Podczas codziennych zajęć poznacie pod-
stawowe kroki, ukształtujecie pięknie swoją syl-
wetkę, poprawicie kondycję i naładujecie się po-
zytywną energią. W Zumbie znajdziecie elementy 
tańca, aerobiku, ćwiczeń siłowych, ale przede 
wszystkim wspaniałą zabawę w gorących rytmach 
muzyki latynoamerykańskiej, disco, tańca hin-
duskiego, reggae, flamenco. A na koniec turnu-
su razem z nowymi przyjaciółmi zaprezentujecie 
szalony układ przed pozostałymi obozowiczami.

Nauka angielskiego w wakacyjnym klimacie…
dlaczego nie! Proponujemy Wam naukę jęz. an-
gielskiego poprzez gry, zabawy i piosenki, dzięki 
którym poznawanie języka obcego nie będzie 
kojarzyło się Wam z nudnymi szkolnymi lekcja-
mi. W trakcie maksymalnie 2,5-godzinnych zajęć 
dziennie będziecie toczyć dyskusje, prowadzić 
konwersacje i przyswajać nowe słownictwo. Zaję-
cia odbywać się będą w grupach dostosowanych 
do Waszego poziomu znajomości języka. Zapew-
niamy potrzebne materiały dydaktyczne.

Szachy to gra, która od wieków cieszy się niesłab-
nącą popularnością na całym świecie. Doskonale 
wpływa na rozwój i zapewnia rewelacyjną gimna-
stykę umysłu. Angażuje osoby niemal w każdym 
wieku i dostarcza masę satysfakcji. Jeśli chcie-
libyście nauczyć się gry w szachy lub podnieść 
swoje umiejętności to zapraszamy Was na nasz 
obóz. Zapewnimy Wam codziennie do 3 godzin 
zajęć z podziałem na grupy zaawansowania. Nie 
zabraknie turniejów, ciekawostek i konkursów 
szachowych.
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Kod wyjazdu: Rekreacja/ Pływanie/ Piłka nożna Kolonia/ K pop Paintball/ Komandos Junior Jazda konna

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-6  2 799 PLN 2 399 PLN 2 849 PLN 2 449 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 3 099 PLN 2 699 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania 
imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

ALMATUR POZNAŃ

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. OK-W „RAFA” w bli-
skim sąsiedztwie plaży. Na ogrodzonym i dozorowa-
nym terenie znajdują się murowane jednopiętrowe 
budynki z pokojami 5-, 6-osobowymi z łazienkami i 
łóżkami piętrowymi. Do Waszej dyspozycji: basen z 
podgrzewaną wodą, świetlica, dwa boiska do piłki 
siatkowej, boisko do piłki nożnej i koszykówki, sala 
dyskotekowa, stoły do ping-ponga, kryta hala „spor-
towa” lub w OW „Na Wydmach” położonym w miej-
scowości Wicie przy samej plaży. Na ogrodzonym i 
dozorowanym terenie znajdują się całoroczne domki 
6-osobowe (typu studio 4+2) z łazienkami i aneksem 
kuchennym. Do Waszej dyspozycji: sklep spożywczo-
-przemysłowy, świetlica z dostępem do Internetu z 
telewizorem, bilardem, stołem do ping-ponga, grą pił-
karzyki, cymbergajami, rzutkami elektronicznymi, bo-
isko do koszykówki i siatkówki, place zabaw dla dzieci.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + deser) w sto-
łówce ośrodka. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu.

program fakultatywny
Fotorelacja – do pobrania online – 35 PLN. Archery 
Tag – walka na łuki za pomocą bezpiecznych strzał 
– 40 PLN. Bumper Ball – zabawa w dużych, dmucha-
nych kulach – 40 PLN. Park linowy – 45 PLN. Oceana-
rium Straslund i Aquapark Baltic Park Molo (Niemcy) 
– wycieczka do najnowocześniejszego oceanarium w 
Europie i wspaniała zabawa w wodnym parku rozryw-
ki – 350 PLN. Cena obejmuje: ciepły posiłek, transport, 
bilety wstępu, obsługę pilota, prowiant oraz ubezpie-
czenie KL i NNW za granicą. Bitwa Paintballowa – róż-
ne scenariusze gier (w cenie: sprzęt, umundurowanie 
oraz 150 kul) – 60 PLN. Aquapark „Panorama Morska” 
– dwa wejścia do największego nad Bałtykiem kom-
pleksu basenów zewnętrznych – 150 PLN

uwagi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
w Polsce wyszczególnionych w rozkładzie jazdy, 
kosztów imprez fakultatywnych. Uczestnicy wy-
jeżdżający na wycieczkę fakultatywną do Oceana-
rium muszą posiadać paszport lub dowód osobi-
sty. Wszelkie życzenia dotyczące zakwaterowania 
będą rozpatrywane w miarę możliwości. Nie gwa-
rantujemy realizacji programu fakultatywnego. 

plan podróży nr 6

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 07.45. Dojazd własny przyjazd nie wcześniej niż o 
godz. 19:00, wyjazd nie później niż o godz. 08:00.

terminy wyja zdów:
1. 25.06-05.07; 2. 06.07-16.07; 3. 17.07-27.07; 
4. 28.07-07.08; 5. 08.08-18.08; 6. 19.08-29.08.

program wspólny
Lasermania - za pomocą wiązki światła bę-
dziecie próbować pokonać przeciwnika 
a jego interaktywna opaska zliczy Wasze tra-
fienia! Zajęcia sportowe i rekreacyjne - plażo-
wa piłka siatkowa i nożna, badminton, kąpiele 
w morzu, spartakiady, konkursy z nagroda-
mi, dyskoteki, karaoke, ognisko, dla chętnych 
chrzest morski. Gry - planszowe, fabularne, 
terenowe. Dzień Olimpijski - rywalizacja na 
wesoło podczas konkurencji indywidualnych 
i grupowych.

JAROSŁAWIEC
/WICIE

Komandos Junior -
Militarna Przygoda 
Jarosławiec
(9-12 lat), (13-16 lat)

Jarosławiec - polski Dubaj

Wicie - bliżej do plaży już być nie może

ośrodki z basenem

lasermania

park linowy

Budowa różnych ognisk: Dakota, Wigwam, 
studnia i rozpalanie ich za pomocą krzesiwa; 
Budowa awaryjnego filtra: uzdatnianie i przy-
gotowanie wody  Żywienie: przygotowanie 

prostych posiłków; Kamuflaż: budowa 
schronień, sposoby maskowania. Broń 
pneumatyczna: Zasady obsługi, BLOS, 
prawidłowa pozycja,  zgrywanie przyrzą-
dów, precyzją strzału; Łuk tradycyjny: 
technika oraz zawody strzeleckie do róż-
nych celów; Pierwsza Pomoc Przedme-
dyczna: RKO, robienie noszy, unierucha-
mianie kończyn; Paintball: kilkudniowe 
szkolenie paintballowe (dla chętnych) z 
realizacją ciekawych scenariuszy. Moż-
liwość rezygnacji z gier - zniżka 70 zł. 
Archery Tag: drużynowe walki na łuki za 
pomocą bezpiecznych strzał z wielkim 
piankowym grotem. Zapewniamy pełne 
umundurowanie wojskowe oraz maskę.

MORZE  I  MAZURY POLSKA
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MORZE  I  MAZURY POLSKAJ AROSŁAWIEC/WIC IE

ALMATUR POZNAŃ

Paintball – aż 1500 kul do wykorzystania podczas 
treningów i turniejów paintballowych. Zapewnia-
my pełne umundurowanie i sprzęt. Łucznictwo 
Tradycyjne - szkolenia ze strzelania łukiem tra-
dycyjnym i strzałami zakończonymi stalowym gro-
tem. Broń Pneumatyczna – nieograniczona ilość 
pocisków. Nauczycie się podstawowych nawyków 
takich jak umiejętne przybieranie pozycji oraz 
zgrywanie przyrządów celowniczych. Archery Tag - 
drużynowe walki na łuki za pomocą specjalnych, 
bezpiecznych strzał z wielkim piankowym grotem. 
Bushcraft – rozpalanie ognia, budowa schronie-
nia, praca podstawowymi narzędziami. Szyfrowa-
nie – zamiana tekstu jawnego za pomocą różnych 
algorytmów w szyfrogram. Poznacie kod Cezara, 
Morse`a, Gaderypoluki i Czekoladkę. Samarytan-
ka – szkolenie z zakresu podstawowej wiedzy me-
dycznej i udzielania pomocy. Obejmuje: robienie 
noszy, unieruchamianie kończyn, RKO.

Zagłębicie się w koreańską kulturę. Posłuchacie 
popularnych zespołów i muzycznych hitów. Quizy 
muzyczne i wiedzówki. Konkursy tańca. Poznacie 
legendy, historię, tradycje oraz ciekawostki o ży-
ciu gwiazd. Koreański Masterchef. Koreańskie dra-
my, programy tv i filmy. Pobudzicie kreatywność: 
rysowanie komiksów - manhwa, tworzenie masek 
gipsowych i tradycyjnych strojów-hanbok.

Nasza kadra doskonale wie jak połączyć słoneczne 
plażowanie z aktywnym spędzaniem czasu. Mają 
oni mnóstwo pomysłów, wśród których, oprócz re-
laksu i plażowania, na pewno znajdziecie coś dla 
siebie. Bogaty program obozu uzupełnimy Waszy-
mi zainteresowaniami tworząc wspaniały mix na 
miarę wakacji marzeń.

Będziecie zdobywać odznaki. Odznaka Łasucha 
– rozpoznawanie przy pomocy zmysłów warzyw i 
owoców, które później narysują i ozdobią. Odzna-
ka Artysty – projektowanie i wykonanie własnej 
koszulki, tworzenie kolorowych pocztówek, malo-
wanie obrazów, wykonanie bransoletek i wisior-
ków. Odznaka Sportowca – mini igrzyska: wyścigi 
rzędów, gry zręcznościowe oraz na spostrzegaw-
czość. Odznaka Pływaka – pasjonujące wodne za-
wody. Odznaka Leśnika – dowiecie się jakie zwie-
rzęta mieszkają w lesie, jak wytropić i rozpoznać 
ślady ich życia. Odznaka Poszukiwacza – poszu-
kiwanie muszelek oraz bursztynów, a także budo-
wanie zamków z piasku. Odznaka Super Bohatera 
– przypomnimy sobie losy kilku bohaterów z baśni, 
wcielając się w ich role. Odznaka Naukowca – w 
przyrodzie zawsze dzieje się coś spektakularnego 
i zaskakującego. Odznaka Disco Robaczka – kre-
atywne zajęcia artystyczne i ruchowe.

Paintball i Archery Tag 
Jarosławiec
 (11-12 lat), (12-16 lat)

Koreański POP
Wicie
(9-12 lat), (13-18 lat)

Rekreacja
Jarosławiec, Wicie
(7-12 lat), (12-16 lat)

Kolonia
Jarosławiec
(7-12 lat)

Siedem lekcji w stadninie koni. Wykwalifikowani 
instruktorzy będą uczyć Was jazdy konnej oraz 
doskonalić nabyte wcześniej umiejętności, pozna-
cie zasady bezpieczeństwa, wspólnie oporządzicie 
i osiodłacie konia, wykonacie proste prace stajen-
ne oraz zapoznacie się z terminologią jeździecką. 
Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku prze-
ciwskazań do uprawiania jeździectwa oraz pisem-
na zgoda rodzica na udział w zajęciach.

Codzienne 2-godzinne treningi na orliku; indywi-
dualnie dobrany program szkolenia; praca nad 
słabszą nogą, pierwszym kontaktem z piłką i prze-
myślanym podaniem; pojedynki 1 na 1; skuteczny 
drybling; strzały, gierki i turnieje.

Obóz przeznaczony dla młodzieży i dzieci, które 
zaczynają pływać oraz dla tych, którzy chcą do-
skonalić się w tej dyscyplinie. Na terenie ośrodka 
znajduje się kryty basen z podgrzewaną wodą i ja-

Jazda konna
Jarosławiec
(7-12 lat), (13-16 lat)

Szkółka piłkarska
Jarosławiec
(7-12 lat); (12-16 lat)

Szkółka pływacka
Jarosławiec, Wicie
(7-12 lat), (12-16 lat)

cuzzi. Zajęcia codzienne po 2h (oprócz niedzieli). 
Doskonalenie i nauczanie poszczególnych stylów 
pływackich. Podstawy ratownictwa i udzielania 
pierwszej pomocy. 
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Kod wyjazdu:  OPSD Rekreacja Szkółka pływacka/Taneczne wakacje/
Wakacje z angielskim Bałtyckie Aquaparki

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-5 2 749 PLN 2 349 PLN 2 949 PLN 2 549 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

dzanie Darłówka, gdzie zobaczymy port rybacki 
i jachtowy oraz jedyny w Polsce most rozsuwa-
ny. Następnie zobaczymy usytuowaną przy uj-
ściu rzeki Wieprzy zabytkową latarnię morską. 
W trakcie kolejnego pieszego spaceru zwiedzi-
my najciekawsze zakątki królewskiego miasta 
Darłowa. Wejdziemy na zamkową wieżę i do 
muzeum, które znajdują się w Zamku Książąt 
Pomorskich w Darłowie, a następnie zwiedzimy 
darłowską latarnię morską. 

program wspólny
Program pobytu obejmuje: 5 wejść na kryty 
basen, wejście do Parku Wodnego Jan. Wie-
czorami czeka nas ciekawy program anima-
cyjny m.in. dyskoteki z DJ, karaoke, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek. W ramach programu 
turystycznego będzie okazja do zapoznania się 
z ciekawą historią regionu. Wybierzemy się na 
wycieczkę autokarową do Ustki, podczas której 
zwiedzimy miasto i odwiedzimy Bunkry Bluche-
ra. Dodatkowo wybierzemy się na piesze zwie-

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wypo-
czynkowym Gniewko w Darłówku, położonym na 
ogrodzonym, bezpiecznym terenie, w odległości 50 
m od morza. Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-, 
6-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt 
posiada: basen kryty i jacuzzi, gabinety rehabilitacyj-
ne, stołówkę, świetlicę i salę dyskotekową, sale gim-
nastyczne.  Na terenie  ośrodka  znajduje  się również 
boisko do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, wiata, 
plac zabaw oraz miejsce na ognisko.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki dziennie plus 
podwieczorek podawany do obiadu). Posiłki serwo-
wane do stolików. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu. 

program fakultatywny
Dodatkowe  wejście  do  Parku  Wodnego  Jan  – 
(90 min pływania + 15 min na przebranie). Cena: 50 
PLN.
Wycieczka do Aquaparku w Jarosławcu - cena: 120 
PLN. 
Wycieczka do Parku Wodnego w Słupsku - cena: 100 
PLN.
Rejs statkiem po Bałtyku – morska wycieczka stat-
kiem stylizowanym na starodawny galeon. Cena: 65 
PLN.
Wycieczka do Kołobrzegu - zwiedzanie portu i mia-
sta, wejście na szczyt latarni morskiej, rejs „zabytko-
wym” żaglowcem. Cena: 120 PLN. 

uwagi
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży oraz dopłat za 
program fakultatywny. Uczestnicy powinni zabrać ze 
sobą: strój kąpielowy, ręcznik na plażę, klapki, mały 
plecak na wycieczki, kurtkę przeciwdeszczową, dres, 
nakrycie głowy i krem z filtrem. 

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd  do  ośrod-
ka  ok.  godz.  19.30.  Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 07.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 20.00, wyjazd nie później niż o godz. 06.45. 

terminy wyja zdów:
1.  26.06-06.07;
2.  07.07-17.07;
3.  18.07-28.07;
4.  29.07-08.08;
5.  09.08-19.08.

DARŁÓWKO
MORZE  I  MAZURY POLSKA

ośrodek z krytym basenem

wycieczka do Ustki

wejście na latarnię morską w Darłowie

wizyta w Parku Wodnym Jan

wodne szaleństwa w trzech Aquaparkach

specjalne programy dla amatorów pływania, tańca lub języka 
angielskiego

Zamek Książąt Pomorskich i latarnia morska w Darłowie
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DARŁÓWKO MORZE  I  MAZURY POLSKA

Rekreacja 
(8-17 lat)

Wakacje z angielskim 
(8-17 lat)

Taneczne wakacje 
(8-17 lat)

Szkółka pływacka 
(8-17 lat)

Bałtyckie Aquaparki 
(8-17 lat)

Korzystając z dogodnej lokalizacji naszego obiektu, 
który położony jest zaledwie 50 metrów od wejścia 
na plażę, przewidujemy codzienne korzystanie ze 
słonecznych i morskich kąpieli, a zespół animato-
rów i wychowawców sprawi, że nie będzie czasu na 
nudę. Nastawiamy się na wypoczynek, ale niepo-
zbawiony aktywności. Oprócz codziennych wyjść na 
plażę i kąpieli w morzu zrealizujemy program tury-
styczny oraz zajęcia rekreacyjne.

O  tym,  że  nauka  języka  angielskiego  nie  musi 
być nudna, przekonacie się na naszym wyjeździe. 10 
nietypowych lekcji angielskiego. Zapewniamy bez-
stresową naukę języka w morskim klimacie poprzez 
zabawę i konwersację. Nasi lektorzy będą zachęcali 
do komunikowania się w języku angielskim podczas 
gier, zabaw i karaoke. Ponadto realizacja programu 
rekreacyjnego i turystycznego.

Taniec to zabawa i emocje, dlatego na pewno 
nie zabraknie ich podczas naszego obozu. Zaję-
cia taneczne, będą prowadzone przez instruktora. 
Podczas 10-godzinnego  programu  tanecznego 
zapoznamy się z różnymi stylami tańca, wspólnie 
stworzymy układy choreograficzne. Ponadto gry, za-
bawy, konkursy, dyskoteki oraz realizacja programu 
turystycznego i rekreacyjnego.

Nauka pływania oraz doskonalenie posiadanych 
umiejętności pływackich (7 godzin w trakcie turnu-
su). Pod okiem instruktora odbędą się zajęcia pły-
wackie na krytym basenie ośrodka. Każdy uczestnik 
będzie mógł skorzystać z pięciu zajęć gimnastyki 
korekcyjnej. Na zajęciach teoretycznych i w trakcie 
praktycznych ćwiczeń poznacie techniki ratownic-
twa wodnego i zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Ponadto realizacja programu rekreacyjnego i tury-
stycznego. 

Dla fanów kąpieli przygotowaliśmy ekstremalnie 
wodny obóz. Oprócz plażowania i morskich kąpie-
li zaplanowaliśmy aż 3 wizyty w różnych parkach 
wodnych. Wybierzemy się do Aquaparku w Ja-
rosławcu, do Parku Wodnego w Słupsku oraz do 
parku Wodnego w Darłowie. Ponadto realizacja 
programu rekreacyjnego i turystycznego.
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Kod wyjazdu: ŁPML Przygoda w Hogwarcie /
Kolonia detektywistyczna Kolonia i obóz rekreacyjny Obóz jazdy konnej

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6  2 799 PLN 2 299 PLN 2 699 PLN 2 199 PLN 3 999 PLN 3 499 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Kolonia rekreacyjna 
(8-13 lat)

w zawodach w tenisa stołowego. W trakcie za-
jęć plastycznych namalujecie wakacyjny ob-
raz oraz wykonacie pamiątki z wakacji z masy 
solnej. Podczas spacerów brzegiem morza 
poszukacie niezwykłych skarbów – muszelek, 
bursztynów – sprawdzimy kto znalazł najwię-
cej! Zorganizujemy również  Mini Festiwal 
Kolorów, podczas którego za pomocą proszku 
Holi zalejecie otoczenie i siebie feerią barw! 
Wieczorami: dyskoteki, ognisko lub grill, gry 
planszowe i karciane, kalambury, a wszytko to 
w wesołej atmosferze.

Podczas kolonii nie zabraknie czasu na błogie 
wylegiwanie się na plaży, morskie i słonecz-
ne kąpiele. Zaczniecie od zajęć integracyjnych: 
różnorodne zajęcia zespalające grupę, umożli-
wiające nawiązanie więzi między uczestnikami i 
ułatwiające współpracę. Będziecie mogli spróbo-
wać swoich sił grając w siatkówkę plażową, bule, 
badmintona i frisbee, weźmiecie również udział 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „BRYZA”położonym 150 metrów od głównego 
wejścia na plażę. Pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami 
oraz studio 2 + 2 i 2 + 3 z łazienkami. Na terenie obiek-
tu: boiska sportowe (siatkówka, koszykówka, tenis, 
piłka nożna), „ścieżka zdrowia”, stoły do pingponga, 
plac zabaw, miejsca na grill i ognisko. 
Wyżywienie: 3 posiłki, śniadania i kolacje w formie 
bufetu, obiady serwowane. Pierwszy posiłek: kolacja 
w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
  Transport: autokar z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka wychowawców i instruktorów. 

program fakultatywny
Rejs statkiem pirackim – 180 PLN/os. 
Wycieczka do Parku Wodnego Jan w Darłówku – 160 
PLN/os.

uwagi

Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i 
predyspozycji psychofizycznych uczestników. Wszyst-
kie zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem od-
powiednich środków bezpieczeństwa i pod nadzorem 
instruktorów. Na wyjazd należy zabrać: kartę kwalifi-
kacyjną, nieprzemakalna kurtka i ciepły sweter (lub 
polar), dres, strój kąpielowy, ręczniki (plażowy i ką-
pielowy) co najmniej dwie pary butów sportowych, 
nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz krem 
ochronny z filtrem, legitymacja szkolna. W cenie za-
pewniamy wszelki sprzęt specjalistyczny, potrzebny 
do realizacji programu poszczególnych obozów

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrod-
ka ok. godz. 19.15. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 07:00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 19.00, wyjazd nie później niż o godz. 06.45

terminy wyja zdów:
1  26.06-06.07;
2. 07.07-17.07;
3. 18.07-28.07;
4. 29.07-08.08;
5. 09.08-19.08;
6. 20.08-30.08.

Miejscowość letniskowa z szeroką plażą, strzeżonym kąpieliskiem, położona 
między jeziorami Jamno i Bukowo

Ośrodek Wypoczynkowy „BRYZA”: 150 metrów od wejścia na plażę, na 
terenie: boiska sportowe (siatkówka, koszykówka, tenis, piłka nożna), 
„ścieżka zdrowia”, pingpong, plac zabaw, miejsca na grill i ognisko

Wizyta w Parku Wodnym Koszalin : rwąca rzeka, sztuczna fala, wodospady 
rurowe, sześć zjeżdżalni (najdłuższą ponad 170 m)

Program wspólny dla wszystkich obozów: plażowanie, kąpiele w morzu, 
plażowe rozgrywki w siatkówkę i piłkę nożną, gry integracyjne, podchody, 
konkursy, quizy, a wieczorami dyskoteki i ogniska

ŁAZY
MORZE  I  MAZURY POLSKA
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Obóz rekreacyjny 
(14-17 lat)

Przygoda w Hogwarcie 
(8-13 lat)

Obóz jazdy konnej 
(8-12, 13-17 lat)

Kolonia detektywistyczna 
(8-13 lat)

Jeśli chcecie odpocząć po wyczerpującym roku 
szkolnym i nabrać sił na kolejny to zapraszamy 
Was do Łaz. To propozycja dla miłośników słoń-
ca, plaży, wody, odpoczynku i dobrej zabawy w 
gronie rówieśników. Wykorzystując szeroką plażę 
zaproponujemy aktywny wypoczynek pod opieką 
ratownika, nadmorskie spacery i gry integracyjne, 
nie zabraknie również czasu na błogie wylegiwanie 
się na ręczniku. Podczas codziennych bloków spor-
towych zagracie w siatkówkę i piłkę nożną plażową, 
bule, badmintona frisbee, tenisa stołowego oraz 
baloniadę - turniej siatkówki z balonami na wodę. 
W ciepłą letnią noc zorganizujemy kino pod gwiaz-
dami – sami zadecydujecie czy będzie romantyczne 
czy z dreszczykiem emocji, z popkornem czy bez ;) 
Finałem obozu będzie Plażowy Festiwal Kolorów - 
podczas którego zalejecie otoczenie i siebie feerią 
barw! Wieczorami chillout przy ognisku, dyskoteki 
tematyczne, wieczory gier planszowych i karcianych. 

Zapraszamy do tajemniczego świata Harrego 
Pottera, w którym poczujesz się jak prawdziwy cza-
rodziej. Podczas magicznych warsztatów stworzysz 
własną „latającą” miotłę i potężną różdżkę, pod-
powiemy które zwierze powinno zostać Twoim pa-
tronusem. Na początku obozu przydzielimy Cię do 
jednego z czterech domów Hogwartu – Gryffindoru, 
Slytherinu, Ravenclawu lub Hufflepuffu. W trakcje 
zajęć wyczarujesz swojego zgredka z masy solnej 
lub gliny, a także poćwiczysz celność strzelając z 
łuku. Podczas zajęć z zaklęć i uroków - nauczysz 
się magicznych formuł. Wszyscy odważni czarodzie-
je będą mogli wziąć udział w grze terenowej, któ-
ra pozwoli m.in. odnaleźć tajemniczy peron 9 i ¾, 
kamień filozoficzny lub pokonać potężnego Lorda 
Voldemorta. Szykujcie miotły – zagramy w quiddit-
cha, poćwiczymy odbijanie „magicznych pocisków” 
podczas baloniady. Wieczorami zorganizujemy: dys-
koteki, czarodziejskie bale czy ogniska to tylko kilka 
propozycji do spędzania wspólnego czasu. Codzien-
nie będziemy wspólnie analizować książki z serii o 
Harrym Potterze, a także oglądać ich ekranizacje. 
Zostaw Mugoli i daj się porwać fantazji i magii! 

Na obóz zapraszamy miłośników jazdy konnej pro-
ponujemy 16 godzin zajęć w pobliskiej stadninie 
koni w grupach ok. 10 osobowych. Oferta obejmuje 
cztery wizyty w stajni, w trakcie których odbędą się 
lekcje jazdy konnej (cztery godziny lekcyjne w tur-
nusie). W trakcie pobytu poznacie tajniki jeździec-
twa rozpoczynając od obchodzenia się z koniem 
(czyszczenie, pielęgnowanie, siodłanie) poprzez 
ukształtowanie prawidłowej postawy jeździeckiej: 
poprawienie dosiadu, równowagi i balansu ciała, 
rozluźnienie jeźdźca, podążanie za ruchem konia i 
styczność z siodłem, napinanie krzyża, wyrabianie 
wyczucia jeździeckiego, działanie łydkami, ciężarem 
jeźdźca i wodzami, ruszanie stępem, zakłusowanie, 
jazda po łuku, jazda w terenie (po uzyskaniu zgo-
dy instruktora). Dodatkowo:  projekcje z podstaw 

Podczas kolonii poznasz wszystkie sztuczki dobrego 
detektywa. Nauczysz się podstaw zdalnej łączności 
operacyjnej z użyciem specjalistycznego sprzętu 
(krótkofalówki). Podczas gry terenowej będziesz 
ćwiczyć techniki dyskretnej obserwacji obiektu oraz 
odczytywania i zacierania śladów. Po szkoleniu z 
kryptologii stworzysz swój własny szyfr i zgłębisz 
reguły przekazywania szyfrogramów. Poznasz tajni-
ki przesłuchiwania świadków, motywy popełniania 
przestępstw oraz ustalisz wersję zdarzeń przestęp-
stwa. Nabędziesz wiedzy z zakresu zabezpieczenia 
miejsca zdarzeń oraz utrwalania różnego rodzaju 
śladów. Dowiesz się czy do czego może się przy-
dać odcisk buta, co to jest daktyloskopia oraz po 
co tworzymy profil psychologiczny przestępcy. Gry 
towarzyskie z elementami dochodzenia pomogą 
w doskonaleniu umiejętności kojarzenia różnego 
rodzaju faktów. Czy jesteś gotowy wejść w „świat 
zagadek”? 

weterynarii, podstawy naturalnej pracy z koniem. 
Na obóz należy zabrać: buty za kostkę z twardą i 
płaską podeszwą, długie spodnie dresowe lub 
legginsy oraz atestowany toczek lub kask do jazdy 
konnej. 
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Kod wyjazdu:  ŁPMM Kolonia przygodowa Obóz rekreacyjny Obóz przygodowy

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6  3 499 PLN 2 999 PLN 3 299 PLN 2 799 PLN 3 399 PLN 2 899 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Słoneczny Brzeg” w pokojach 2-, 3- i 4-osobo-
wych z łazienkami.
Wyżywienie: całodzienne  (3  posiłki).  Śniadania  
i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany do stoli-
ka.Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz  prowiant  na  
drogę  powrotną.  Wyjazd  dziecka  wymagającego  
specjalnej  diety możliwy jest tylko po uzyskaniu zgo-
dy organizatora, najpóźniej  na  21  dni  przed  rozpo-
częciem  turnusu (dieta dodatkowo płatna). Zapew-
niamy uczestnikom stały dostęp do wody pitnej na 
terenie ośrodka.
Transport: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej. 
Nagrody i pamiątki. Realizacja programu. 

uwagi

Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem 
niezbędnych elementów zapewniających bezpie-
czeństwo (uprzęże i kaski alpinistyczne, kamizelki 
asekuracyjne, maski ochronne, mundury i rękawice). 
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psycho-
fizyczny większości uczestników program może ulec 
zmianie. Od każdego uczestnika pierwszego dnia po-
bytu pobierzemy kaucję w wysokości 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych przez niego w 
sprzęcie lub w wyposażeniu ośrodka. Jeśli takich strat 
nie będzie - kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu. 
Podział na grupy wiekowe będzie realizowany przy 
minimum 10 osobach w danym przedziale wiekowym.
Zabierz ze sobą: mały plecak, ciepły sweter lub polar, 
nakrycie głowy, dres sportowy, kurtkę przeciwdesz-
czową, buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, 
letnie nakrycie głowy, strój kąpielowy. Mile widziane: 
aparaty fotograficzne.

 

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok.godz. 18.30.Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
07.15. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 
18.00, wyjazd nie później niż o godz. 07.00

terminy wyja zdów:
1 26.06-06.07;
2. 07.07-17.07;
3. 18.07-28.07;
4. 29.07-08.08;
5. 09.08-19.08;
6. 20.08-30.08. 

ALMATUR ŁÓDŹ
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MIELNO

Znany, nadmorski kurort usytuowany na mierzei pomiędzy Morzem 
Bałtyckim, a Jeziorem Jamno

Zakwaterowanie w Ośrodku „Słoneczny Brzeg”, 230 m od nadmorskiej 
plaży i 200 m od brzegu jeziora; do dyspozycji: dwukondygnacyjne pawilony 
hotelowe, budynek główny z jadalnią, sala taneczna, sala dydaktyczna, 
boisko do siatkówki, plac zabaw, wiata grillowa, tenis stołowy

Program wspólny dla wszystkich obozów: linowe ewolucje (pokonywanie 
na czas mostu linowego, trickline – chodzenie po taśmie zawieszonej nad 
ziemią); zajęcia z chustą animacyjną, wyścigi w workach, na szczudłach 
i nartach wieloosobowych, przelewanie wody przez dziurawe rury, rywaliza-
cja w 3-osobowych „Spodniach Clowna”, turnieje sportowe: „Mega Bierki”, 
siatkówka, tenis stołowy, kometka; grillowanie, wycieczki piesze i spacery, 
plażowanie i kąpiele, baloniady, przeprawy na dętkach i „mokra siatkówka”

I pomoc – zabawowe poznanie zasad i ćwiczenie pomocy przedmedycznej: 
wzywanie pomocy, samodzielne konstruowanie improwizowanych noszy, 
tamowanie krwotoków i opatrywanie ran, transport „rannego” w trudnych 
warunkach, symulacje akcji ratowniczych
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Kolonia przygodowa
(8-13 lat)

Obóz rekreacyjny 
(12-15 lat), (15-18 lat)

Obóz przygodowy 
(13-18 lat)

Każdy dzień kolonii wypełnią atrakcyjne zajęcia 
programowe. Zajęcia integracyjne: wymagające 
bystrości umysłu i kreatywności, zajęcia zespalają-
ce grupę, umożliwiające nawiązanie więzi między 
uczestnikami. „Mały alpinista” - zajęcia w Parku li-
nowym „Tukan” na łatwych trasach dostosowanych 
do wieku i możliwości uczestników; przed zajęcia-
mi szkolenie bezpieczeństwa. „Holi Day” (festiwal 
kolorów): szalona zabawa z bezpiecznymi, koloro-
wymi proszkami Holi, zakończona sesją zdjęciową. 
„Świat Labiryntów”: wycieczka autokarowa do 
gospodarstwa edukacyjnego w Paprotach; gry i 
zabawy terenowe prowadzone będą przez anima-
torów na terenie starego gospodarstwa, łąkach, w 
lesie i na leśnych polanach. „Dzień wśród alpak”: 
wycieczka autokarowa do gospodarstwa agrotury-
stycznego „Alpaki na Sosnowych Wzgórzach”; spa-
cery i zabawy z alpakami, psami, kotami i papugą; 
przejażdżka wozem ciągniętym przez traktor po 
lesie i łąkach; karmienie gęsi i kur; przejście przez 
most linowy i zjazd mini-tyrolką, zabawy w suchym 
basenie, przeciąganie liny, walka na sianie, odpo-
czynek na hamakach i kulinarna uczta (drożdżów-
ki, bezy lub naleśniki skomponowane z produktów 
ekologicznych). Poszukiwania skarbów: napojów 
w puszkach, słodyczy i przedmiotów niezbędnych 
w dalszych zajęciach za pomocą wykrywaczy me-
tali. „Letni hokej”: mecze, gdzie kijami hokejowymi 
są szczotki, a taflą lodową olbrzymia folia pokryta 
pianą. „Mały strzelec”: strzelanie do tarcz z łuków 
i proc, pojedynki na gąbkowe pociski z broni NERF. 
Wycieczka rowerami wodnymi: z ratownikiem 
wodnym po Jeziorze Jamno. Wszystkie zajęcia od-

Obóz rekreacyjny, łączący beztroski wypoczynek 
nad morzem z wieloma innymi atrakcjami. Zabawy 
integracyjne: zapoznanie się uczestników, wprowa-
dzenie dobrego klimatu, nawiązanie więzi między 
uczestnikami i kadrą obozową; podczas zajęć trzeba 
wykazać się bystrością umysłu i kreatywnością. Śla-
dami Indiany Jones’a: „czytanie mapy”, nauka po-
sługiwania się busolą, odnajdywanie północnego 
kierunku, wędrówki na orientację, nocne podchody, 
gry terenowe, poszukiwania ukrytych wskazówek, 
zadań, artefaktów i innych przedmiotów niezbęd-
nych w dalszych zajęciach za pomocą wykrywaczy 
metali. Test odwagi: wspólne wysłuchanie kilku 
historii grozy, a następnie nocne zadania w lesie, 
gdzie na uczestników czekać będą „straszne zasadz-
ki”,„niesamowite spotkania” i „zaskakujące przygo-
dy”; zabawa odbędzie się pod pełną kontrolą kadry 
obozowej. Zajęcia sportowo-rekreacyjne: dzienne i 
nocne gry terenowe, rozgrywki sportowe na plaży, 
olimpiada obozowa, zajęcia gimnastyczne, balonia-
dy. Super strzelec: strzelanie w różnych pozycjach 
z proc, łuków, pistoletów i karabinków pneuma-
tycznych do celów statycznych i ruchomych. Letni 
hokej: mecze, gdzie kijami hokejowymi są szczotki 
do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia po-
kryta pianą. „Holi Day” (festiwal kolorów): szalona 
zabawa z bezpiecznymi, kolorowymi proszkami Holi, 
zakończona sesją zdjęciową. Poszukiwanie skar-

Miłośników mocniejszych wrażeń zapraszamy na 
pełne przygód wakacje z adrenaliną. Zajęcia w 
Parku Linowym „Tukan”: pokonywanie wysoko-
ściowego toru przeszkód; każda z 7 tras to szereg 
podestów zawieszonych na różnych wysokościach 
pni drzew połączonych linami nośnymi, siatkami, 
łańcuchami i drabinkami; przed zajęciami szko-
lenie z zasad bezpieczeństwa oraz poruszania się 
po torze. „Akcja Komandos”: zajęcia strzeleckie z 
kilkoma scenariuszami na profesjonalnym polu 
paintballowym urealnione efektami pirotech-
nicznymi; na czas zajęć każdy uczestnik dostanie 
mundur, marker paintballowy, maskę, rękawiczki, 
kamizelkę ochronną i będzie miał do dyspozycji 
150 kul. Strzelectwo: z proc i łuków oraz krótkiej 
i długiej broni pneumatycznej do tarcz i celów ru-
chomych. Orientering: „czytanie mapy”, nauka po-
sługiwania się busolą, odnajdywanie północnego 
kierunku, wykorzystanie nowoczesnych metod na-
wigacji, wędrówki na orientację, nocne podchody, 
gry terenowe, sygnalizacja i komunikowanie się w 
terenie. „Skarb Mielna”: miejska gra terenowa na 
orientację, podczas której konieczne jest wykony-
wanie licznych zadań, zaliczanie prób i poszukiwa-
nie ukrytych wskazówek z wykorzystaniem busoli 
i elektronicznych wykrywaczy metali. Wycieczka 
rowerami wodnymi: z ratownikiem po Jeziorze 
Jamno. Obóz dla miłośników nie tylko wypoczynku 
nad morzem, ale także różnorodnych, nietypowych 
zajęć i zwariowanych pomysłów.

ALMATUR ŁÓDŹ
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bywać się będą pod fachową opieką wychowaw-
ców (1/10os), ratowników wodnych i instruktorów, 
a realizacja programu obozu będzie dostosowana 
do indywidualnych możliwości większości uczest-
ników. 

bu Neptuna: całodniowa gra terenowo-fabularna 
w ośrodku, lesie i na plaży. Wycieczka rowerami 
wodnymi: z ratownikiem wodnym po Jeziorze Jam-
no. Nocny maraton filmowy.
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Kod wyjazdu: 
APKO Jazda konna Rekreacja/ Taneczny/ Sportowy/ Piłkarski Parki Wodne/Tenis/Pływanie

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6  3 399 PLN 2 999 PLN 2 799 PLN 2 399 PLN 2 949 PLN 2 549 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

zwiedzanie Kołobrzegu

lasermania

park linowy

Ustronie Morskie - aquapark

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w OW Bukowina po-
łożonym w Podczelu. Hotel oferuje pokoje 4-,5-,6-7-, 
8-osobowe z łazienkami lub w ORW Holtur położnym 
w Podczelu w pokojach typu studio składających się z 
trzech sypialni (2,3,4-osobowych) oraz dwóch łazienek 
i aneksu kuchennego. W jednym z budynków ośrodka 
dostępny jest kryty basen.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + deser) w sto-
łówce ośrodka. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu obozo-
wego.

program fakultatywny
Fotorelacja – do pobrania online – 35 PLN. Archery 
Tag – walka na łuki z bezpiecznymi strzałami – 40 
PLN. Lasermania – zabawa z karabinkami strzela-
jącymi wiązką lasera – 45 PLN. Bumper Ball – zaba-
wa w dużych, dmuchanych kulach – 40 PLN. Park 
linowy – 45 PLN. Deska SUP –zabawa podczas 
pływania na szerokiej desce z wiosłem – 35 PLN. 
Oceanarium w Stralsund i Aquapark Baltic Park Molo 
(Niemcy) – wycieczka do najnowocześniejszego oce-
anarium w Europie i wspaniała zabawa w wodnym 
parku rozrywki – 350 PLN. Serengeti Park (Niemcy) 
– to unikalne połączenie największego w Europie sa-
fari z niezwykłym parkiem rozrywki– 450 PLN. Heide 
Park (Niemcy) – całodniowa wycieczka do najwięk-
szego lunaparku w północnych Niemczech – 500 PLN. 
Tropikalna Wyspa k. Berlina (Niemcy) – największy 
na świecie kryty, tropikalny park wodny – 450 PLN. 
Cena całodziennych wycieczek obejmuje: ciepły posi-
łek, transport, bilety wstępu, obsługę pilota, prowiant 
oraz ubezpieczenie NNW i KL za granicą. Nie gwaran-
tujemy realizacji imprez fakultatywnych. 

uwagi

Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży oraz kosztów 
imprez fakultatywnych. Uczestnicy wyjeżdżający za 
granicę muszą posiadać paszport lub dowód oso-
bisty. Wszelkie życzenia dotyczące zakwaterowa-
nia będą rozpatrywane w miarę możliwości. Nie 
gwarantujemy realizacji imprez fakultatywnych. 

plan podróży nr 6

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 18.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
08.30.

terminy wyja zdów:
1. 25.06-05.07
2. 06.07-16.07 
3. 17.07-27.07
4. 28.07-07.08 
5. 08.08-18.08 
6. 19.08-29.08

KOŁOBRZEG

program wspólny

Zwiedzicie kołobrzeską starówkę i jej zaka-
marki - spacer po bulwarze J. Szymańskie-
go, zobaczycie kołobrzeski port, powojenną 
latarnię morską, pomnik Zaślubin Polski z 
Morzem oraz 220 metrowe molo. Laserma-
nia - nowoczesna, bezpieczna zabawa z ka-
rabinkami z wiązką światła, w czasie której 
strzelacie w przeciwnika, a jego opaska zlicza 
trafienia! Park linowy - przypływ adrenaliny 

i zdrowy wysiłek na świeżym powietrzu. 
Ustronie Morskie - zabawa w tamtejszym 
Aquaparku. Zajęcia sportowe i rekreacyjne 
- plażowa piłka siatkowa i nożna, badmin-
ton, kąpiele w morzu pod nadzorem ratow-
nika, spartakiady, konkursy z nagrodami, 
dyskoteki, karaoke, ognisko, chrzest morki, 
wyścigi rzędów. Gry planszowe, terenowe i 
fabularne, wieczorki tematyczne.

MORZE  I  MAZURY POLSKA
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Zachodniopomorskie 
Parki Wodne
(7-12 lat), (12-18 lat)

Street Dance
(7-12 lat), (12-18 lat)

Tenis
(7-12 lat), (12-18 lat)

Sport
(7-12 lat), (12-18 lat)

Jazda konna
(7-12 lat), (12-18 lat)

Rekreacja
(7-12 lat), (12-18 lat)

Piłka nożna
(7-12 lat), (12-18 lat)

Szkółka pływacka
(7-12 lat), (12-18 lat)

Gwarantowana świetna zabawa podczas czterech 
pobytów w różnych AQUAparkach. Na miłośników 
wodnego szaleństwa czekają liczne zjeżdżalnie, 
fale wodne, tory przeszkód, rwące rzeki, masaże 
wodne, jacuzzi, kąpiele w basenach sportowych, 
rekreacyjnych. 

Będziecie ćwiczyć triki, strzały i podania oraz 
analizować fragmenty meczów. Popracujecie nad 
własnym stylem podczas indywidualnie dobrane-
go programu szkolenia, który pozwoli na wszech-
stronny rozwój pod kątem psychomotorycznym. 
Poćwiczycie słabszą nogę, pierwszy kontakt z piłką 
i pojedynki 1 na 1, które przygotują Was do obozo-
wych rozgrywek.

Nauka pływania oraz doskonalenia umiejętno-
ści podczas codziennych 2-godzinnych zajęć w 
pływalni pod okiem instruktora. Zajęcia dosto-
sowane do wieku i możliwości uczestników. Każ-
de zajęcia będą zawierały rozgrzewkę, ćwiczenia 
techniczne, ćwiczenia rozluźniające i zabawę na 
zjeżdżalniach, gejzerach, pod kaskadami oraz 
relaks w jacuzzi. Poznacie techniki ratownictwa 
i pierwszej pomocy, a na koniec weźmiecie udział 
w bezstresowych zawodach w przyjacielskiej at-
mosferze.

Podczas codziennych, około 3-godzinnych zajęć 
popracujecie nad choreografiami, krokami i kon-
dycją. Rytm ulicy pomoże Wam zgłębić szeroki 
wachlarz stylów tanecznych: Hip Hop, Locking, Po-
pping, House, New Style, elementy Breake Dance 
i jazz. Całość zwieńczy występ finałowy.

Codzienne, 2-godzinne treningi prowadzone będą 
nowoczesnymi metodami w oparciu o zabawy i gry 
ruchowe na profesjonalnych kortach pod okiem 
instruktora. Obóz przeznaczony jest dla młodzieży, 
która zaczyna grać w tenisa lub dla tych, którzy tę 
grę chcą doskonalić. Polecamy zabranie własnych 
rakiet tenisowych.

Wypoczynek i zabawa połączony ze zwiedzaniem. 
Odwiedzicie Kołobrzeg i Ustronie Morskie. Mocną 
dawkę pozytywnych wrażeń zapewnią Park Linowy 
oraz Aquapark, natomiast udział w przygodowej 
grze terenowej dostarczy sporo atrakcji. Wszystko 
to płynnie będzie przeplatać się ze słonecznym 
plażingiem, kąpielami morskimi oraz propozycjami 
zabaw i gier ruchowych.

Codzienne zajęcia odbywać się będą na komplek-
sach sportowych bądź na plaży. Nasz instruktor 
zorganizuje Wam zajęcia ogólnorozwojowe, mecze 
piłkarskie, zagracie w koszykówkę, siatkówkę, pił-
kę ręczną czy dawno zapomnianą grę w palanta. 
Spędźcie aktywnie czas i sami zadecydujcie co 
chcecie robić, nic na siłę!

Program obejmuje ok. 16 godzin zajęć w stadni-
nie oraz krytej ujeżdżalni – w tym sześć lekcji 
jazdy konnej. Nauka jazdy konno, doskonalenie 
wcześniej nabytych umiejętności, czyszczenie 
i siodłanie koni, terminologia jeździecka. Zajęcia 
z lonżowania, jazda na padoku oraz jazda w tere-
nie. Wymagana pisemna zgoda rodzica na udział 
w zajęciach.
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Rekreacja
(7-11 lat), (12-18 lat)

plażowanie i kąpiele w morzu

rejs „zabytkowym” żaglowcem

przejażdżka kolejką wąskotorową wzdłuż wybrzeża

cudowny widok z latarni morskiej

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. OW „Komandor” usy-
tuowany w sosnowym lesie, zaledwie 100 metrów od 
morza. Pokoje 4-, 5-osobowe z łazienkami. Na terenie 
ośrodka: boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, sal-
ki telewizyjne, tenis stołowy, biblioteka, plac zabaw dla 
dzieci, sala dyskotekowa i świetlice, zadaszony taras, 
bezpłatne WiFi przy recepcji obiektu. Teren obiektu jest 
ogrodzony i bezpieczny, z dużą ilością zieleni.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki plus podwieczorek, 
serwowane w stołówce ośrodka). Śniadania i kolacje 
w formie bufetu, obiady serwowane. Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. Moż-
liwość zamówienia diety: wegetariańskiej, bezmlecznej 
za dopłatą 150 PLN/pobyt.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 15.000 
PLN. Opieka wychowawców-instruktorów. Realizacja 
programu.

program fakultatywny
Pomerania Fun Park (propozycja dla dzieci 8-12 lat) – 
największy park rozrywki na Pomorzu Zachodnim. Cena 
200 PLN. Dziki Zachód Zieleniewo - indianie + kowboje: 
malowanie, przejazdy bryczką, pokazy indiańskie, zwie-
dzanie mini ZOO. Cena 150 PLN.Park Linowy - wysoko-
ściowy tor linowy, który zagwarantuje niezapomniane 
wrażenia, przypływ adrenaliny i zdrowy wysiłek na świe-
żym powietrzu. Cena 100 PLN.
Paintball - strategiczne zabawy strzeleckie z użyciem 
broni na żelowe kulki z kolorową farbą; sprzęt, obsługa 
+ 200 kulek. Cena 120 PLN. Rafting - wspaniała, dwugo-
dzinna przygoda na wodzie, idealne połączenie sportu 
i rekreacji. Cena 150 PLN. Heide Park (Niemcy) - cało-
dzienna wycieczka do największego lunaparku w pół-
nocnych Niemczech. Cena 400 PLN. Tropikalna Wyspa 
(Niemcy) - całodzienna wycieczka do parku rozrywki 
i wypoczynku. Cena 400 PLN. W cenie obu wycieczek: 
transport, bilet wstępu, ciepły posiłek, ubezpieczenie 
oraz prowiant. Uczestnicy powinni posiadać dowód 
osobisty lub paszport.

uwagi
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć  ustali  kadra  obozu  w  zależności  od  pogo-
dy i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Cena 
nie  obejmuje  dopłaty  za  transport  z  miast  wy-
szczególnionych w planie podróży. Możliwość prze-
siadki na trasie przejazdu. Należy zabrać ze sobą: 
legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport (w 
przypadku zainteresowania wycieczką do Niemiec), 
nakrycie głowy, krem z filtrem UV, wygodne buty na 
piesze wycieczki i do uprawiania sportu, dres sporto-
wy, mały plecak na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę, 
ciepły sweter lub polar, strój sportowy. Wszelkie ży-
czenia dotyczące zakwaterowania będą rozpatrywane 
w miarę możliwości. Prosimy pamiętać o zabraniu wy-
pełnionej karty kwalifikacyjnej z wpisanym numerem 
PESEL oraz o podpisaniu bagaży podróżnych dzieci.   

plan podróży nr 4
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsiada-
nia na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka ok. 
godz. 18.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 08.30. 
Dojazd  własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 18.00, 
wyjazd nie później niż o godz. 08.30.

terminy wyja zdów:
1. 26.06-06.07.
2. 07.07-17.07.
3. 18.07-28.07.
4. 29.07-08.08.
5. 09.08-19.08.
6. 20.08-30.08.

DŹWIRZYNO

Każdy z obozowych dni wypełniony będzie licz-
nymi atrakcjami i niespodziankami. Zorganizuje-
my gry i zabawy, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
które oprócz zdolności ruchowych, rozwijają 
pewność siebie i umiejętność pracy w grupie. Za-
pewnimy także bogaty program turystyczny m.in. 
zabierzemy Cię na wycieczkę do Kołobrzegu, 
gdzie oprócz zwiedzania portu i miasta, będziesz 
miał okazję wejść na szczyt latarni morskiej, aby 
podziwiać piękną panoramę okolicy. Podczas 

rejsu „zabytkowym” żaglowcem poczujesz 
klimat morskiej przygody. Zobaczysz także 
urocze Jezioro Turkusowe na terenie Woliń-
skiego Parku Narodowego. W Międzyzdro-
jach przejdziesz Aleją Gwiazd. Odbędziesz 
wycieczkę zabytkową trasą kolei wąskoto-
rowej wzdłuż wybrzeża. Przeżyjesz niezwykłą 
podróż w czasie, możliwą dzięki prezen-
tacjom z dźwiękiem, światłem i obrazem 
w Multimedialnym Muzeum na Klifie w Trzę-
saczu. Całość uzupełnią kąpiele w morzu, 
konkursy, dyskoteki, seanse filmowe a także 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Kod 
wyjazdu: 
OPOD

Rekreacja Zumba Fitness/
Plastyka

Fotografia/Row-
ery/J. Angielski/

J. Hiszpański 
Paintball

Terminy Ceny First  
Moment Ceny First  

Moment Ceny First 
Moment Ceny First 

Moment

1-6 2 699 
PLN

2 299 
PLN

2 799
PLN

2 399
PLN

2 899 
PLN

2 499 
PLN

 2 999 
PLN

2 599 
PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turys-
tycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 
PLN/os. 
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Język angielski
(12-18 lat)

Zumba Fitness
(7-11 lat), (12-18 lat)

Paintball
(12-18 lat)

Obóz rowerowy
(12-18 lat)

Fotografia
(12-18 lat)

Język hiszpański
(12-18 lat)

Plastyka
(7-11 lat), (12-18 lat)

Baw się razem z nami wydobywając z otaczającej 
nas rzeczywistości to co najciekawsze i najpięk-
niejsze. Urokliwa, nadmorska miejscowość ma 
niepowtarzalną atmosferę, sprzyjającą realizacji 
plastycznych pasji. Podczas 12 godzinnych za-
jęć poznasz różne techniki plastyczne. Nauczymy 
Cię swobodnie żeglować pomiędzy nimi i bawić 
się ich łączeniem. Wykonasz rysunki konturowe 
w kolorze i nie tylko. Za pomocą farb akrylowych 
na podobraziu stworzysz – przedstawisz w sposób 
kreatywny – swój „plastyczny styl”. Zamienisz się 
w projektanta mody bazując na studium postaci 
ludzkiej. Własnoręcznie zaprojektujesz i namalu-
jesz niepowtarzalną koszulkę z motywem plastycz-
nym. Chcemy również rozwijać Twoje umiejętności 
manualne, tworząc oryginalne obrazki szklane, 
wazony, bransoletki. Każdej chętnej osobie wple-
ciemy we włosy kolorowy warkoczyk tworząc „wa-
kacyjną fryzurę”, która z pewnością będzie miłą pa-
miątką pobytu nad uroczym polskim morzem. Za 
udział w zajęciach plastycznych otrzymasz od nas 
pamiątkową przypinkę, która będzie przypominała 
Ci nadmorską – wakacyjną przygodę w „artystycz-
nym wydaniu”. 

Jeśli chcesz przeżyć niezapomnianą nadmorską 
przygodę oraz mieć możliwość kontaktu z językiem 
obcym również podczas wakacji, z dala od szkol-
nych murów i książek, zapraszamy Cię na 12 godzin 
zajęć z j. angielskiego w całkowicie innym wymia-
rze. Będziemy kładli nacisk na aktywny udział w 
zajęciach, rozwijali umiejętności komunikacyjne, 
wzbogacali słownictwo. Skupimy się na przygoto-
waniu do wykorzystywania języka obcego w sytu-
acjach życiowych. Zajęcia będą prowadzone zgod-
nie z zasadą „uczyć bawiąc, bawiąc uczyć” poprzez 
gry i zabawy, konwersacje oraz scenki rodzajowe.

Chcesz ukształtować swoją sylwetkę, spalić zbęd-
ne kalorie, zadbać o swoją kondycję i zdrowie, a 
przede wszystkim spędzić czas w fantastycznej at-
mosferze zabawy? To wszystko zrealizujesz poprzez 
świetną zabawę na naszym obozie. Przygotowali-
śmy zestaw treningów i ćwiczeń: ZUMBA fitness, 
jogging, elementy gimnastyki; 15 godzin zajęć pro-
wadzonych przez instruktorów pozwoli Ci po pro-
stu bawić się sportem! 

Zastanawiasz się, co zrobić z częścią swoich wa-
kacji? Chcesz nabrać pewności siebie i nauczyć 
się przełamywać własne bariery? Mamy dla Ciebie 
propozycję dynamicznej formy pojedynku jaką 
jest paintball. Podczas trzech spotkań uczestni-
cy nauczą się taktyki którą następnie będą mogli 
sprawdzić podczas rozgrywek prowadzonych we-
dług różnorodnych scenariuszy. Każdy będzie miał 
do wykorzystania 1200 kulek. Gracze wyposażeni 
zostaną w kombinezony oraz maski paintballowe, 
które chronią twarz i boki głowy. Nad strzelającymi 
czuwa cały czas sędzia i obsługa techniczna. Dla 
uczestników obozu pamiątkowe dyplomy.

Entuzjastów aktywnego wypoczynku zapraszamy 
na obóz rowerowy, który będzie okazją do inten-
sywnego wypoczynku w pięknych okolicznościach 
przyrody oraz do poznawania rowerowej mapy 
Polski. Ci z kolei, którzy na rowerze jeżdżą spora-
dycznie poprawią swoją kondycję, popracują nad 
techniką jazdy i przeżyją ciekawą przygodę na 
rowerowych trasach. Zapewniamy rowery (rowery 
miejskie) i kaski. Łącznie 10 godzin zajęć. W karcie 
zdrowia musi być zapisana informacja lekarza lub 
rodzica o braku przeciwwskazań do udziału w obo-
zie sportowym.

Popatrz na świat przez wizjer aparatu, aby uchwycić 
jego piękno. Rozwiń swoją wyobraźnię, wrażliwość 
i kreatywność, naucz się ilustrować codzienność, 
nie przeocz żadnej istotnej chwili – to hasła na-
szych warsztatów, a jeśli fotografować, to najlepiej 
nad polskim morzem. Zapraszamy na 15 godzinny 
obóz fotograficzny do Dźwirzyna, gdzie w świetnej 
atmosferze możesz zgłębiać tajniki fotografii, do-
skonalić swój warsztat, a przy okazji genialnie się 
bawić. Aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach mu-
sisz zabrać cyfrowy aparat fotograficzny (najlepiej 
z możliwością ustawień ręcznych), mile widziany 
statyw. Rozwijaj swoje pasje razem z nami! 

¡Hola amigos! Nauka to nie tylko siedzenie nad 
książkami. Nasi lektorzy pokażą Wam jak połączyć 
naukę ze wspaniałą zabawą. Poznacie najbardziej 
słoneczny język na świecie! Zapraszamy na 12 go-
dzin zajęć z j. hiszpańskiego w innym wymiarze. Za-
poznacie się z kulturą, muzyką i tradycjami Hiszpa-
nów. Czekają Was warsztaty, ciekawe gry i zabawy, 
rozwijanie umiejętności mówienia, wycieczki po 
okolicy, nowe przyjaźnie i mnóstwo pozytywnych 
wrażeń.  
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rekreacja w nadmorskim kurorcie

koreańskie hity o zachodzie słońca

obozy militarne pełne mocnych wrażeń nad Bałtykiem

wycieczka do Kołobrzegu i na słynne molo długie na ponad 200 m

obiekt z basenem z podgrzewaną i podświetlaną wodą  

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Ośrodek „FAMA-STA” 
położony w centrum Mrzeżyna, w odległości 350 m od 
morza. Zakwaterowanie w murowanych pawilonach 
hotelowych. Pokoje: 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami 
(możliwe łóżka piętrowe). Na terenie obiektu znajdują 
się: odkryty basen kąpielowy o wymiarach 8 x 16 m, 
jadalnia, kawiarnia, biblioteka, 5 sal dydaktycznych 
i telewizyjnych, 2 sale dyskotekowe, a także boiska 
(siatkówka, siatkówka plażowa, koszykówka, badmin-
ton), tenis stołowy, trzy place zabaw, siłownia i miej-
sca na ogniska.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek; 
śniadania i kolacje w formie bufetu), obiad serwowa-
ny. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na 
drogę powrotną. Możliwość zamówienia najpóźniej 
7 dni przed rozpoczęciem obozu – za dopłatą diety: 
wegetariańskiej/ bezlaktozowej/ bezmlecznej: 200 
PLN, bezglutenowej/ bezmleczno-bezglutenowa: 250 
PLN.  
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka kadry pedagogicznej, medycznej, instruk-
torskiej i ratowniczej. Nagrody i pamiątki. Realizacja 
programu.

program fakultatywny
Dla obozu rekreacyjnego i K-pop
Koło młyńskie w Kołobrzegu - (płatne na miejscu). 
Cena ok. 30 PLN
Rejs statkiem wzdłuż wybrzeża - Cena 60 PLN;
Wizyta w stadninie koni - przejażdżka na końskim 
grzbiecie. Cena 100 PLN
Rejs szybką łodzią motorową typu RIB - Cena 100 
PLN
Wycieczka do Parku Rozrywki Pomerania -  realizo-
wana przy min 15 osobach. Cena 200 PLN
Dla obozów militarnych program fakultatywny do-
stępny i płatny na miejscu.
Strzelectwo (Walter P99) - Cena 25 PLN
Możliwość zakupu mundurów wojskowych oraz akce-
soriów militarnych i survivalowych. 

uwagi

Zabierz ze sobą: legitymację szkolną, wypełniona kar-
tę kwalifikacyjną, ciepły sweter/ polar, nakrycie głowy, 
dres, kurtkę przeciwdeszczową, strój kąpielowy, oku-
lary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV, spray prze-
ciw komarom. Obozy militarne: mały plecak, śpiwór, 
karimat, buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, 
scyzoryk, strój kąpielowy, odzież i buty do chodzenia 
w wodzie, po lesie i mokradłach (niedrogie obuwie 
mogące ulec zniszczeniu). Mile widziane: odzież moro 
i buty wojskowe. Cena nie obejmuje dopłaty za trans-
port z miast wyszczególnionych w planie podróży i 
programu fakultatywnego. Od każdego uczestnika 
pobierzemy kaucję w wysokości 50 PLN na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych przez niego w 
sprzęcie lub w wyposażeniu.

plan podróży nr 4
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 19.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
07.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o 
godz. 18.00, wyjazd nie później niż o godz. 08.00.

terminy wyja zdów:
1 26.06-06.07; 2 07.07-17.07; 3 18.07-28.07; 
4 29.07-08.08; 5 09.08-19.08; 6 20.08-30.08.

MRZEŻYNO

Obozy Rekreacja i K-pop – czekają na Was 
morze, plaża i słońce, muzyka i kadra, ktora 
dysponuje niewyczerpaną ilością pomysłów na 
atrakcyjne spędzenie czasu.

Kod 
wyjazdu: 
KPOM

Rekreacja Lato i K-Pop Wakacyjna ucieczka - zagad-
kowo fabularny Młody Komandos

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-5 2 799 PLN 2 399PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 3 299 PLN 2 899 PLN 3 349 PLN 2 949 PLN

6 - - - - 3 299 PLN 2 899 PLN 3 349 PLN 2 949 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Obozy militarne - dla fanów wojskowości. 
Poza zajęciami z wybranego obozu czekają 
Was atrakcje wspólne dla wszystkich obo-
zów: podstawy terenoznawstwa - odnajdy-
wanie północnego kierunku, użycie busoli 
i wyznaczanie azymutów, wędrówki na orien-
tację, nocne przemarsze; pierwsza pomoc 
-  konstruowanie noszy, transport rannego, 
symulacja akcji ratunkowej, opatrywanie 
ran; survival - przetrwanie w trudnych wa-
runkach terenowych i atmosferycznych; 
zajęcia sprawnościowe - zaprawy poran-
ne, musztra, tory przeszkód, marszobiegi; 
plażowanie i kąpiele w morzu i na ba-
senie; ogniska; strzelectwo - sytuacyjne 
z krótkiej broni strzeleckiej, z elementami 
stresu i z użyciem repliki pistoletu WALTER 
P99; walka wręcz - obezwładnianie napast-
nika, walka gumowymi atrapami broni, tech-
niki jednostek specjalnych.



57

MORZE  I  MAZURY POLSKAMRZEŻYNO

ALMATUR KATOWICE

Rekreacja
(9-13 lat) (14-17 lat)

Lato i K-pop
(12-16 lat)

Młody Komandos
(8-13 lat)

Relaks, wypoczynek i wakacje na piaskach mrze-
żyńskich plaż. Wschody i zachody słońca, spacery 
po plaży, a do tego korzystanie z atrakcji ośrodka 
– w tym z basenu z podgrzewaną – a wieczorami 
podświetlaną wodą! Poczujemy się w Mrzeżynie jak 
w światowym, wakacyjnym kurorcie. Oczywiście nie 
zabranie dodatkowych atrakcji. Będzie:
- limbo dance, festiwal kolorów i wodna baloniada 
na mrzeżyńskiej plaży,
- Neptunalia z korowodem kolorowych przebierań-
ców i piracka gra miejska, 
- party food: owocowe przekąski i mrożona lemo-
niada w sam raz na letni upały,
- pool party i wakacyjne hity przy basenie,
- tworzenie pamiątek z muszli i kamyków, 
- wycieczka do Kołobrzegu, na słynne kołobrzeskie 
molo i na zabytkową starówkę. Chętni, będą mogli, 
fakultatywnie, zobaczyć panoramę miasta z gon-
doli wysokiego na blisko 50 metrów diabelskiego 
młyna. 

Wakacyjny zlot fanów K-pop właśnie się rozpoczął. 
Koreańska fala dotarła do Mrzeżyna!
- skompletujemy obozowy K-popowy band i wyru-
szymy „koncertować” na ulice Mrzeżyna, 
- poszukamy miejsc podobnych do tych, które zna-
my z koreańskich teledysków, to będzie wizualna 
uczta, 
- stworzymy własną listę K-popowych hitów, które 
odsłuchamy na obozowym festiwalu muzyki i ko-
lorów,
- poznamy historię K-popu i wymienimy się cieka-
wostkami z życia gwiazd, 
- odkryjemy jasne i ciemne strony bycia idolem i 
zastanowimy się jakimi prawami rządzi się show-
biznes i porozmawiamy o koreańskim przemyśle 
muzycznym od wewnątrz, 

Nauka podstaw musztry i „wojskowej dyscypliny” 
w formie dobrej zabawy. Zajęcia z AK-47 Kałaszni-
kow – zasady działania karabinu, zajęcia z rozkła-
dania broni, zawody w szybkości składania broni 
i ładowania magazynków (broń pozbawiona jest 
cech bojowych). Pokaz wyposażenia wojskowego: 
nauka obsługi replik karabinu maszynowego MK43, 
granatnika RP67, pistoletów maszynowych, kara-
binków AK, MK4, M16, strzelb i karabinów snajper-
skich. przymierzanie umundurowania i wyposaże-
nia różnych armii. Zajęcia sapersko-inżynieryjne: 
rozminowywanie terenu za pomocą elektronicz-
nego wykrywacza metali i macek saperskich, wy-
konywanie zadań w maskach przeciwgazowych, 
tworzenie szyków, podstawy taktyki wojskowej. 
Samochód militarny: przejazd leśnymi drogami, 
maskowanie pojazdu – ruchomego stanowiska 
KM, ewakuacja z pola walki. Taktyka zielona: na-
uka zasad przetrwania w lesie (budowa schronie-

Kod 
wyjazdu: 
KPOM

ASG – Siły specjalne SOF/ 
ASG „Counter Strike” Snajper ASG Delta Force/

ASG Oddział elitarny

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6 3 399 PLN 2 999 PLN 3 449 PLN 3 049 PLN 3 499 PLN 3 099 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

- posłuchamy ciekawostek o koreańskiej kulturze i 
poznamy koreanskie łamańce językowe, 
- spróbujemy hitów koreańskiej kuchni: kimchi 
i gimbap,
- „ekonomiczny” Cosplay - kawałki materiałów, ta-
siemki, kolorowe kartony – i rozpoczynamy dzieło 
tworzenia scenicznych przebrań, 
- wieczorami czekają na nas dramy koreańskie 
i wiedzówki. 
- pojedziemy do Kołobrzegu, na słynne kołobrze-
skie molo i na zabytkową starówkę. Dodatkowo 
w programie uczestnictwo w różnorodnych impre-
zach kulturalnych organizowanych w czasie waka-
cji w Mrzeżynie, wschody i zachody słońca na plaży, 
korzystanie z atrakcji ośrodka - w tym z odkrytego 
basenu z podgrzewaną – a wieczorami podświe-
tlaną wodą!  

A poza tym: zajęcia sportowe i fitness, uczestnic-
two w różnorodnych imprezach kulturalnych orga-
nizowanych w czasie wakacji w Mrzeżynie. 



Obóz snajperski
(12-14 lat), (15-18 lat)

ASG- Delta Force
(12-15 lat)

ASG “Counter Strike”
(10-14 lat), (15-18 lat)

To coś dla tych, którym obozy militarne i ASG już 
nie wystarczają!
Air Soft Gun: będziecie wykonywać zadania jako 
drużyny składające się ze snajpera i obserwatora, 
wyposażeni w karabiny snajperskie i parasnajper-
skie ASG z przyrządami optycznymi. Przed Wami 
szereg misji wspierających lub sabotujących zada-
nia innych drużyn, (zwiad i rozpoznanie, „likwida-
cja” oddziałów wroga i osób dowodzących);
Gry taktyczne: „Pojedynek snajperów”, „Samotna 
misja” i „Konwój”.
„Sneak & Shoot”: nawigowanie w terenie wroga, 
zacieranie śladów, eliminacja samotnych patroli.
Sztuka kamuflażu: maskowanie i przenikanie na 
teren nieprzyjaciela, wykonywanie stroju maskują-
cego ghillie oraz viper hood’a.
Taktyka: sposoby poruszania się snajpera, przygo-
towanie zasadzki, wycofanie się i kluczenie, walka 
metodą hit&run.
Zajęcia snajperskie: przenikanie, stalking, kim’s 
game, prowadzenie obserwacji i wykonywanie 
szkiców.
Survival: budowa schronienia tymczasowego, roz-
palanie ognisk i przygotowanie posiłków w warun-
kach polowych, nauka przeżycia na terenie wroga.
Zajęcia strzeleckie: strzelanie do celu porusza-
jącego się, zmiana pozycji strzeleckich, wymia-
na magazynków, trening sił specjalnych metodą 
„Mozambik”, strzelanie wzrokowo – pamięciowe.
Pojazd uzbrojony: ostrzał snajperski do celów 
mobilnych, rozbijanie kolumny zmechanizowanej, 
przeprowadzenie zasadzki na konwój.
„Na linii strzału”: 24 godzinne zawody snajperskie 
sprawdzające nabyte umiejętności.
Przez cały obóz uczestnicy wykonywać będą za-
dania w dwuosobowych drużynach snajperskich 
rywalizujących ze sobą.

ASG (Air Soft Gun) – zajęcia z użyciem broni ASG 
(repliki oryginalnej broni); nauka obsługi, ćwi-
czenie poruszania się w warunkach bojowych, 
ubezpieczania partnerów, komunikacji między 
sekcjami bojowymi, sygnałów dowodzenia, wy-
konywania działań bojowych w terenie leśnym; 
ostrzał snajperski, zasadzka, odbicie zakładników, 
przeszukiwanie budynków z wykorzystaniem pi-
rotechniki. B.L.O.S. – nauka bezpiecznej obsługi 
broni. Trening strzelecki: strzelanie zza przeszkód, 
budowa stanowiska snajperskiego, prowadzenie 
ognia zaporowego, nauka strzelania dynamiczne-
go. Taktyka zielona: działania w terenie niezur-
banizowanym, szyki bojowe i marszowe. Pojazd 
uzbrojony: patrolowanie i obsługa check pointów, 
niszczenie punktów oporu,  maskowanie i uszczel-
nianie, ruchome centrum dowodzenia. Zajęcia z 
AK-47 Kałasznikow: zasady działania karabinu, 
zajęcia z rozkładania broni, zawody w szybkości 
składania broni i ładowania magazynków (broń 
pozbawiona jest cech bojowych). Wyposażenie 
wojskowe: nauka obsługi karabinu maszynowego 
MK43, granatnika RP67, pistoletów maszynowych, 
karabinków AK, MK4, M16, strzelb i karabinów 
snajperskich; przymierzanie umundurowania i 
wyposażenia różnych armii i formacji wojskowych. 
Zajęcia sapersko-inżynieryjne: budowa okopów i 
stanowisk ogniowych, zasiek przeciwpiechotnych, 
rozminowywanie terenu z użyciem macek saper-
skich. „Ostatnia misja”: terenowa gra strategiczna 
(zwiad, rozpoznanie, dywersja na zapleczu wroga, 
sabotaż, maskowanie bytowania w lesie). Każdy 
dostanie na czas zajęć replikę karabinka M4, pas 
i ładownicę lub kamizelkę taktyczną, okulary lub 
gogle oraz maskę ochronną.

Fabuła obozu oparta jest na grze komputero-
wej. Uczestnicy dzieleni są na zespoły: Terrorist 
i Counter Terrorist. Celem terrorystów jest pod-
łożenie bomby w określonym miejscu, utrzyma-
nie zakładników i wyeliminowanie przeciwników. 
Siły antyterrorystyczne starają się uniemożliwić 
wykonanie tego planu. ASG: zajęcia z użyciem 
broni skonstruowanej w celu realnego odwzo-
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ASG-
Oddział Elitarny
(15-18 lat)

Air Soft Gun: zajęcia z użyciem replik broni; tak-
tyka walki w warunkach będących wiernym od-
tworzeniem działań wojennych; nauka obsługi 
krótkiej i długiej broni ASG, poruszanie się w wa-
runkach bojowych, metody ubezpieczania partne-
rów, komunikacja niewerbalna; różne scenariusze 
(ochrona VIP-a, zasadzka, odbijanie zakładników, 
tworzenie punktów obserwacyjnych, ostrzał snaj-
perski), nauka strzelania dynamicznego i wymiany 
magazynków pod ostrzałem. Na czas zajęć uczest-
nicy dostaną replikę ASG (karabin M4), pasy i ła-
downice lub kamizelki taktyczne, okulary lub gogle 
oraz maskę ochronną). B.L.O.S.: nauka bezpiecznej 
obsługi broni podczas rozgrywek ASG. Survival 
militarny: ćwiczenie w praktyce umiejętności prze-
trwania w niesprzyjających warunkach terenowych 
i atmosferycznych. „CQB” (taktyka czarna): dzia-
łania w budynkach, „czyszczenie pomieszczeń”. 
Operacja „FAMA-STA”: pozoracja odbicia zakład-
ników i ewakuacji rannych przy użyciu pistoletów, 
karabinów, tarcz taktycznych , samochodu oraz 
pirotechniki. Techniki interwencyjne: wzajemne 
ubezpieczanie, bezpieczne podejście i przeszu-
kanie samochodu, użycie kajdanek i pałki tonfa. 
Zajęcia inżynieryjne: budowa okopów, stanowisk 
ogniowych i ich maskowanie. Operacja „Green 
Devil”: 24 godzinna operacja terenowa, wykorzy-
stanie umiejętności (przemieszczanie się na ty-
łach wroga, nocne przemarsze, budowa obozów i 
bytowanie na terenie wroga). Drużynowy trening 
sprawnościowy: zajęcia wzorowane na trenin-
gach i selekcji do sił specjalnych – bieg w pełnym 
oporządzeniu, nocne zajęcia taktyczne, transport 

nia, rozpalanie ognia, pozyskiwanie i uzdatnianie 
wody do picia, tworzenie podstawowych narzędzi, 
gotowanie i nocny biwak w lesie. Paintball dla 
najmłodszych: SplatMaster – bezpieczna forma 
paintballa (kulki o mniejszym kalibrze i broń sprę-
żynowa o mniejszej sile wylotowej); dostaniecie na 
czas zajęć karabinek paintballowy, mundur, kami-
zelkę i maskę ochroną. Strzelnica ASG: statyczna 
i dynamiczna z użyciem samochodu i różnych re-
plik broni ASG. Gry terenowe: strategiczne zaba-
wy z „testem odwagi” i „testem charakteru”. Każdy 
uczestnik otrzyma militarną odznakę.

sprzętu i atrap broni, nocny marsz patrolowy. 
„Night games”: gry zespołowe i indywidualne prze-
prowadzane nocą, trening samodzielności i spo-
strzegawczości, testy fizyczne i umysłowe, walka z 
sennością. Od uczestników oczekiwana jest wy-
trzymałość i kondycja ze względu na większą, niż 
na innych obozach intensywność zajęć.



ASG - Siły specjalne SOF
(13-15 lat), (16-18 lat)

Wakacyjna ucieczka
(12-16 lat)

Special operation force – czyli: trening drużyno-
wy: marsze z elementami taktyki, treningi kon-
dycyjne na plaży, w morzu i basenie, utrzymanie 
dyscypliny w oddziale, ćwiczenia poprawiające 
współpracę w drużynie; strzelectwo: podstawy ob-
sługi broni; nauka zasad bezpieczeństwa B.L.O.S. 
(broń, lufa, otoczenie, spust), czynności manualne 
oraz strzał, postawy i przemieszczanie się z bro-
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Obóz zagadkowo – fabularny: Escape Room: nie-
zwykle ciekawa forma zabawy umysłowej, w której 
uczestnicy stają przed serią wyzwań i zagadek. Roz-
wiązanie każdego zadania popycha na przód fabułę 
gry prowadząc do określonego zakończenia czyli 
przysłowiowej „ucieczki” z określonego miejsca, 
uniknięcia zagrożenia, odkrycia skarbu lub tajemni-
cy. Scenariusze escape room rozwijają myślenie lo-
giczne, uczą podejmowania decyzji krytycznych pod 
presją czasu i  współpracy w zespole. 
1. Scenariusze Escape Room: seria rozgrywek w po-
mieszczeniach oraz na świeżym powietrzu inspiro-
wanych „pokojami ucieczki”:
”Mroczny Las” : pradawna knieja skrywa wiele se-
kretów, a noc w którą zdecydowaliście się biwako-
wać w lesie była szczególna ze względu na pełnię. 
Gdy zapadł zmrok ktoś przebił opony w waszych 
rowerach, a na skraju lasu pojawiły się postacie 
w czarnych szatach; przeżyjcie niezwykłą przygodę 
i poczujcie  dreszczyk emocji w escape roomie na 
świeżym powietrzu; odkrywajcie dawno zapomniane 
miejsca, rozwiązujcie zagadki, unikajcie schwytania 
przez istotę czajacą się w mroku i przetrwajcie noc.

”Tajni Agenci” : wciel się w rolę agenta tajnej agen-
cji i podejmij się niebezpiecznej misji!  Rozwiązuj 
zagadki i gromadź ważne informacje i dokumen-
ty, unikaj zdekonspirowania przez innych tajnych 
agentów, szpieguj pozostałych graczy, odkryj ich 
tożsamość i przeszkódź im w ukończeniu zadania 
lub też przyłącz ich do swojego zespołu - stwórz ze-
spół agentów zdolny ukończyć ostatnie wyzwanie.
„Ghost I.N.C.” : weźcie udział w paranormalnym po-
lowaniu na duchy! Wspólnie z innymi łowcami du-
chów odkryjcie rodzaj ducha, zgromadźcie dowody 
na jego istnienie, zbadajcie tajemnicę jego odejścia 
z tego świata, unikajcie nawiedzeń i dotrwajcie do 
końca łowów.
„Na Tropie Zbrodni” : dokonano niezwykłej kra-
dzieży, łupem padły klejnoty o ogromnej wartości, 
a złodziej który dokonał tego czynu pozostawił 
wskazówki rzucając wyzwanie najlepszym agen-
cjom detektywistycznym na świecie!  Ruszcie w 
pościg za złodziejem klejnotów, odkryjcie dlaczego 
pozostawił podpowiedzi i zagadki detektywom, uzy-
skajcie informacje od świadków, rozwiążcie sprawę 
i odnajdźcie ukryty łup.
2. Gry bez prądu: gry planszowe (kooperacyjne, 
detektywistyczne, euro, imprezowe, przygodowe, 
ekonomiczne); krótkie scenariusze oraz gry z serii 
escape room, łamigłówki mechaniczne i zagadki 
manualne.
3. Team building i zabawa: rozgrywki i gry drużyno-
we poprawiające współpracę i kooperację w grupie 
z wykorzystaniem rekwizytów i specjalnych akce-
soriów do gry; „Radioaktywna zawierucha”, „Pole 
minowe”, „Szalony labirynt”, „Nie pękaj”, „Pif-paf”, 
„Ziemniak”.
4. Pianko-apokalipsa: scenariusze z wykorzysta-
niem pistoletów i karabinów typu nerf gun; walki 
solo oraz drużynowe, podkładanie/rozbrajanie 
elektronicznej bomby, walka z żywymi trupami pod-
czas scenariusza „Zombie Night”.

rowania pola walki. Scenariusze CS: uczestnicy 
wezmą udział w serii starć, od walki przy użyciu 
bezpiecznych noży-mazaków, po scenariusze z 
elektroniczną bombą, zakładnikami i VIP-em. 
Rangi CS: uczestnicy zbierają punkty, których 
ilość skutkować będzie nadaniem odpowiedniej 
rangi – od silver I do global elite. Zbrojownia: za 
wygranie rozgrywki, podłożenie lub rozbrojenie 
bomby uczestnicy otrzymają walutę, dzięki któ-
rej zakupią nowe, lepsze wyposażenie na kolejne 
rozgrywki. W zbrojowni czekają na nich pistolety 
(Beretta, Glock, Socom, Colt  Desert Eagle) pisto-
lety maszynowe (MP5, P90, Bizon, UMP45, MP-7), 
karabiny (AK, M4, Gail, AUG i M16) snajperki (AWP i 
Scout) oraz strzelby. Operacja „Złamane Ostrze”: 
fabularyzowana misja specjalna z wieloma zada-
niami. Survival: pozyskiwanie wody, rozpalanie 
ognia, budowa schronienia, przetrwanie w terenie 
skażonym, budowa umocnień. Zajęcia militarne: 
prowadzenie walk w terenie niezurbanizowanym, 
szyki patrolowe i marszowe, techniki kamuflażu. 
Trening strzelecki: strzelanie dynamiczne do tarcz 
przy użyciu broni ASG, prowadzenie ognia z pojaz-
du militarnego.

nią, strzelnica statyczna i dynamiczna; taktyka: 
działanie drużyny w terenie leśnym; szyki patrolo-
we, komunikacja radiowa i niewerbalna, przekra-
czanie przestrzeni otwartej oraz dróg, drużyna w 
natarciu i obronie, zasadzka, napad, rajd; zwiad: 
prowadzenie działań rozpoznawczych w terenie 
leśnym; wybór, zajęcie i urządzenie stanowiska 
obserwacyjnego, pozyskiwanie i przekazywanie 
kluczowych informacji; scenariusze bojowe: seria 
zadań z wykorzystaniem replik ASG; rozpoznanie 
bojem, zdobywanie/obrona pozycji umocnionych, 
niszczenie stanowisk ogniowych, rozbijanie wro-
gich kolumn wojska, działania zaczepne i obronne; 
Milsim ASG: scenariusz stanowiący odwzorowanie 
realnej operacji wojskowej z wykorzystaniem map, 
przygotowanych baz, umocnień oraz posterun-
ków z  wykorzystanem replik  ASG, pirotechniki 
oraz systemu otrzymywania/opatrywania ran CCS; 
wykonywanie rozkazów bojowych, patrolowanie, 
obserwacja, obrona bazy, składanie meldunków, 
przejmowanie rejonów krytycznych; Ratownictwo 
Pola Walki: prezentacja wojskowego wyposażenia 
medycznego, zachowanie i działania podejmowa-
ne według określonych stref, nauka zakładania 
opatrunków indywidualnych i opasek zaciskowych, 
transport rannego, meldunek Medevac; scenariu-
sze z użyciem sztucznych ran, kończyn, krwi i pi-
rotechniki; S.E.R.E. : survival militarny, przetrwanie 
za linią wroga, założenie i zamaskowanie obozo-
wiska, zacieranie śladów bytowania, obserwacja i 
działania partyzanckie, unikanie wykrycia, postę-
powanie w chwili pojmania, uwalnianie z więzów, 
walka ze zmęczeniem, ucieczka i ewakuacja (E&E). 
Misja Specjalna: 24 godzinna operacja - marsz na 
orientację z zadaniami, przeprawa przez tereny 
podmokłe i  akweny wodne, założenie obozowiska, 
infiltracja obozu wroga, gromadzenie informacji, 
przejmowanie zrzutów, sprawdzenie nabytych przez 
uczestników umiejętności. Program jest wzorowa-
ny na cyklu szkolenia żołnierza zawodowego. Zale-
cana dobra kondycja fizyczna i umiejętność pracy 
w zespole.
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Rekreacja
(8-17 lat)

ośrodek z basenem

wycieczka do Kołobrzegu i rejs statkiem po Bałtyku

wycieczka do Międzyzdrojów i Wolińskiego Parku Narodowego

wejście na latarnię morską w Niechorzu

wodne szaleństwa w trzech Aquaparkach 

specjalny program dla amatorów tańca, języka angielskiego lub jazdy konnej

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Kolonij-
no-Wypoczynkowym  Dziejba  Leśna  w  Pogorzelicy. 
Pokoje 2-, 3-, 4-, 5- osobowe z łazienkami. Ośrodek po-
łożony na dużym, ogrodzonym, dozorowanym terenie 
pośród sosnowego lasu, lecz niemal w samym cen-
trum miejscowości. Piękna, piaszczysta plaża w od-
ległości 450 metrów od ośrodka. Na terenie ośrodka 
duży basen kąpielowy, boiska sportowe, plac zabaw, 
miejsca na ognisko.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser wydawany 
przy obiedzie) w stołówce ośrodka. Śniadania i kola-
cje w formie bufetu, obiady serwowane do stolików, 
z możliwością dokładek. Pierwszy posiłek: kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz prowiant za obiad na drogę powrotną. 
Uwzględniając czas podróży prosimy  o zabezpiecze-
nie uczestników w środki na zakup dodatkowych po-
siłków i napoi w trakcie podróży. 
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna i ratownika na plaży.
Realizacja programu.

program fakultatywny
Wyjście  do  Aquaparku  Sandra  SPA  –  możliwość 
korzystania ze wszystkich atrakcji na terenie parku: 
kryte i odkryte baseny, jacuzzi, wodne place  zabaw,  
zjeżdżalnie  wodne. Cena ok. 70  PLN. Wycieczka do 
Aquaparku Millenium w Kołobrzegu – możliwość ko-
rzystania ze wszystkich atrakcji w cenie biletu. Cena 
ok. 90 PLN. Wycieczka do Aquaparku Helios w Ustro-
niu Morskim – możliwość korzystania ze wszystkich 
atrakcji w cenie biletu. Cena ok. 90 PLN. Spływ ka-
jakowy - bezpieczny spływ, na trasie 9 kilometrów, 
spokojną rzeką, pod okiem instruktorów będzie nie-
zapomnianym wakacyjnym przeżyciem. Cena ok. 120 
PLN. Park linowy – cena ok. 50 PLN. Kolejka wąsko-
torowa – wycieczka zabytkową trasą kolei wąskotoro-
wej wzdłuż wybrzeża. W Trzęsaczu zobaczymy ostatnią 
ścianę kościoła z XII wieku oraz odwiedzimy muzeum 
multimedialne. W Niechorzu zwiedzimy latarnię mor-
ską o wysokości 45 metrów. Cena ok. 100 PLN. 

uwagi
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczest-
ników. Cena nie obejmuje dopłat za transport 
z miast wyszczególnionych w planie podróży oraz 
dopłat za program fakultatywny. Uczestnicy po-
winni zabrać ze sobą: strój kąpielowy, ręcznik na 
plażę, klapki, mały plecak na wycieczki, kurtkę prze-
ciwdeszczową, dres, nakrycie głowy i krem z filtrem. 

plan podróży nr 4
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd  do  ośrod-
ka  ok.  godz.  20.00.  Planowany wyjazd z ośrodka 
ok. godz. 06.30. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej 
niż o godz. 20.30, wyjazd nie później niż o godz. 06.00.

terminy wyja zdów:
1 26.06-06.07; 2 07.07-17.07; 3 18.07-28.07;
4 29.07-08.08; 5 09.08-19.08.

POGORZELICA

Zespół animatorów i wychowawców sprawi, że 
nie będzie czasu na nudę. Nastawiamy się na 
wypoczynek, ale niepozbawiony aktywności. 
Oprócz codziennych wyjść na plażę i kąpieli w 
morzu zrealizujemy  program  turystyczny  oraz  
zajęcia rekreacyjne.

program wspólny

W programie aż dwie wycieczki autokarowe 
do najbardziej znanych nadmorskich miejsc. 
Kołobrzeg – zwiedzanie miasta i portu, wejście 
na latarnię morską, rejs statkiem po Bałtyku. 
Międzyzdroje i Woliński Park Narodowy – zwie-
dzanie Międzyzdrojów, gdzie zobaczymy między 
innymi Aleję Gwiazd; wizyta w Wolińskim Parku 
Narodowym, gdzie zobaczymy żubry. Dla chęt-
nych zaplanowaliśmy również pieszą wycieczkę 
do latarni morskiej w Niechorzu. Ponadto gry, 
zabawy, konkursy, dyskoteki. 

Kod wyjazdu: 
OPOP Rekreacja Taneczne wakacje/

Wakacje z angielskim Bałtyckie Aquaparki Jazda konna ABC

Terminy Ceny First 
Moment Ceny First 

Moment Ceny First
Moment Ceny First

Moment

1-5 2 749 PLN 2 349 PLN 2 949 PLN 2 549 PLN 3 249 PLN 2 849 PLN 3 349 PLN 2 949 PLN

First Moment do 24.02.Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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Wakacje z angielskim
(8-17 lat)

Jazda konna ABC
(8-17 lat)

Bałtyckie Aquaparki
(8-17 lat)

Taneczne wakacje
(8-17 lat)

Dla  fanów  kąpieli  przygotowaliśmy  ekstremalnie 
wodny obóz. Oprócz plażowania i morskich kąpieli 
zaplanowaliśmy aż trzy wizyty w różnych parkach 
wodnych. Wybierzemy się do Aquaparku Helios w 
Ustroniu Morskim, Aquaparku Millenium w Koło-
brzegu oraz na Baseny Sandra SPA w Pogorzelicy. 

Taniec to zabawa i emocje, dlatego na pewno nie 
zabraknie ich podczas naszego obozu. Zajęcia ta-
neczne, które będą prowadzone przez instruktora. 
Podczas  10-godzinnego  programu  tanecznego 
zapoznamy się z różnymi stylami tańca, wspólnie 
stworzymy układy choreograficzne. Ponadto gry, 
zabawy, konkursy, dyskoteki oraz realizacja progra-
mu turystycznego i rekreacyjnego.

O  tym,  że  nauka  języka  angielskiego  nie  musi 
być nudna, przekonacie się na naszym wyjeździe. 
10 nietypowych lekcji angielskiego. Zapewniamy 
bezstresową naukę języka w morskim klimacie po-
przez zabawę i konwersację. Nasi lektorzy będą za-
chęcali do komunikowania się w języku angielskim 
podczas gier, zabaw i karaoke. Ponadto realizacja 
programu rekreacyjnego i turystycznego.

W programie 5 wizyt w Stajni Czahary w Pogorze-
licy, podczas których poznacie zasady obchodze-
nia się z koniem (pielęgnowanie, czyszczenie, sio-
dłanie, prowadzanie), jazda na lonży, po padoku, 
a jeśli umiejętności na to pozwolą, również jazda 
w terenie. Ponadto bogaty program turystyczny.



Kod wyjazdu: BPSN Rekreacja Wakacje z Aquaparkami Skate rolki/Hulajnoga

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-3 2 799 PLN 2 399 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN 2 949 PLN 2 549 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Marta” w Niechorzu położonym w samym 
centrum miasteczka ok. 250 metrów od szerokiej i 
piaszczystej plaży. Pokoje 3-, 4-osobowe z łazien-
kami i dwupokojowe studia (pokoje przejściowe) z 
łazienką dla czterech lub pięciu osób. Do dyspozycji 
uczestników: odkryty basen, boisko do siatkówki lub 
koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki 
plażowej, siłownia, plac zabaw i miejsce na ognisko.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
w stołówce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiad serwowany do stolika. Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. Moż-
liwość zamówienia diety wegetariańskiej (co najmniej 
7 dni przed rozpoczęciem imprezy).
Transport: autokar z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka kadry pedagogicznej. Realizacja programu 

program fakultatywny
Motylarnia – Poznaj setki, latających swobodnie, 
przepięknie ubarwionych motyli z najbardziej egzo-
tycznych zakątków całego świata. Cena ok. 25 PLN. 
Aquapark Sandra SPA w Pogorzelicy - baseny kryte, 
odkryte i termalne, basen solankowy, „dzikie rzeki”, ja-
cuzzi, zjeżdżalnie kryte, zjeżdżalnie zewnętrzne, ścianki 
wspinaczkowe, wodna ścieżka do masażu stóp, tepada-
rium, wodna dżungla i wiele innych. – Cena ok. 100 PLN. 
Park Rozrywki „Heide Park” - www.heide-park.pl 
Całodzienna wycieczka do największego lunaparku 
w północnych Niemczech. Cena obejmuje: trans-
port, opiekę pilota, bilet wstępu, ciepły posiłek, 
ubezpieczenie oraz prowiant. Cena ok. 400 PLN.  
Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical Islands”-  
www.tropical-islands.de Całodzienna wycieczka do 
tropikalnego parku rozrywki i wypoczynku. Cena obej-
muje: transport, opiekę pilota, bilet wstępu, ciepły 
posiłek, ubezpieczenie oraz prowiant. Cena ok. 400 
PLN. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni 
posiadać dowód osobisty lub paszport.

uwagi
Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast wy-
szczególnionych w planie podróży oraz opłat za 
program fakultatywny. Uczestnicy powinni zabrać ze 
sobą: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, kurtkę prze-
ciwdeszczową, wygodne buty i mały plecak na wy-
cieczki, krem do opalania z filtrem UV, okrycie głowy.

plan podróży nr 4
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 20.30-21.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 05.30-06.30. Dojazd własny: przyjazd nie wcze-
śniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie później niż o godz. 
08.00. 

terminy wyja zdów:
1 26.06-06.07; 2 07.07-17.07; 3. 18.07-28.07;
4. 29.07-08.08; 5. 09.08-19.08.

program wspólny

Wycieczka do Świnoujścia i Międzyzdrojów– 
jedne z najbardziej popularnych letnich ku-
rortów w Polsce. Świnoujście to najszersza 
i najpiękniejsza plaża bałtyckiego wybrzeża, 
promenada i słynny wiatrak Stawa Młyny. Mię-
dzyzdroje to słynna Aleja Gwiazd oraz molo.
Aquapark Baltic Park Molo w Świnoujściu – 
2- godzinny pobyt w parku wodnym ze strefą 
zjeżdżalni, rwącą rzeką, spray parkiem, strefą 
jacuzzi i basenami rekreacyjno-sportowymi.
Kolejka Retro – zwiedzanie Niechorza z okien 
stylizowanej ciuchci.
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odkryty basen i bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie 
ośrodka

szeroka, piaszczysta plaża zaledwie 250 metrów od ośrodka

wycieczka do Świnoujścia i Międzyzdrojów

wodne szaleństwo w Aquaparku Baltic Park Molo w Świnoujściu 

przejażdżka Kolejką Retro i wejście na latarnię morską w Niechorzu

Latarnia morska w Niechorzu – zwie-
dzanie jednej z najpiękniejszych i dru-
giej co do wielkości latarni na pol-
skim wybrzeżu. Taras widokowy 
z panoramą Niechorza, Rewalu i okolicy, do 
pokonania 210 schodów.
Festival of Colours – czyli kolorowy zawrót 
głowy z proszkami holi.



Rekreacja
(7-13 lat), (14-18 lat)

Wakacje z Aquaparkami 
(7-13 lat), (14-18 lat)

Hulajnoga 
(7-13 lat), (14-18 lat)

Skate rolki 
(7-13 lat), (14-18 lat)

Oprócz programu wspólnego czeka na Ciebie 
mnóstwo innych atrakcji: Nadmorski Express – 
weźmiesz udział w wyjątkowej grze miejskiej. 
Twoim zadaniem będzie rozwiązywanie zaga-
dek i zdobywanie amuletów. Drużyna, która 
pierwsza dotrze do mety wygra super nagrody. 
Konkurs na Plażowego Mistrza Architektów - 
będziesz miał do dyspozycji łopatę, piasek, 
wodę i własną wyobraźnię. Musi Ci to wystar-
czyć, aby zbudować wspaniałą budowlę z pia-
sku. Jeżeli nie wyobrażasz sobie wakacji bez 
odpowiedniej dawki ruchu, proponujemy Ci 
rozgrywki drużynowe w koszykówkę, siatków-
kę i piłkę nożną. Nieodłącznym elementem 
rywalizacji będzie integracja i dobra zabawa. 
Strefa Gier – zadbamy również o Twój trening 
umysłu. Przygotowaliśmy dla Ciebie szereg 
gier strategicznych, logicznych, planszowych 
i karcianych. Będziesz mógł sprawdzić swoją 
zdolność logicznego myślenia, refleks i umie-
jętność pracy w grupie. Czekają Cię jeszcze: 
zabawy rekreacyjne i turnieje: baloniada, ka-
lambury, podchody, Kicz Party, ognisko z pie-
czeniem kiełbasek, konkursy, dyskoteki. Nie 
zabraknie również morskich kąpieli i wylegi-
wania się na gorącym piasku.Festival of Colo-
urs – czyli kolorowy zawrót głowy z proszkami 
holi.

Jeżeli woda to Twój żywioł, a kąpiele w morzu to za 
mało, to zapraszamy Cię na obóz, na którym połą-
czysz i jedno i drugie. Odwiedzisz trzy parki wodne 
położone na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Oprócz 
wodnego szaleństwa w Aquapark Baltic Park Molo 
w Świnoujściu, zabierzemy Cię do Aquaparku San-
dra SPA w Pogorzelicy, a w nim wiele atrakcji ta-
kich jak: baseny kryte, odkryte i termalne, basen 
solankowy, „dzikie rzeki”, jacuzzi, zjeżdżalnie kryte, 
zjeżdżalnie zewnętrzne, ścianki wspinaczkowe, 
wodna ścieżka do masażu stóp, tepadarium, wod-
na dżungla i wiele innych. Natomiast w Aquaparku 

Hulajnogi opanowały świat! Jeżeli Ty również osza-
lałeś na ich punkcie – zapraszamy do Niechorza! 
Na naszym obozie dowiesz się o zasadach bezpie-
czeństwa i poruszania się po skate parku oraz jak 
odpowiednio rozgrzać się przed jazdą. Będziesz 
ćwiczyć równowagę, skoczność i koordynację ru-
chów. Opanujesz takie tricki jak: manual, ollie, ta-
ilwhip, boneles i wiele innych. Przećwiczysz grindy, 
między innymi najbardziej popularny feeble. Pro-
gram zajęć oraz wymiar czasowy będzie dostoso-
wany do indywidualnych możliwości uczestników. 
Dla chętnych wycieczki terenowe z instruktorem, 
oczywiście na hulajnodze. Uwaga! Uczestnicy 
obozu muszą zabrać hulajnogę wyczynową, kask 
(może być rowerowy) oraz ochraniacze na kolana. 

Jeśli rolki to Twój konik, dobrze trafiłeś! Na począt-
ku dowiesz się jak dobierać i dbać o sprzęt. In-
struktorzy będą mówić o zasadach bezpieczeństwa 
podczas jazdy na rolkach oraz sposobach rozgrze-
wania się przed jazdą. Zajęcia będą odbywały się 
w grupach podzielonych pod względem poziomu 
zaawansowania, w wymiarze czasowym dostoso-
wanym do indywidualnych możliwości uczestni-
ków. Dla chętnych rolkowe wycieczki terenowe z 
instruktorem. Uwaga! Uczestnicy obozu muszą 
zabrać: rolki, kask ochronny oraz ochraniacze na 
kolana, łokcie i nadgarstki. Czekają Cię jeszcze: za-
bawy rekreacyjne i turnieje m.in. baloniada, pod-
chody, ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy, 
dyskoteki tematyczne oraz program wspólny.
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Zalewski w Mrzeżynie będziesz miał do dyspozycji 
baseny, wodną dżunglę, wodny tor przeszkód, nie-
samowite zjeżdżalnie, w tym jedna z zapadnią. Nie 
zapomnij również o programie wspólnym. Czekają 
Cię jeszcze: zabawy rekreacyjne i turnieje: balo-
niada, kalambury, podchody, Kicz Party, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, konkursy, dyskoteki. Nie za-
braknie także morskich kąpieli i wylegiwania się na 
gorącym piasku.

Czekają Cię jeszcze: zabawy rekreacyjne i turnieje 
m. in. baloniada, Kicz Party, podchody, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, konkursy, dyskoteki tema-
tyczne oraz program wspólny.



Kod wyjazdu: 
ŁPMD Kolonia rekreacyjna Kolonia Mali Agenci/Kolonia Małe Artystki

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-6 3 249 PLN 2 749 PLN 3 349 PLN 2 849 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Złota Rybka” w pokojach 2-, 3-, 4- i 5-osobo-
wych z łazienkami, TV i chłodziarkami.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w stołówce ośrod-
ka. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwo-
wany do stolika. Pierwszy  posiłek: kolacja w dniu przy-
jazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
prowiant na drogę powrotną. Zapewniamy uczestni-
kom stały dostęp do wody pitnej na terenie ośrodka. 
Transport: autokar z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej. Nagro-
dy i pamiątki. Realizacja programu 
 

uwagi

Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psycho-
fizyczny większości uczestników program może ulec 
zmianie. Kadrę stanowić będą ratownicy wodni, in-
struktorzy poszczególnych form rekreacji. Wszystkie 
zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem wszelkich 
niezbędnych elementów zapewniających bezpieczeń-
stwo. Dodatkowo od każdego uczestnika pierwszego 
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 50 PLN 
na pokrycie ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposażeniu ośrodka. 
Jeśli takich strat nie będzie – kaucję w całości oddamy 
w dniu wyjazdu. Zabierz ze sobą: mały plecak, śpiwór, 
karimatę, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurt-
kę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z za-
pasem baterii, letnie nakrycie głowy, spray przeciwko 
komarom, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem 
UV, strój kąpielowy; mile widziane: instrumenty mu-
zyczne. Uczestnicy będą zdawać telefony komórko-
we wychowawcom na czas ciszy nocnej.

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 20.30-21.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 05.30-06.30. Dojazd własny: przyjazd nie wcze-
śniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie później niż o godz. 
08.00. 

terminy wyja zdów:
1 26.06-06.07;
2 07.07-17.07;
3. 18.07-28.07;
4. 29.07-08.08;
5. 09.08-19.08;
6. 20.08-30.08.
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nadmorska miejscowość, położona na Mierzei Dziwnowskiej oddzielają-
cej Morze Bałtyckie od Zalewu Kamieńskiego

zakwaterowanie w ośrodku „Złota Rybka”, 150m od nadmorskiej pla-
ży, do dyspozycji: dwukondygnacyjne pawilony hotelowe, jadalnia, sala 
dyskotekowa, sala gier i zabaw, tenis stołowy, bilard, boiska do gry w bule 
i siatkówkę, plac zabaw, 4 drewniane wiaty i miejsce na ognisko

program wspólny dla wszystkich obozów: wyścigi w workach, na szczu-
dłach i wieloosobowych nartach, zajęcia gimnastyczne na plaży, rywali-
zacja w 3-osobowych „Spodniach Clowna”, zajęcia z chustą animacyjną, 
trickline, kąpiele w morzu pod opieką ratowników, spacery i wycieczki 
piesze, ogniska



Kolonia rekreacyjna
(8-12 lat)

Kolonia Mali Agenci 
(8-12 lat)

Wiele atrakcji w jednym miejscu nad Bałtykiem. 
Poznasz tu: Łucznictwo: strzelanie z łuków do tarcz 
stałych i improwizowanych. I pomoc na wesoło: 
symulacja akcji ratunkowej, konstruowanie no-
szy, udzielanie I pomocy oraz transport rannego 
w trudnych warunkach terenowych, gra samary-
tańska sprawdzająca zdobytą przez uczestników 
wiedzę. Podstawy orienteringu: „czytanie mapy”, 
odnajdywanie północnego kierunku różnymi me-
todami, wędrówki na orientację, gry terenowe, sy-
gnalizacja i komunikowanie się w terenie. „Wodna 
olimpiada”: wyścigi rzędów, przeprawy na dętkach, 
turniej piłki wodnej, „Wodna siatkówka”, przelewa-
nie wody przez dziurawe rury. „Holi Day” (karnawał 
kolorów): obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowy-
mi proszkami zakończone sesją fotograficzną. Sza-
lone zajęcia sprawnościowe: wyścigi w workach, 
na szczudłach i nartach wieloosobowych, zada-
nia w 3 osobowych „Spodniach Clowna”, zabawy 
z chustą animacyjną, Mega Bierki, Mega Domino, 
Mega Scrabble, Mega Dobble, tricline - chodzenie 
po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centyme-
trów nad ziemią. Wieczór filmowy z popcornem. 
Wycieczki piesze: brzegiem morza i okolicznymi 
duktami leśnymi. Turnieje sportowe: bule, siat-
kówka, kometka, tenis stołowy, bilard, zajęcia gim-
nastyczne na plaży. Zaawansowane gry terenowe: 
z fabułą i licznymi zagadkami oraz poszukiwaniem 
skarbu za pomocą elektronicznego wykrywacza 
metalu. Zakręcone alarmy: nikt nie wie kiedy i co 
go czeka. „Dzień Latawców”: projektowanie, wyko-
nanie i puszczanie latawców na plaży przy zacho-
dzie słońca. Plażowanie i kąpiele: w morzu (pod 
opieką ratownika wodnego). Ogniska z pieczeniem 
kiełbasy zakończone wieczornym biwakiem pod 
„gołym niebem” i obserwacją gwiazd. Jest to kolo-
nia dla fanów rekreacji, którzy chcą jednak spróbo-
wać w formie zabawy ciekawych zajęć aktywnych. 

Kolonia dla tych, którzy chcą poznać dreszczyk 
emocji i przy tym nauczyć się nowych, nietypo-
wych umiejętności. Przed Wami: Sprawnościowy 
tor przeszkód: selekcja przyszłych agentów. Ele-
menty terenoznawstwa i survivalu: nauka czytania 
mapy, rysowanie planów i szkiców terenu, odnaj-
dywanie północnego kierunku różnymi metodami, 
rozpalanie ognia, rozpoznawanie pozostawionych 
śladów. Poszukiwania ukrytych wskazówek, łusek, 
atrap pocisków i zagubionych przedmiotów za-
wierających informacje niezbędne do wykonania 
kolejnych zadań za pomocą elektronicznych wy-
krywaczy metalu i specjalnych macek saperskich. 
Szyfry i kody: nauka szyfrowania i rozszyfrowania 
informacji i zagadek. Rozwiązywanie zagadek i re-
busów podczas gier planszowych („Agent”, „Sher-
look” „Pędzące żółwie”, Pędzące ślimaki”, „Zgad-
nij kto to”, Wyprawa po skarb”, „5 sekund”, „Bum 
bum”). Trening strzelecki: z użyciem krótkiej broni 
pneumatycznej, broni prymitywnej (łuki, proce) 
oraz karabinów i pistoletów na wodę.. Trening 
militarny: musztra, rzut granatem na odległość i 
do celu, wykonywanie zadań w terenie zagrożo-
nym atakiem chemicznym, maskowanie. Trening 
wodny: budowa jednostki pływającej, która musi 
utrzymać się na wodzie, przeprawy na dętkach, 
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„bitwa morska” balonami napełnionymi wodą. 
Broń biała: przygotowywanie własnej zbroi, tar-
czy i bezpiecznej gąbkowej broni, zakończone 
turniejem szermierczym. I pomoc: symulacja 
akcji ratunkowej, konstruowanie noszy, udzie-
lanie I pomocy oraz transport rannego w trud-
nych warunkach terenowych, gra samarytańska 
sprawdzająca zdobytą przez uczestników wiedzę. 
Zaawansowane gry terenowe: z fabułą przygoto-
waną specjalnie dla przyszłych agentów. Wodna 
olimpiada: ćwiczenia gimnastyczne na plaży, tur-
nieje piłki wodnej, „baloniada”, wyścigi rzędów, 
przeprawy na dętkach, przelewanie wody przez 
dziurawe rury. Ćwiczenia sprawnościowe: wyścigi 
w workach i spodniach Clowna, nauka chodzenia 
na szczudłach i nartach wieloosobowych, zabawy 
z chustą animacyjną, trickline – chodzenie po ta-
śmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad 
ziemią. „Test Agenta”: podsumowanie obozu - gra 
podczas której sprawdzone będą nabyte podczas 
obozu odruchy i umiejętności. Wieczór filmowy z 
popcornem. Turnieje sportowe, plażowanie i ką-
piele: w morzu (pod opieką ratowników wodnych). 
Ognisko: z pieczeniem kiełbasy i biwakiem pod 
gołym niebem. Podczas całego obozu uczestnicy 
– agenci będą zdobywać punkty za poszczegól-
ne aktywności; najlepsi dostaną gadżet „Super 
Agenta”, a wszyscy pamiątkowe odznaki. 
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Kolonia Małe Artystki
(8-12 lat)

Kolonia nie tylko dla dziewczyn, gdzie oprócz cie-
kawych i różnorodnych zajęć artystycznych będzie 
miejsce na turnieje sportowe, wycieczki, szalone 
zajęcia sprawnościowe oraz kąpiele i plażowanie 
nad Bałtykiem. Czeka na Was: Kumihimo: nauka ro-
bienia bransoletek. Decoupage: ozdabianie szka-
tułki na skarby znad morza. Dekorowanie: lnia-
nych worków na buty lub toreb. Wykonanie: ramki 
na pamiątkowe zdjęcie znad morza oraz okładki 
na pamiętnik z kolorowych tasiemek. Malowanie: 
kamieni i szyszek. Budowa: styropianowej kuli z 
muszelek nazbieranych nad morzem. Oprócz prac 
artystycznych weźmiecie udział w innych cieka-
wych zajęciach takich jak: I pomoc: symulacja akcji 
ratunkowej, konstruowanie noszy, udzielanie I po-
mocy oraz transport rannego w trudnych warun-
kach terenowych, gra samarytańska sprawdzająca 

zdobytą przez uczestników wiedzę. Szalone zajęcia 
sprawnościowe: wyścigi w workach i spodniach 
Clowna, nauka chodzenia na szczudłach i nartach 
wieloosobowych, zabawy z chustą animacyjną na 
plaży i w morzu, trickline – chodzenie po taśmie 
zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad zie-
mią. Wodna olimpiada: ćwiczenia gimnastyczne 
na plaży, turnieje piłki wodnej, „baloniada”, wyścigi 
rzędów, przeprawy na dętkach, przelewanie wody 
przez dziurawe rury. Wieczór filmowy z popcornem. 
Piesza wycieczka brzegiem morza zakończona ob-
serwacją zachodu słońca. Dzień latawców: projek-
towanie, wykonanie oraz puszczanie latawców na 
plaży przy zachodzie słońca. Zaawansowane gry te-
renowe: z fabułą i licznymi zagadkami. „Holy Day”: 
obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi proszka-
mi zakończone sesją zdjęciową. Ognisko z piecze-
niem kiełbasy zakończone wieczornym biwakiem 
pod gołym niebem i obserwacją gwiazd. Wszystkie 
wykonane własnoręcznie przedmioty będą nieza-
pomnianymi pamiątkami z wakacji.
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Kod wyjazdu: ŁPOD Rekreacja Taniec/Fitness/Aqua Przygoda/ 
Przygoda Japońska przygoda

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6  3 399 PLN 2 899 PLN 3 499 PLN 2 999 PLN 3 499 PLN 2 999 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: OW „Carbo” - 10 noclegów w po-
kojach 2 i 3-osobowych oraz typu studio 2+2, 2+3, 3+3 
-osobowych z łazienkami i balkonami.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w stołówce 
ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad 
serwowany do stolika. Pierwszy posiłek: kolacja w 
dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. Wyjazd 
dziecka wymagającego specjalnej diety możliwy jest 
tylko po uzyskaniu zgody organizatora, najpóźniej na 
21 dni przed rozpoczęciem turnusu (dieta może być 
dodatkowo płatna). Zapewniamy uczestnikom stały 
dostęp do wody pitnej na terenie ośrodka.
Transport: autokar z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej.
Dojazdy lokalne. Realizacja programu. 

program fakultatywny
Banan wodny – 35 PLN
Bumper balle - 35 PLN/2 godz.
Paintball laserowy - 35 PLN/2 godz.
Paintball – 45 PLN/100 kul

Zajęcia fakultatywne płatne na miejscu. 

uwagi

Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psycho-
fizyczny większości uczestników program może ulec 
zmianie. Kadrę stanowić będą: ratownicy wodni, in-
struktorzy: tańca, windsurfingu, survivalu, paintballa, 
fitness, pierwszej pomocy i strzelectwa sportowego. 
Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem wszelkich 
elementów bezpieczeństwa (kaski, ubrania piankowe, 
kamizelki asekuracyjne, maski ochronne, mundury). 
W dniu przyjazdu od uczestnika pobierzemy kaucję 50 
zł na pokrycie ewentualnych strat w sprzęcie lub w 
wyposażeniu ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie – 
kaucję oddamy w dniu wyjazdu. Zabierz ze sobą: mały 
plecak, karimatę, ciepły sweter lub polar, dres sporto-
wy, kurtkę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latar-
kę z zapasem baterii, czapkę i okulary słoneczne, krem 
z filtrem UV, spray przeciw komarom, strój kąpielowy; 
mile widziane: instrumenty muzyczne. Paintball-Survi-
val dodatkowo: śpiwór, scyzoryk, odzież i buty do cho-
dzenia po wodzie i lesie (mogące ulec zniszczeniu).  

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 19.00.Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
07.15. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 
18.30, wyjazd nie później niż o godz. 07.00.

terminy wyja zdów:

1. 26.06-06.07; 2. 07.07-17.07; 3. 18.07-28.07; 
4. 29.07-08.08; 5. 09.08-19.08; 6. 20.08-30.08.
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miejscowość położona między Jeziorem Bukowo, a Bałtykiem

zakwaterowanie w ośrodku „Carbo”,ok. 100 metrów od nadmorskiej plaży 
i ok. 50 metrów od brzegu Jeziora Bukowo. Do dyspozycji: trzykondygna-
cyjne pawilony hotelowe, jadalnia, sala taneczna, salki telewizyjne, bilard, 
tenis stołowy, boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, plac zabaw, 
plenerowa siłownia, miejsce na ognisko

program wspólny dla wszystkich obozów: kąpiele w morzu, baloniady, 
rozgrywki sportowe, wodna olimpiada, walki wręcz w „Strojach Sumo”, 
zabawy w „Mega Topór”, wyścigi w workach, na szczudłach i nartach wie-
loosobowych, rywalizacja w 3-osobowych „Spodniach Clowna”, zabawy 
z chustą animacyjną, wodne bitwy balonowe z użyciem „Mega Procy”, skoki 
na wodnej trampolinie, festiwal kolorów „Holi Day”, trickline, ogniska, kino 
letnie, wieczór planszówek

I pomoc - wstępna pomoc przedmedyczna, rozpoznanie sytuacji zagroże-
nia życia, ocena obrażeń poszkodowanego, ćwiczenie wzywania pomocy, 
zabezpieczenie miejsca wypadku, tamowanie krwotoków i opatrywanie 
ran, transport rannego w trudnych warunkach terenowych, symulacja akcji 
ratowniczej

orientering (obóz: Rekreacja, Windsurfing, Aqua Przygoda, Paintball- 
Survival): wędrówki na orientację, nocne wyprawy, „czytanie mapy”, nauka 
posługiwania się busolą, odnajdywanie północnego kierunku, ustalanie
najkrótszej drogi do celu, wyznaczanie azymutów

wycieczki piesze i rowerowe: szlakami i duktami leśnymi tej
części wybrzeża

POLSKA



Kod wyjazdu: Paintball-Survival Windsurfing

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-6 3 599 PLN 3 099 PLN 3 899 PLN 3 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

Rekreacja
(10-14 lat), (14-18 lat)

Przygoda
(8-12 lat), (12-16 lat)

Windsurfing
(10-14 lat), (14-18 lat)

Aqua przygoda
(10-14 lat), (14-18 lat)

Najpierw wypoczynek na plaży jak przystało na 
mistrzowskie wakacje. Potem: zajęcia integracyjne: 
wymagające bystrości umysłu, sprawności fizycz-
nej i kreatywności; „Dąbkowicka olimpiada” (na 
plaży, w lesie i na terenie ośrodka) – wyścigi w 
workach, na szczudłach i nartach wieloosobowych, 
siatkówka plażowa, slalom na rowerze, turniej ko-
metki, ringo i kręgli. „Wodne szaleństwo”: „mokra 
siatkówka”, zabawy na dętkach, przeciąganie liny 
o 4 końcach, aqua aerobik. Współzawodnictwo 
w 3 - osobowych „Spodniach Clowna”. Trickline: 
chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt 
centymetrów nad ziemią. Holi Day – obrzucanie 
się bezpiecznymi, kolorowymi proszkami. Gry i 
zabawy terenowe: „Pogoń”, „Poszukiwacze skar-
bów”, „Świetlik”, gra zręcznościowa „Mega Jenga”, 
tworzenie gigantycznych, mydlanych baniek oraz 
obrazów na folii stretch. Turnieje sportowe: koszy-
kówka, piłka nożna, tenis stołowy. Wieczór filmowy 
i turniej gier planszowych. 

Multisport: trickline – chodzenie po taśmie, wy-
ścigi zespołów na nartach wieloosobowych, szczu-
dłach i w workach, przelewanie wody przez dziura-
we rury, pojedynki na gąbkowe miecze. Przeprawy 
na dętkach, tratwach oraz skoki na wodnej tram-
polinie, przeciąganie liny w wodzie i zajęcia na ba-
nanie wodnym, gra zręcznościowa „Mega Jenga” i 
„Mega Topór”. Strzelanie: z łuków i proc do tarcz i 
celów improwizowanych oraz pojedynki z użyciem 
karabinów i pistoletów na wodę. Alarmologia, 
wykonywanie zadań w 3-osobowych „Spodniach 
Clowna”, zwariowane happeningi, maskowanie się 

Naucz się żeglować oraz doskonalić umiejętności 
na desce windsurfingowej na Jeziorze Bukowo 
(pakiet 15 godzin szkolenia z instruktorem). Po-
znasz zasady bezpieczeństwa na wodzie, budowę 
i eksploatację sprzętu windsurfingowego, zasady 
żeglowania, utrzymywania równowagi na desce; 
różę wiatrów. Następnie czeka Cię: nauka żeglowa-
nia i podstawy manewrów (zwrot z wiatrem, zwrot 
pod wiatr, ostrzenie, pływanie na zadanym kursie, 
spływanie do bazy bez wiatru). Na koniec: start z 
„plaży”, pływanie z trapezem i próby pływania śli-
zgowego. Zajęcia: szkolenie odbywa się w grupach 
(6 - 10 osobowych), prowadzonych przez instrukto-
rów windsurfingu. Jezioro Bukowo charakteryzuje 
się łagodnie opadającym dnem. Maksymalna głę-
bokość jeziora to 2,5 m. Bliskie sąsiedztwo Bałtyku 
(150 m) gwarantuje częsty, równy wiatr. W przypad-
ku warunków atmosferycznych uniemożliwiają-
cych zajęcia lub zagrażających zdrowiu uczestni-
ków przeprowadzone będą alternatywne zajęcia 
na lądzie lub w wodzie (na kajakach, deskach 

Mix water (3 z 4 atrakcji w zależności od pogody): 
SUP – nauka wiosłowania, utrzymywania rów-
nowagi i manewrów oraz rywalizacja na deskach 
SUP. Skimboard – ślizganie się na specjalnym 
torze wodnym, nauka podstaw manewrów i śli-
zgów. Windsurfing – zapoznanie się z tą dyscy-
pliną, ćwiczenie utrzymywania równowagi, próby 
podstawowych manewrów. Kajakarstwo – nauka 
manewrowania, wycieczka po jeziorze, slalomy i 
pływanie precyzyjne. Wycieczka rowerami wodny-
mi: po Jeziorze Bukowo. „ABC”: nauka nurkowania 
w sprzęcie ABC (płetwy i maska z rurką), nurko-
wanie na orientację, podwodny tor przeszkód, wy-
dmuchiwanie maski i ćwiczenie zakładania sprzę-
tu ABC pod wodą. „Banan wodny”: przejażdżki po 
Jeziorze Bukowo na „bananie” ciągniętym przez 
motorówkę. Wodne wariactwa: turniej skoków na 
wodnej trampolinie, rywalizacja w konkurencjach 
sprawnościowych na dętkach, przeciąganie liny 
w wodzie, bieg po deskach styropianowych, ćwi-
czenie równowagi na deskach miniSUP, wodna 
siatkówka, przelewanie wody przez dziurawe rury. 
Strzelectwo: pojedynki indywidualne i zespołowe 
z wykorzystaniem karabinów i pistoletów na wodę. 
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w lesie, zabawy z chustą animacyjną, tworzenie gi-
gantycznych baniek mydlanych, „zamykanie” osób 
w bańce oraz robienie slimów, gniotek, prace z 
domowej ciastoliny i piankoliny, tworzenie broka-
towych tatuaży. Miejska gra terenowa na orienta-
cję - uczestnicy wykonają zwariowane zadania, by 
otrzymać informację o ukrytym „skarbie”. Karnawał 
kolorów: obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi 
proszkami – a potem fantastyczne zdjęcia. Mokra 
siatkówka: drużynowe zmagania na plaży z wyko-
rzystaniem balonów pełnych wody. Poszukiwania 
artefaktów za pomocą elektronicznych wykrywaczy 
metali. „Zakręcony hokej”: gdzie kijami są szczotki 
do zamiatania, a taflą lodową folia pokryta pianą. 
Wakacyjne kino letnie i wieczór planszówek. Każdy 
uczestnik otrzyma „odlotowy medalion”.

SUP, skimboardach i inne). Zapewniamy komple-
ty windsurfingowe dostosowane do umiejętności 
i wieku uczestników oraz warunków pogodowych 
(deski firm: FANATIC i RRD, żagle: SEVERN, RDD i 
TIKI). Cały czas macie na sobie certyfikowane ka-
mizelki asekuracyjne, ubrania piankowe i jesteście 
stale asekurowani przez ratownika wodnego w ło-
dzi motorowej. Dodatkowo  nauka nawigacji oraz 
ćwiczenie równowagi na deskach miniSUP, zawo-
dy strzeleckie z broni pneumatycznej.Niezbędne 
zabranie butów z miękką, gumową podeszwą do 
zajęć na desce (typu trampki). Wymagana jest 
podstawowa umiejętność pływania. 



Fitness i sport
(10-14 lat), (14-18 lat)

Japońska przygoda
(10-14 lat), (14-18 lat)

Paintball-Survival
(10-14 lat), (14-18 lat)

Taniec
(10-14 lat), (14-18 lat)

Zajęcia fitness: odbywać się będą codziennie i będą 
dostosowane do poziomu grupy. Step trening: za-
jęcia o wysokiej intensywności z wykorzystaniem 
stepów; zawierają taneczne układy choreograficz-
ne mające na celu redukcję tkanki tłuszczowej, a 
przede wszystkim zwiększenie wytrzymałości or-
ganizmu; główny nacisk położony jest na mięśnie 
ud i łydek; metodyka prowadzenia zajęć będzie do-
stosowana do każdego uczestnika. Turbo spalanie: 
zajęcia nastawione na dużą intensywność ćwiczeń 
(interwały), a co za tym idzie duże spalanie; popra-
wiamy na nich kondycję oraz modelujemy swoje 
ciało. TBC, BPU: ćwiczenia wzmacniające i kształtu-
jące całe ciało, wykonywane w rytm muzyki, ale bez 
choreografii; podczas zajęć wykorzystywane będą 
różne akcesoria (piłki, hantle, maty, taśmy oporo-
we). Trening obwodowy: grupowy z muzyką, który 
wykonuje się na kolejno przygotowanych stacjach 
z wykorzystaniem różnych przyrządów (piłki, stepy, 
maty i hantle). Trening po zmroku: biegi i ćwiczenia 
z obciążeniem własnego ciała oraz użyciem przyrzą-
dów fitness wykonywane poza ośrodkiem CARBO na 
terenie Dąbek. Streching i relaksacja: nad brzegiem 
morza. Zajęcia gimnastyczne: tricline (chodzenie 
i akrobatyczne ewolucje na taśmie), wykonywanie 
zadań w 3 osobowych „Spodniach Clowna”, wyścigi 
na szczudłach i nartach wieloosobowych, zaprawy 
poranne, skoki na wodnej trampolinie i wodna bi-
twa balonowa z użyciem „Mega Procy”. Tańce inte-
gracyjne z uczestnikami innych obozów. „Holi day” 
– festiwal kolorów. Projektowanie: własnej koszulki 
fitness. Mile widziane są własne akcesoria i przy-
rządy fitness.
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Niezbędne zabranie butów z miękką, gumową 
podeszwą do zajęć na desce (typu trampki). Wy-
magana jest podstawowa umiejętność pływania. 
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod opieką 
wychowawców, instruktorów poszczególnych form 
aktywności wodnej i ratowników wodnych.

Pole paintballowe: dynamiczne rozgrywki paintbal-
lowe w parach i drużynach na przygotowanym polu 
z przeszkodami. Woodsball: szereg gier leśnych po-
łączonych z wykonywaniem zadań o różnorodnych 
scenariuszach militarnych. Speedball: niezwykle 
dynamiczne rozgrywki w terenie z dmuchanymi 
przeszkodami, gry w tandemie oraz grupach; zaję-
cia poprzedzi omówienie taktyki dostosowanej do 
wielkości grupy i fabuły. Uczestnik dostanie na czas 
zajęć marker paintballowy, mundur, maskę oraz 
kamizelkę ochronną. Przez cały obóz do dyspozycji 
700 kul. Zajęcia militarne: niewidoczne poruszanie 
się za linią wroga, obserwacja obiektów i zbieranie 
informacji o polu walki, maskowanie i kamuflaż, 
rozminowywanie terenu za pomocą elektroniczne-
go wykrywacza metalu i macek saperskich, komuni-

Zajęcia taneczne: codziennie treningi obejmujące 
różne style tańca, aby każdy mógł je poznać i po-
głębić umiejętności w tych, które go najbardziej in-
teresują; grupa wspólnie z instruktorem przygotuje 
choreografię dostosowaną do jej poziomu i umie-
jętności. Dancehall: energetyczny styl tańca wywo-
dzący się z Jamajki. Swoją nazwę wziął od miejsca 
- wielkiej hali, na której Jamajczycy spotykali się, by 
wspólnie potańczyć. Kroki taneczne opierają się na 
odzwierciedlaniu codziennych czynności np. mycie 
okien czy zamiatanie. Hip hop: czerpie inspiracje 
ruchowe, zarówno z ulicy, jak i klasycznych elemen-
tów tańca stwarzając nieograniczone możliwości 
taneczne oraz nowatorskie rozwiązania choreogra-
ficzne. Nauka hip hopu pod okiem profesjonalnych 
tancerzy stwarza uczestnikom możliwość indywidu-
alnego rozwoju i wyrażenia siebie za pomocą tańca, 
wyzwolenia pozytywnej energii. Gimnastyka ogól-
norozwojowa: poprawiająca i zwiększająca spraw-
ność fizyczną i koordynację ruchową (z wykorzy-
staniem m.in. mat, piłek gimnastycznych); zajęcia 
na Turnboardach - doskonalące technikę, balans i 
równowagę podczas kręcenia piruetów. Streching
i relaksacja: nad brzegiem morza. Ponadto: dodat-
kowe zajęcia taneczne zgodnie z oczekiwaniami 
zgłaszanymi przez uczestników; możliwe indywidu-
alne konsultacje z instruktorem zgodnie z zaintere-
sowaniem daną techniką; projektowanie: własnej 
koszulki tanecznej. Obóz zakończy przedstawienie 
taneczne przygotowane przez uczestników pod 
okiem instruktora. Wskazane jest zabranie spodni 
i bluz dresowych, bawełnianych koszulek, obuwia 
sportowego typu adidasy lub trampki oraz ochra-
niaczy na kolana.

Anime i manga: oglądanie i dzielenie się z innymi 
uczestnikami ulubionymi tytułami; animacje stu-

kacja na polu walki (zajęcia urealniać będą efekty 
pirotechniczne). Survival: budowa tratw i przeprawy 
na dętkach, pozyskiwanie i uzdatnianie wody do 
picia, budowa obozowisk, rozpalanie ognia, kamu-
flaż ogniska, nocleg w szałasach, biwak w lesie. 
Strzelectwo: strzelanie z łuków i proc oraz krótkiej 
i długiej broni pneumatycznej do tarcz i celów ru-
chomych. „Misja specjalna”: 24 - godzinny biwak w 
lesie – trawersowanie bagien, budowa schronienia, 
przyrządzanie posiłków na ognisku, maskowanie 
broni i kamuflaż sylwetki. Każdy uczestnik otrzyma 
chustę. 

dia Ghibli; zapoznanie z japońską kinematogra-
fią, konkursy wiedzy o mandze i anime. Poznanie 
poszczególnych stylów i kreski, rysowanie postaci 
krok po kroku, stworzenie swojej pierwszej strony 
mangi. Teru Teru Bozu: tworzenie własnego amu-
letu dobrej pogody. Omamori: szycie własnego 
talizmanu przynoszącego szczęście (jedna z naj-
popularniejszych pamiątek przywożonych z Japo-
nii); nauka sposobu wiązania różnych tradycyjnych 
węzłów. Furoshiki: czyli tradycyjne chusty służące 
do pakowania prezentów; nauka podstawowych 
wiązań i sposobów pakownia prezentów w koloro-
we chusty. Katana, łuk i włócznia czyli Japonia z XV 
wieku; medytacja zen, furoshiki, ikebana, buddyzm 
i shinto – nieśmiertelne religie Japonii; chanoyou 
– japoński ceremoniał parzenia herbaty; origami 
oraz shodo– zakręcona droga japońskiej kaligrafii, 
malowanie tradycyjnych herbów mon. Teach me 
sensei: nauka podstawowych zwrotów w języku ja-
pońskim. Kitsune, tasiemiec i Wielki Dąb: tradycyj-
ne baśnie i opowieści o mitycznych stworzeniach w 
kulturze japońskiej. Muzyka: śpiewanie openingów 
i endingów z anime, karaoke, konkurs najlepszej 
choreografii do utworu K-pop lub anime. Trening 
Samuraja: pojedynki na gąbkowe miecze, zawody w 
strzelaniu z łuków, walki wręcz w „Strojach Sumo”, 
rywalizacja w „Mega Topór”.Gry i zabawy, teleturnie-
je i konkursy ze znajomości mangi, anime; maski 
teatru no; japoński makijaż i tatuaże, holi day – fe-
stiwal kolorów. 
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Kod
wyjazdu: APSO,                             
APMO, APMC

Rekreacja(Świonujście)/J. Hiszpański Japonia/Manga/Multisport Rekreacja (Międzywodzie)/Taniec/
Wychowawca

Terminy Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-6  2 549 PLN 2 149 PLN 2 599 PLN 2 199 PLN 2 749 PLN 2 349 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów: Międzywodzie – Ośro-
dek Międzycechowy, pokoje 4 i 5-osobowe z łazienka-
mi. Na terenie obiektu plac zabaw dla dzieci, miejsce 
na biesiady i ognisko, piaszczyste boisko do gry w 
siatkówkę i badmintona. Międzyzdroje – OW „Stilo”, 
jednopiętrowe pawilony z pokojami 3- ,4- ,5-osobo-
wymi z łazienkami i telewizorami. Na terenie ogro-
dzonego ośrodka znajduje się basen, sklepik, boisko 
sportowe, stoły do tenisa. Świnoujście – DW „Kali-
szanka” położony przy boiskach sportowych, pokoje 
4-, 5-osobowe. Ośrodek położony 300 m. od plaży. 
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + deser) w sto-
łówce ośrodka. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu obozu. 

program fakultatywny
Fotorelacja – do pobrania online – 35 PLN.  Archery 
Tag – walka na łuki z bezpiecznymi strzałami– 40 PLN.  
Lasermania – zabawa z karabinkami strzelającymi 
wiązką lasera – 45 PLN. Bumper Ball – zabawa w du-
żych, dmuchanych kulach – 40 PLN. Park linowy – 45 
PLN. Deska SUP –zabawa podczas pływania na szero-
kiej desce z wiosłem – 35 PLN. Oceanarium Straslund 
i Aquapark Baltic Park Molo – wycieczka do najnowo-
cześniejszego oceanarium w Europie i wspaniała za-
bawa w wodnym parku rozrywki – 350 PLN. Serengeti 
Park (Niemcy) – to unikalne połączenie największego 
w Europie safari z niezwykłym parkiem rozrywki– 450 
PLN. Heide Park (Niemcy) – całodniowa wycieczka do 
największego lunaparku w północnych Niemczech 
– 500 PLN. Tropikalna Wyspa k. Berlina (Niemcy) – 
największy na świecie kryty, tropikalny park wodny– 
450PLN. Cena całodziennych wycieczek obejmuje: cie-
pły posiłek, transport, bilety wstępu, obsługę pilota, 
prowiant oraz ubezpieczenie NNW i KL za granicą. Nie 
gwarantujemy realizacji imprez fakultatywnych. 
 

plan podróży nr 6 

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 19:30-21:00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 7:00- 08:30 

terminy wyja zdów:
1. 25.06-05.07.
2. 06.07-16.07. 
3. 17.07-27.07.
4. 28.07-07.08. 
5. 08.08-18.08. 
6. 19.08-29.08.

16 Przygód nad Morzem 
Międzywodzie 
(7-12 lat), (12-18 lat) 

program wspólny

Wybierz jedną ze specjalizacji: od relaksu na 
plaży, przez aktywności sportowe po rozwija-
nie swoich pasji. Ultra nowoczesną zabawa – 
Lasermania- strzelacie karabinkami z wiązką 
lasera a opaska przeciwników zlicza Wasze 
trafienia! Park Linowy - pokonacie różne trasy 
w koronach drzew. Spędzicie wyjątkowy czas 
w gronie rówieśników podczas wspólnego 
plażowania, rozgrywek sportowych i tema-
tycznych wieczorków. Nie zabraknie ogniska, 
szalonych dyskotek i zwiedzania zakamarków 
miasta. 

Przygoda Biznesowa – w pokojach stworzycie 
biznes plan a potem zrealizujecie go osiąga-
jąc sukces ekonomiczny oraz prestiż obozowy. 
Przygoda Park Linowy - wizyta w koronach 

ŚWINOUJŚCIE/MIĘDZYZDROJE/ 
MIĘDZYWODZIE

ośrodki blisko plaży

lasermania

Park Linowy

wycieczki do parków rozrywki w Niemczech

drzew zagwarantuje niezapowiadane wraże-
nia i przypływ pozytywnej dawki adrenaliny. 
Przygoda Miejska – spacer uliczkami Między-
zdrojów, molo, Aleja Gwiazd, przystań rybac-
ka, relaks i kupowanie pamiątek. Przygoda 
Kulinarna – tego dnia wcielicie się w szefów 
kuchni swojej restauracji i ugościcie nie tylko 
siebie, ale i przybyłych gości. Przygoda Wodna 
– codzienne plażowanie i kąpiele pod okiem 
ratownika, plażowa piłka siatkowa, nożna, gra 
KUBB. Przygoda Sportowa – szeroki wybór 
ruchowych propozycji pozwoli spędzić Wam 
aktywnie czas. Przygoda Slackline – w asyście 
wychowawcy przejdziecie po linie jak praw-
dziwi akrobaci. Przygoda Cardio – poćwiczy-
my i spalimy kalorie, a na koniec odpocznie-
my podczas muzycznego relaksu. Przygoda 
Terenowa – Waszym zadaniem będzie dotrzeć 
do wyznaczonych punktów, do których pro-
wadzić będzie was mapa. Czeka Was fanta-
styczna integracyjna zabawa budująca nawyki 
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Kod
wyjazdu: APSO,                             
APMO, APMC

16 przygód/10 krajów/Plastyka Rekreacja (Międzyzdroje)/
J. Angielski Ratownik WOPR

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6  2 849 PLN 2 449 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN 3 249 PLN 2 849 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

10 Krajów w 10 Dni
Międzywodzie 
(7-12 lat), (12-18 lat) 

Polska i „Kocham Cię Polsko” – quiz imprezowy 
na bazie telewizyjnego teleturnieju. Dużo śmiechu 
i zabawy! Włochy i „Moja Pizzeria” – zadaniem 
każdej drużyny będzie stworzyć ulubioną pizzę 
oraz przygotować włoski sos pomidorowy. Finał to 
wspólna włoska uczta. USA i „ Amerykański sen – 
od zera do milionera” – grupy pokojowe stworzą 
swój własny biznesplan a potem zrealizują go, 
osiągając sukces ekonomiczny i prestiż obozowy. 
Grecja i „Igrzyska Olimpijskie” – podzielimy Was 
na drużyny potem Wy wymyślicie Państwa, stwo-
rzycie flagi, krótki hymn i rozpoczniemy rywaliza-
cję. Anglia i „Kamraci Robin Hooda” – las będzie 

Waszym domem. Stworzycie obozowisko a łuczni-
cza gra Archery Tag udoskonali Wasze umiejętno-
ści strzeleckie. Japonia i  „Klimat Anime” – czeka 
Was: seans mądrego anime, tworzenie origami 
i śpiewanie ulubionych piosenek podczas wie-
czoru karaoke. Tybet i „Wspinaczka z Mandalą”– 
spokojnie nie będą to ośmiotysięczniki a ścieżka 
w koronach drzew. Spróbujecie swoich w parku 
linowym. Aby pełniej poznać kulturę Dalekiego 
Wschodu wykorzystamy skarbu lasu i wspólnie 
stworzymy mandale. Francja i „Paryska moda 
i petanka” – rozpoczniemy turniejem w bule a po 
nim wejdziemy w świat projektowania, ozdabia-
nia i malowania własnej torby lub koszulki obo-
zowej metodą od ogółu do szczegółu. Brazylia 
i „Karnawał w Rio” – stworzycie piękne, koloro-
we maski. Tylko wyobraźnia może Was ograniczać 
a na dyskotece będzie wesoło i energicznie. Egipt 
i „Słoneczny wypoczynek na Riwierze” – to reszta 
naszego czasu: kąpiele, gorąca plaża i mnóstwo 
rekreacyjnych animacji obozowych.

Wychowawca kolonijny
Międzywodzie 
(14-18 lat) 

Zostańcie pomocnikami wychowawcy na obozie 
rekreacyjnym! Poznacie pracę opiekunów i wy-
chowawców od kuchni, a kadra przekaże Wam taj-
niki opieki nad grupą i organizacji czasu wolnego. 
Jednym słowem dobra szkoła życia dla każdego. 
Na zakończenie wystawimy pamiątkowy certyfikat 
ukończenia obozu, który być może w przyszłości 
pomoże Wam połączyć świetną przygodę i zaba-
wę z zarabianiem pieniędzy.

współpracy w grupie oraz pokazująca ciekawe 
miejsca. Przygoda Śpiewana – włączymy Wasze 
ulubione piosenki, wyświetlimy tekst i zrobimy 
Karaoke. Przygoda Olimpijska – konkurencje dla 
każdego pozwolą na zdobywanie punktów, które 
zamienicie na nagrody. „Gibkie Ciało”, „Tereno-
we Kółko i Krzyżyk”, „Potęga umysłu”, „Deser bez 
rąk”, „Kelnerski Wyścig” i wiele innych. Przygoda 
Łucznicza – Archery Tag – wyposażeni w maski 
i bezpieczne miękkie strzały rozegramy niejedną 
ciekawą bitwę i scenariusz. Przygoda z 10 muzą 
– czyli kino i film. Przygoda Planszówka – Jenga, 
Dobble, Twister, Patry Time, Mafia, Nie do Pary, 
Taboo i wiele innych. Przygoda Taneczna – po-
pularne tańce i dyskoteka po zachodzie słońca. 
Przygoda Lasermania - wyposażeni w bezpiecz-
ne karabinki z wiązką światła będziecie zaliczać 
trafienia w opaski przeciwników które będą zli-
czać Wasze strzały. Bardzo zespołowa i dynamicz-
na zabawa dla każdego.
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Nasi lektorzy pokażą Wam jak połączyć naukę ze 
wspaniałą zabawą podczas codziennych 2- godzin-
nych zajęć. Praktyczne zastosowanie języka, zero 
stresu i zabawy językowe czyli edukacja na luzie. 
Zapewniamy Wam materiały dydaktyczne!

Od lat ta grupa przyciąga tłumy! Wypoczynek 
połączony z doskonałą zabawą. Kąpiele morskie, 
plażowanie i aktywności sportowe, gry i zabawy 
drużynowe oraz inne atrakcje to wszystko czego 
Wam potrzeba, żeby się zregenerować!

Konwent nad morzem z fantastycznym pro-
gramem: Manga – szybki kurs tworzenia. 

Język angielski
Międzywodzie
(13-18 lat)

Kolonia/Rekreacja
Świnoujście, Miedzyzdroje, Międzywodzie
(7-12 lat), (13-18 lat) 

Manga
Świnoujście
(7-12 lat), (12-18 lat) 

Pierwszego dnia otrzymacie naszą autorską Multi- 
KARTĘ i dzięki niej będziecie decydować z jakiego 
rodzaju sportu będziecie korzystać. Joga, basen, 
treningi interwałowe, ćwiczenia kardio, poranne 
joggingi, tenis stołowy, badminton, bule, turnieje 
siatkówki plażowej, koszykówka na streecie, sau-
na. Możecie wybierać tylko to co Was kręci, a resz-
tę czasu poświęcić na relaks lub brać udział we 
wszystkich zajęciach! 

¡Hola amigos! Nauka to nie tylko siedzenie nad 
książkami. Nasi lektorzy pokażą Wam jak połączyć 
naukę ze wspaniałą zabawą. Poznacie najbardziej 
słoneczny język na świecie! Podzieleni na grupy ję-
zykowe będziecie odbywać codziennie 2-godzinne 
zajęcia pod czujnym okiem lektora. Celem wakacyj-
nego programu językowego Almaturu jest poszerze-
nie słownictwa oraz praktyczne zastosowanie języka 
obcego. 

Multisport
(7-12 lat), (12-18 lat)

Język hiszpański
Świnoujście
(13-18 lat)

Celem kursu jest otrzymanie uprawnień Młodsze-
go Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Zajęcia praktyczne: egzamin spraw-
nościowy, pływanie stylowe i w ubraniu, skoki ra-
tunkowe oraz sposoby bezpiecznego wejścia do 
wody, podstawy nurkowania, posługiwanie się 
podręcznym sprzętem, holowanie poszkodowa-
nych, symulowane akcje ratownicze, zawody. Za-
jęcia teoretyczne: zasady etyki wodniackiej oraz 
zabiegi RKO i pierwszej pomocy. Staż ratowniczy: 
praca z ratownikami na wieżyczkach.

Ratownik WOPR
Świnoujście
(7-12 lat), (12-18 lat) 

Taniec nowoczesny
Międzywodzie 
(7-12 lat), (12-18 lat) 

Plastyka
Międzywodzie 
(7-12 lat), (12-18 lat) 

Podczas codziennych, około 3-godzinnych zajęć 
popracujecie nad choreografiami, krokami i kon-
dycją. Rytm ulicy pomoże Wam zgłębić szeroki 
wachlarz stylów tanecznych: Hip Hop, Locking, 
Popping, House, New Style, elementy Brake Dance 
i jazz. Całość zwieńczy występ finałowy.

Codzienne 2-3 godzinne bloki tematyczne obej-
mą: postawy rysunku i malarstwa, projektowanie, 
ozdabianie i wykonywanie przedmiotów użytko-
wych, decoupage i rzeźbę. Zaprojektujecie i ozdo-
bicie elementy garderoby. Wszystko zakończy się 
wyjątkowym wernisażem!

Anime – przewertujemy filmy i seriale animo-
wane. Wiedzówka ze znajomości anime i mangi 
z nagrodami. Gipsowe maski – tworzenie i mango-
wa stylizacja. Sushi – zasmakujecie w japońskiej 
kuchni, którą sami przygotujecie. Origami – sztu-
ka składania papieru. Legendy, mity, popkultura 
– reklamy i zabawne teleturnieje oraz turnieje 
XBOX 360 Kinect.
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1 Bachorze – kolonia militarna, kolonia plastyczna, 
kurs na patent żeglarza jachtowego, artystyczny, 
kajakowo-rowerowy, sportów wodnych, wind-
surfingowy, LARP/RPG, fotograficzny

ŁPMB 74-76

2 Międzyrzec Podlaski – przygodowy, survival APMP 77

3 Borne Sulinowo – militarny ASG, obóz z paten-
tem motorowodnym, kajakowo-rowerowy, węd-
karski, paintballowy 

ŁPOB 78-80

4 Poznań - campy orientalne APPO 81

5 Czaplinek – multisport, piłka nożna, kolonia 
przygodowa, rekreacja, wokalny, windsurfingo-
wy, sportów wodnych, żeglarski, warsztaty: lite-
rackie, survivalowo-kajakowy, kurs nurkowania

ŁPOC 82-84

6 Kiki k. Uniejowa – jazda konna 85

7 Zamrzenica – traperski, farmerski, survivalowy, 
przygodowy, militarny, wędkarski, paintballowy

KPKP 86-88

8 Kraków – rekreacja 89

9 Mierzyn – rekreacyjny, kolonie, survivalo-
vo-paintballowy, wędkarski, rowerowo - ka-
jakowy, jazdy konnej

BPOM 90-91

10 Kazimierz Dolny – aktorsko-reżyserski, 
artystyczny, muzyczny

PPKD 92-93

11 Janów Lubelski - rekreacyjny, jazdy konnej, 
rowerowo-kajakowy, paintballowo-survivalowy

LPMJ 94-96

12 Częstochowa – siatkówki CPOS 97

13 Bocheniec – komiksowy, chemiczny, podróżni-
czy

BPOB 98-99

14 Borek - przygodowy, kartingowy, jazdy konnej, 
hobby horses

OPSB 100-101

15 Grotniki – kolonia przygodowa ŁPOG 102-103

16 Biesiekierz Rudny – jazda konna ŁPKB 104-105

17 Spała – militarny ASG, przygodowy, jazdy konnej ŁPUU 106-107

18 Uniejów – gamingowy, rekreacyjny, Minecraft, 
robotyka, NERF, przygoda

KPOZ 108-110

19 Zbrosławice – jeździecki, jeździecki z językiem 
angielskim, muzyczno-konny

KPOZ 111

20 Byczyna – rycerski, archeologiczny, RPG, arty-
styczny

OPOB 112-113

21 Ponik – survivalowy, wspinaczkowy, militarny, 
sztuk walki, rekreacyjny, off road, quadowy, 
przygodowy

KPOJ 114-117

22 Podlesice – rekreacyjny, przygodowy, plastycz-
ny, kulinarny, manga i anime

KPOC 118-119

23 Krasiejów  – przygodowy, programisty Lego, 
młody odkrywca, Minecraft

OPJK 120-121

24 Przysiecz  – rekreacyjny, plastyczny, jazdy konnej OPSP 122-123

NA MAPIE KOD STR.



MIĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

74 ALMATUR ŁÓDŹ

świadczenia
Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „Natura” – 
10 noclegów w pokojach 4 osobowych oraz pokojach 
typu studio (4+4) z łazienkami. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
w stołówce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie 
bufetu, obiad i podwieczorek serwowany do stolika. 
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na 
drogę powrotną. Wyjazd dziecka wymagającego spe-
cjalnej diety możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody 
organizatora, najpóźniej na 21 dni przed rozpoczę-
ciem turnusu (dieta może być dodatkowo płatna). Za-
pewniamy uczestnikom stały dostęp do wody pitnej 
na terenie ośrodka. 
Transport: autokar z klimatyzacją. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka pedagogiczna i sportowa. Realizacja 
programu. 

uwagi

Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i 
predyspozycji psychofizycznych uczestników. Wszyst-
kie zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem od-
powiednich środków bezpieczeństwa i pod nadzorem 
instruktorów. Cena nie obejmuje: dopłaty za transport 
z miast w Polsce,wyszczególnionych w planie podróży. 
Należy ze sobą zabrać: kartę kwalifikacyjną,nieprze-
makalną kurtkę i ciepły sweter(lub polar), dres, strój 
kąpielowy, ręczniki (plażowy i kąpielowy), legitymacje 
szkolną oraz co najmniej dwie pary butów sporto-
wych, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz 
krem ochronny z filtrem UV. Zapewniamy wszelki 
sprzęt specjalistyczny,potrzebny do realizacji progra-
mu poszczególnych obozów. 

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrod-
ka ok. godz. 16.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz.08.15. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 16.00, wyjazd nie później niż o godz. 08.00.

terminy wyja zdów:
1 26.06-06.07.
2. 07.07-17.07.
3. 18.07-28.07.
4. 29.07-08.08.
5. 09.08-19.08.
6. 20.08-30.08.

BACHORZE

Kod wyjazdu: 
ŁPMB

Sporty wodne/Komandos Junior/ Kolonia plastyczna/
Obóz artystyczny/ Obóz kajakowo-rowerowy/ LARP/Fotografia  Patent żeglarza jachtowego Windsurfing

Terminy Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-6 3 199 PLN 2 699 PLN 3 349 PLN 2 849 PLN 3 349 PLN 2 849 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Miejscowość położona nad jeziorem, ok 15 km od Chojnic w otulinie 
Parku Narodowego Borów Tucholskich

Ośrodek Wypoczynkowy „Natura” położony nad jeziorem Charzykowskim, 
na terenie: pawilony hotelowe, sale konferencyjne, sala TV, sala taneczna, 
kawiarnia, prywatna plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, miejsce na ognisko 
i grill, boiska do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki plażowej, kort 
tenisowy

Dla wszystkich obozów (za wyjątkiem kursu na patent żeglarza) zajęcia do 
wyboru (1,5 godziny dziennie): ścianka wspinaczkowa, trampolina, slackline, 
most linowy, strzelanie z łuku i wiatrówki, zajęcia taneczne, siatkówka 
plażowa, tenis stołowy, wędrówka kajakowa, rejs żeglarski

Wieczorami: gry towarzyskie, ogniska i dyskoteki
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Patent żeglarza
jachtowego
(14-17 lat)

Obóz artystyczny
(12-17 lat)

Kolonia plastyczna
(7-11 lat)

Program szkolenia realizowany wg. Wytycznych 
Polskiego Związku Żeglarskiego na nowoczesnych 
jednostkach typu Sigma. Podczas zajęć zdobę-

Zajęcia w prawdziwym klimacie pracowni twórczej 
i plenerów malarskich. Spróbujecie swoich sił w two-

Poznacie tajniki nowych technik plastycznych 
i podszkolicie się z tych, które już znacie. Podczas 
warsztatów garncarskich nauczycie się lepić z gli-
ny, szklic i wypalać zrobione przez siebie przed-
mioty, poznacie batik czyli barwienie tkaniny w 
bogate i kolorowe wzory. W czasie zajęć wyko-
nacie: kubeczek, ażurowy lampion, piórniczek, 
anioła wiszącego lub stojącego, a także naszyjnik. 
Opanujecie rysunek: ołówkiem ,węglem, pastela-
mi i tuszem. Dodatkowo zajęcia rekreacyjne (wę-
drówka kajakowa, rowerowa lub rejs żeglarski), 
po kolacji codziennie zajęcia do wyboru, a także 
ognisko z kiełbaskami i dyskoteka. Zabierzcie na 
obóz białą koszulkę będzie to baza dla jednej 
z prac. Realizacja programu zajęć specjalistycz-
nych (2,5 godziny dziennie) oraz do wyboru (1,5 
godziny dziennie).

Kolonia i obóz  sportów 
wodnych 
(7-11 lat), (12-17 lat)

Podczas zajęć na wodzie: nauczysz się podstaw 
pływania na windsurfingu i żaglówce, zagrasz w 
kajak-polo i pokonasz tor slalomowy, zwiedzisz 
okolice podczas wyprawy kajakowej, udoskonalisz 
technikę pływacką oraz poznasz podstawy pierw-
szej pomocy. Emocje na najwyższym poziomie 
zapewni ciąganie za motorówką: narty wodne, 
wakeboard, oponka i inne „pływadła”. Wiele pa-
tentów na dobrą zabawę na wodzie, a po całym 
dniu wodnego szaleństwa zajęcia do wyboru, a 
także ognisko z kiełbaskami i dyskoteka. W połowie 
obozu jednodniowy surwiwal lub wyprawa wod-
no-lądowa do Charzykowego. Realizacja progra-
mu codziennych zajęć specjalistycznych– 3 godz. 
dziennie oraz zajęć do wyboru 1,5 godz. dziennie. 
Wymagane podstawy pływania 

rzeniu ceramiki artystycznej, wykonacie:kubeczek, 
ażurowy lampion, piórniczek, anioła wiszącego lub 
stojącego, a także naszyjnik. Podczas warsztatów 
garncarstwa nauczycie się: lepienia z gliny, techni-
ki toczenia na kole garncarskim, szkliwienia – ma-
lowanie wypalonych prac z gliny,wypalania prac z 
gliny techniką „ raku”. Zajęcia z malarstwa i techniki 
rysunku: ołówek, węgiel rysunkowy,kredki, paste-
le olejne. Nauka ozdabiania i tworzenia odzieży w 
łączonej technice batiku i grafiki warsztatowej. Za-
bierzcie na obóz białą koszulkę będzie to baza dla 
jednej z prac. Po twórczej pracy czekają Was ciekawe 
zajęcia rekreacyjne (wędrówka kajakowa, rowerowa 
lub rejs żeglarski) i do wyboru,a także ognisko z kieł-
baskami i dyskoteka. Realizacja programu zajęć spe-
cjalistycznych (2,5 godziny dziennie) oraz do wyboru 
(1,5 godziny dziennie). 

dziesz niezbędne umiejętności do kierowania 
załogą oraz pracy w charakterze członka załogi. 
Poznasz przepisy,budowę i obsługę jachtu, teorie 
żeglowania i manewrowania, locje, ratownictwo, 
podstawy meteorologii. Kurs jest bardzo inten-
sywny i większość dnia spędzisz na pokładzie: 
szkolenie praktyczne to 40 godzin, szkolenie 
teoretyczne (realizowane popołudniami i wie-
czorami) ok. 12 godzin. W związku z tym udział w 
zajęciach rekreacyjnych i do wyboru będzie ogra-
niczony. Po ukończeniu szkolenia egzamin na 
pierwszy stopień żeglarza jachtowego. Patent ten 
uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po 
wodach śródlądowych oraz jachtów żaglowych o 
długości kadłuba do 12 m, po morskich wodach 
wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 
w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. Aby 
przystąpić do egzaminu należy wnieść opłatę 250 
PLN (50% zniżki po okazaniu ważnej legitymacji 
szkolnej), konieczna jest legitymacja szkolna oraz 
zgoda rodziców na uprawianie żeglarstwa oraz 
ukończone 14 lat.. Po zdaniu egzaminu wniosek o 
wydanie uprawnień składa się na stronie PZZ www.
patenty.pya.org.pl (opłata za wydanie dokumentu 
50 PLN). Wymagane podstawy pływania.
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Obóz rowerowo-kajakowy
(12-17 lat)

Windsurfing
(10-13 lat), (14-18 lat)

Podczas obozu odbędziecie wędrówki kajakowe 
do miejscowości Charzykowy (zwiedzanie portu 
żeglarskiego i promenady) i Małe Swornegacie. 
Całodniowa wędrówka kajakowa do miejscowo-
ści Swornegacie nad jeziorem Karsińskim. Zajęcia 
kajakowe uatrakcyjni nauka technik manewrowa-
nia, wodny tor przeszkód oraz gra w kajak polo. 
Wędrówki rowerowe po Borach Tucholskich pod-
czas których odwiedzicie ponad 600-letni dąb, 
przejdziecie pętlę Lipnickiego (obecnie obszar o 
wysokich walorach przyrodniczych). Podczas ca-
łodniowej wędrówki rowerowej odwiedzicie Chatę 
Kaszubską w Brusach Jaglie. Dodatkowo rowerowy 
tor przeszkód, wyścigi i zabawy na rowerach. Re-
alizacja programu codziennych zajęć specjalistycz-
nych (2x2,5 godziny) oraz zajęć fakultatywnych do 
wyboru 1,5 godz. dziennie. 

Podczas obozu nauczysz się utrzymywania równo-
wagi na deskach, taklowania pędnika, holowania 
deski za motorówką, ostrzenia i odpadania, zwro-
tów na wiatr i przez rufę. Jeżeli już wcześniej opa-
nowałeś podstawy to po przypomnieniu podsta-
wowych elementów nauczysz się: halsowania pod 
wiatr, startu z plaży i wody, spróbujesz pływania 
w ślizgu i wpinania w trapez. Na koniec weźmiesz 
udział w regatach obozowych. Po programie wind-
surfingowym zajęcia do wyboru, a także ognisko z 
kiełbaskami i dyskoteka. W połowie obozu jedno-
dniowy surwiwal lub wyprawa wodno-lądowa do 
Charzykowego. Realizacja programu codziennych 
zajęć specjalistycznych – 5 godz. dziennie oraz za-
jęć do wyboru 1,5 godz. dziennie. 

Komandos Junior 
(7-11 lat)

Obóz fotograficzny 
(12-18 lat)

Obóz LARP/RPG 
(12-18 lat)

Opanowanie technik survivalu i kamuflażu, strze-
lania i poruszania się w trudnych warunkach. Pod-
czas obozu poznasz tajniki przetrwania i orientacji 
w terenie,podstawy musztry, budowy schronienia 
i obozowiska, weźmiesz udział w: podchodach „ko-
mandosów”; grach strzeleckich – strzelania z łu-
ku,wiatrówki i karabinku ASG; poszukiwaniu skarbu 
–misja odnalezienia ukrytego skarbu za pomocą 
wykrywacza metalu. Podczas obozu nauczysz się: 
wiązania węzłów, budowania tratwy, chodzenia po 
linie, oznaczeń jakie pozostawiamy na szlaku dla 
innych wędrowców oraz zapoznanie się ze znakami 
ostrzegawczymi i ratunkowymi. Po programie spe-
cjalistycznym zajęcia do wyboru, a także ognisko 
z kiełbaskami i dyskoteka. W połowie obozu jedno-
dniowy surwiwal lub wyprawa wodno-lądowa do 
Charzykowego. Realizacja programu codziennych 
zajęć specjalistycznych – 5 godz. dziennie oraz za-
jęć do wyboru 1,5 godz. dziennie. 

Codzienne zajęcia fotograficzne obejmujące róż-
ne zagadnienia: wprowadzenie do świata foto-
grafii; nauka umiejętnego doboru i wykorzystania 
sprzętu fotograficznego; podstawy fotograficznych 
plików cyfrowych; fotografia w praktyce: zasady 
kompozycji i perspektywy; geometria w fotogra-
fii, światło i oświetlenie, pojęcie głębi ostrości i 
jej wpływ na odbiór obrazu; poznajemy: portret, 
pejzaż, fotografię przyrody i makro; eksperymen-
ty fotograficzne i malowanie światłem. Na koniec 
obozu konkurs fotograficzny i wystawa prac: 3 naj-
lepsze zdjęcia uczestnika zostaną wydrukowane i 
zaprezentowane. Po wystawie zdjęcia otrzymują 
ich autorzy. Dodatkowo: rejs żeglarski, wyprawy: 
kajakowa i rowerami wodnymi, na deskach typu 
SUP, rowerowa. Realizacja programu zajęć specja-
listycznych (2,5 godziny dziennie). Należy zabrać 
własny cyfrowy aparat fotograficzny (nie smart-
fon); w miarę możliwości należ zabrać statyw foto-
graficzny i latarkę.

Walka mieczem, magiczne zaklęcia i kufer ze zło-
tem? Brzmi jak przygoda, na której Ciebie nie może 
zabraknąć! Wciel się w rolę odważnego strażnika 
i ruszaj w nieznane ze swoją drużyną. LARP- Live 
Action Roley-playing to gra fabularna w prawdzi-
wym świecie. Gracze wcielają się w wymyślone 
przez siebie postacie i odgrywają sceny podobnie 
jak w teatrze improwizowanym, podejmują decy-
zje związane ze scenariuszem oraz zmagają się z 
przeciwnikami. RPG- Roley-playing game to gra 
fabularna na papierze: gracze wyobrażają sobie 
fikcyjny świat, pomieszczenie, krainę, w której się 
obecnie znajdują, tworzą kartę postaci na kartce 
papieru, za każdy swój ruch wykonują rzut specjal-
ną kością wielościenną który przesądza o wyniku 
akcji. Przed rozpoczęciem zajęć z LARP/RPG zosta-
ną przeprowadzone zajęcia na których to uczest-
nicy dowiedzą się czym jest LARP i RPG, zostaną 
wprowadzeni do świata przedstawionego oraz 
poznają szereg obowiązujących zasad obowiązują-
cy każdego z graczy. Uczestnik będzie mieć moż-
liwość wykonania broni LARPowej (nie urazowej 

broni piankowej) i skórzanego mieszku na „złoto”, 
które po zakończeniu obozu będzie mógł zabrać 
do domu. Podczas obozu uczestnicy poznają pod-
staw fechtunku, podejmowania decyzji, rozegrają 
scenariusz gry terenowej CTF- „Capture the Flag” i 
będą mieli możliwość wybrania jednej z kampanii. 
Dodatkowo: rejs żeglarski, wyprawy: kajakowa i ro-
werami wodnymi, na deskach typu SUP, rowerowa. 
Realizacja programu codziennych zajęć LARP/RPG 
(2,5 godziny / dzień)
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17 Przygód nad Jeziorem
(7-11 lat), (12-18 lat)

Survival
(13-18 lat)

Przygoda Kajakowa – relaks na kajakach lub ro-
werkach wodnych. Przygoda Strzelnicza – broń 
pneumatyczna, przybieranie pozycji, zgrywane 
przyrządów celowniczych. Przygoda „Rejs Łodzią” 
–  rejs łodzią motorową lub żaglową. Przygoda 
Kulinarna – wcielicie się w szefów kuchni swo-
jej restauracji. Przygoda Wodna – plażowanie 
i kąpiele, siatkówka plażowa, zawody w piłkę 
wodną, baloniada. Przygoda Rowerowa – prze-
mierzycie wspaniałe trasy. Przygoda Sportowa 
– tenis ziemny, siatkówka, ping pong, siłownia 
zewnętrzna, piłka nożna, koszykówka. Dla mi-
łośników hulajnogi, rolek i deski SKATEPARK 
(obowiązkowy kask). Przygoda Leśna – leśne 
szałasy i mandale. Przygoda Miejska – poznacie 
historię miasta dzięki ciekawym quizom. Przy-
goda Olimpijska – konkurencje dla każdego po-
zwolą na zdobywanie punktów, które zamieni-
cie na nagrody. „Gibkie Ciało”, „Terenowe Kółko 
i Krzyżyk”, „Potęga umysłu”, „Deser bez rąk”, „Kel-
nerski Wyścig” itp. Przygoda Łucznicza – Arche-
ry Tag – wyposażeni w maski i miękkie strzały 
rozegramy niejedna bitwę. Przygoda z 10 muzą 
– czyli kino i film. Przygoda Fit – poćwiczymy i 
spalimy kalorie. Porozmawiamy o zdrowych na-
wykach wpływających na utrzymanie fajnej syl-
wetki. Przygoda Bezpieczne Wakacje – spotka-
nie z policjantami lub strażakami oraz zajęcia 
z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Przy-
goda Planszówka – Jenga, Dobble, Twi-
ster, Patry Time, Mafia, Nie do Pary, Taboo 
i wiele innych. Przygoda Taneczna – dyskoteka 
po zachodzie słońca. Przygoda Śpiewana – ka-
raoke z największymi hitami.

ALMATUR POZNAŃ

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Szkole-
niowo – Wypoczynkowym położonym nad jeziorem. 
Domki 8-osobowe z pokojami typu studio i 6-osobo-
we również typu studio z pełnym węzłem sanitarnym.
Zakwaterowanie dla obozu survivalowego: 8-, 10- 
osobowe wojskowe namioty typu NS z łóżkami po-
lowymi, rozbite na polanie Ośrodka Szkoleniowo - 
Wypoczynkowego ABSN.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + deser). Pierwszy 
posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek 
– śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę 
powrotną. 
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu obo-
zowego.  

program fakultatywny

Fotorelacja – do pobrania online – 35 PLN

Wizyta w parku wodnym – 60 PLN 

uwagi

Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
w Polsce wyszczególnionych w rozkładzie jazdy, kosz-
tów imprez fakultatywnych. Uczestnicy wyjeżdżający 
na wycieczkę fakultatywną do Oceanarium muszą 
posiadać paszport lub dowód osobisty. Wszelkie ży-
czenia dotyczące zakwaterowania będą rozpatrywane 
w miarę możliwości. Nie gwarantujemy realizacji pro-
gramu fakultatywnego.

plan podróży nr 14

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
o godz. 20.00. Planowany wyjazd z ośrodka o godz. 
5.30. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 
17.30, wyjazd nie później niż o godz. 10.00.

terminy wyja zdów:

1. 26.06-06.07;

2. 07.07-17.07;

3. 18.07-28.07;

4. 29.07-08.08;

5. 09.08-19.08.

MIĘDZYRZEC PODL.

Kod wyjazdu: APMP Survival 17 Przygód nad Jeziorem

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-5  2 549 PLN 2 149 PLN 2 599 PLN 2 199 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.
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Wyprawa Kajakowa – zwiedzimy zakamarki 
jednego z międzyrzeckich jeziorek; Strzelni-
ca ASG - broń pneumatyczna, przybieranie 
pozycji, zgrywane przyrządów celowniczych. 
Archery Tag - walki na łuki z wykorzystaniem 
strzał z wielkim pianowym grotem. Łucznictwo 
- poprawność strzelania i powtarzalność ru-
chów będzie Waszym celem; Treningi spraw-
nościowe - zaprawy, tory przeszkód i codzien-
ne wzmacnianie ciała; Przetrwanie w lesie 
– szybkie biwaki: szałasy, schronienie z tarpa; 
Budowa ognisk – ognisko Dakota, wigwam, 
studnia, gwiazda, praca z krzesiwem; Gotowa-
nie w terenie – kuchenka składana na paliwa 
stałe, kuchenka gazowa ze składanym palni-
kiem, kociołek turystyczny; Kuchnia obozowa 
– podpłomyki, kiełbaski, pieczone ziemniaczki, 
pyszne kociołki i ciepłe napoje; Szyfrowanie 
– zamiana tekstu jawnego w szyfrogram; kod 
Cezara, Morse`a, Gaderypoluki i Czekoladka. 
Prace obozowe – wartownik, strażnik ognia, 
kucharz, zaopatrzeniowiec, drużynowy, lider 
sportu. Bieg na orientację – zabawa z mapą i 
kompasem. Pierwsza Pomoc Medyczna - two-
rzenie noszy do transportu poszkodowanego, 
unieruchaminie kończyn, resuscytacja krąże-
niowo- oddechowa. Misja Bezpieczna Woda 
-  kąpiele z nauką bezpiecznego zachowania w 
okolicach akwenów wodnych.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Zespół Ośrodków Wy-
poczynkowych „Ani”, „Diament”, „Ośrodek Szkolenio-
wy Poczty Polskiej”, „PRL” – byłe koszarowce wojsko-
we, obecnie całkowicie odnowione i przystosowane 
do celów rekreacyjnych. Posiadają ponad 200 miejsc 
noclegowych w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych. Zdecy-
dowana większość z łazienkami i TV SAT. Obóz  ASG  – 
Ziekony Garnizon:  Zakwaterowanie  w  namiotach  
wojskowych  typu  NS  z  łóżkami  polowymi. Prysznice 
i WC znajdują się obok w pawilonie sanitarnym.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki) w sali restaura-
cyjnej ośrodka. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przy-
jazdu. Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
prowiant na drogę powrotną. Podczas zajęć poza mia-
stem, ciepły catering. Nie dotyczy dnia survivalowego, 
gdzie posiłek przygotowują uczestnicy w warunkach 
polowych. 
Transport: autokar z klimatyzacją. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka pedagogiczna i sportowa.
Realizacja programu. 

program fakultatywny
Narty wodne -  ok. 80 PLN/15 minut. 
Paintball -  ok. 90 PLN/gra.
Pakiet wodniacki: Padleboard – SUP, narty wodne 
(15 min), rejs motorówką, dmuchańce wodne 
(np. banan wodny, opona) - cena pakietu: 240 PLN. 

uwagi

Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody 
i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Ko-
nieczne są: nieprzemakalna kurtka i ciepły sweter 
(lub polar), strój kąpielowy, co najmniej dwie pary 
butów sportowych (w tym tzw. „halówki”), latarka 
z zapasem baterii, scyzoryk, nakrycie głowy, okulary 
słoneczne, krem ochronny z filtrem, środek na klesz-
cze i komary. Niezbędnym będzie strój mogący ulec 
zniszczeniu i z którym chętnie rozstaniecie się po 
zakończeniu obozu. Należy również zabrać popraw-
nie wypełnioną kartę kwalifikacyjną. Wszystkie zaję-
cia odbywać się będą z zachowaniem odpowiednich 
środków bezpieczeństwa i pod nadzorem wykwalifi-
kowanych instruktorów. 

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 17.15.Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
09.15. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 
17.00, wyjazd nie później niż o godz. 09.00.

terminy wyja zdów:
1. 26.06-06.07.
2. 07.07-17.07.
3. 18.07-28.07.
4. 29.07-08.08.
5. 09.08-19.08.
6. 20.08-30.08.

BORNE SULINOWO

Kod wyjazdu: 
ŁPOB ASG Zielony Garnizon ASG Komandos/Paintball/

Kajakowo-rowerowy/Wędkarstwo Sternik motorowodny

Terminy Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-6  2 999 PLN 2 499 PLN 3 399 PLN 2 899 PLN 3 799 PLN 3 299 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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miasteczko położone nad jeziorem Pile, otoczone byłym poligonem
wojskowy

zakwaterowanie w kompleksie ośrodków położonych w lesie, niedaleko 
jeziora Pile. W bliskiej okolicy: boiska do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki 
plażowej, hala sportowa, mały kryty basen

po intensywnym szkoleniu nie zabraknie czasu na odpoczynek i plażowanie 
nad czystym jeziorem

program wspólny dla wszystkich obozów: nocne podchody, zawody
w terenie, na stadionie lub w hali sportowej, zwiedzanie bunkrów Wału 
Pomorskiego, przejażdżka wojskowymi środkami transportu po poligonie, 
ćwiczenia elementów musztry, zajęcia strzeleckie, marsz z elementami
survivalu, zabawy integracyjne, ogniska
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ASG Komandos 
(12-18 lat)

ASG Zielony Garnizon
(12-18 lat)

Paintball
(12-18 lat)

Uczestnicy realizują programu obozu ASG – 
Komandos. Zakwaterowanie w namiotach woj-
skowych typu NS z łóżkami polowymi (w namio-
cie podłoga z PCV). Prysznice i WC w znajdującym 
się obok pawilonie sanitarnym. Dla bezpiecznego 
złożenia cennych rzeczy osobistych, uczestnikom 
udostępnione zostanie zamykane pomieszczenie. 
Na obóz należy zabrać śpiwór.

W paintballu podobnie jak w ASG możesz do-
świadczyć dreszczu emocji i poczuć się jak na 
polu walki. Uczestnicy otrzymają stroje ochronne 
oraz maski chroniące twarz, a zabawa będzie re-
alizowana markerami wysokiej klasy. Zorganizuje-
my cztery kilkugodzinne zabawy scenariuszowe 
takie jak: speedball, ochrona prezydenta, death-
match, walka o flagę lub bazę. Zajęcia prowadzone 
będą w terenie leśnym na wydzielonym specjalnie 
przygotowanym polu gdzie za przeszkody posłu-
żą stosy opon, beczki oraz bunkry. Poznacie ele-
menty zielonej taktyki. Uczestnicy będą mieli do 
dyspozycji 1200 kul na wszystkie gry (nie można 
używać własnych kul). Można używać własnego 
sprzętu ale musi on być dopuszczony do zajęć 
przez instruktora. Markery przechowywane będą 
w zbrojowni, za własny sprzęt odpowiedzialny jest 
uczestnik. Poza zajęciami paintballowymi uczest-
nicy realizują program wspólny dla wszystkich 
obozów m.in: całodzienny marsz z elementami 
survivalu i technik musztry wojskowej. Uczestnicy 
posiadający podpisany regulamin ASG i oświad-
czenie rodziców lub prawnych opiekunów będą 
mogli również wziąć udział w zabawach ASG 

Na obozie odbędziesz szkolenie w zakresie: musz-
try, survivalu (przetrwanie w lesie), orientacji w te-
renie, poznasz budowę i podstawy serwisu repliki. 
Podczas zajęć z byłymi i aktywnymi wojskowymi 
realizowane będą: zielona taktyka (walki w terenie 
leśnym i pustynnym), formacje patrolowe, spo-
soby patrolowania terenu, „zakładanie” zasadzek, 
pokonywanie przeszkód terenowych w formacjach, 
elementy czarnej taktyki, GPS i łączność. Zgłębisz 
zagadnienia pirotechniczne i odbędziesz szkole-
nie snajperskie. Wszystkie elementy realizowane 
będą podczas wielu scenariuszowych strzelanek. 
Nie zabraknie również eskapad pojazdami militar-
nymi. Uczestnicy obozu ASG powinni zabrać wła-
sne repliki, środki ochrony oczu, strój, menażkę, 
niezbędnik, regulamin i oświadczenie podpisane 
przez opiekunów. Organizator zapewni: amunicje, 
środki pirotechniczne, do kamuflażu i do konser-
wacji replik. Na miejscu (za opłatą) dostępny jest 
podstawowy serwis ASG. Wypożyczenie repliki ASG 
(AK47, M16, M15, M4, snajperka) na czas trwania 
obozu ok. 200 PLN/turnus. Ze względów bezpie-
czeństwa do zajęć ASG dopuszczane są repliki o 
prędkości wylotowej do 110 m/s (360 fps). Ograni-
czenie nie dotyczy karabinów snajperskich strzela-
jących ogniem pojedynczym. W replikach o wyższej 
wartości prędkości wylotowej można na miejscu 
dokonać odpowiednich przeróbek w celu dostoso-
wania do wymagań (dodatkowa opłata ok. 60 PLN).



MORZE  I  MAZURY

80 ALMATUR ŁÓDŹ

POLSKA

Obóz szkoleniowy
na patent sternika
motorowodnego 
(14-18 lat)

Szkolenie przygotowujące do egzaminów na patent 
sternika motorowodnego lub licencję na holowa-
nie narciarza wodnego i innych obiektów pływają-
cych (banany, koła, itp.) – wymagane ukończenie 
16 roku życia. Podczas trwania obozu będziesz 
uczestniczyć w kilkudniowym szkoleniu zgodnym 
z wytycznymi Polskiego Związku Motorowodnego i 
Narciarstwa Wodnego, które zawiera teorię i naukę 
pływania łodziami motorowymi z silnikami 10 – 60 
kM, oraz skuterem wodnym. Szkolenie kończy się 
egzaminem na patent sternika motorowodnego – 
PZMiNW. Szkolenia prowadzone są przez doświad-
czoną kadrę z uprawnieniami PZMiNW. Uczestnik 
musi mieć ukończony 14 rok życia, pisemną zgo-
dę rodziców lub opiekunów prawnych oraz jedno 
zdjęcie. Koszt egzaminu – 150 PLN (opłata na miej-
scu). Poza szkoleniem uczestnicy wezmą udział 
w wycieczkach rowerowych i kajakowych oraz re-
alizują program wspólny dla wszystkich obozów 
m.in: całodzienny marsz z elementami survivalu i 
technik musztry wojskowej. 

Wędkarstwo
(12-18 lat)

Pojezierze Drawskie, a szczególnie jezioro Pile to do-
skonałe tereny do wędkowania. Karp, płoć, szczupak, 
okoń i węgorz to tylko niektóre z gatunków wystę-
pujących na tych terenach. Jeżeli posiadasz sprzęt 
wędkarski możesz zabrać go ze sobą. Zapewniamy 
wszystkie niezbędnie zezwolenia na wędkowanie. 
Wskazane jest zabranie butów gumowych i stroju 
przeciwdeszczowego. Podczas obozu zapoznacie się 
z: zasadami bezpieczeństwa nad wodą, zasadami wy-
boru dobrego miejsca do połowu, przepisami PZW, 
różnymi technikami wędkarskimi, różnorodnością 
sprzętu i zanęt. Nauczycie się oprawiać i przygotowy-
wać złowione ryby. Będziemy smażyć, piec, wędzić i 
przygotowywać przetwory ze złowionych ryb. Podczas 
turnusu ponad 20 godzin spędzisz z wędką w ręku, 
na koniec zorganizujemy zawody wędkarskie. Poza 
zajęciami wędkarskimi realizowany będzie program 
wspólny m.in: całodzienny marsz z elementami survi-
valu i technik musztry wojskowej. 

Obóz kajakowo rowerowy
(12-18 lat)

Podczas wycieczek rowerowych będzie można 
zobaczyć: Wrzosowiska Kłomińskie, bazę wyrzut-
ni rakiet SS, wymarłe miasto Kłomino. Podczas 
spływów grupa przepłynie szlakiem rzeki Piławy, 
spływ rozpocznie się z jeziora Pile, skąd dopłynie-
my do Nadarzyc, a przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych oraz kondycji uczestników, aż do 
Szwecji. Szlak należy do bardzo malowniczych i 
ciekawych krajoznawczo. Jego atrakcją są elemen-
ty niemieckiej linii obronnej – Wału Pomorskiego. 
Trasy rowerowe oraz spływ ułożone zostały tak, aby 
zapewnić komfort uczestnikom. W czasie trwania 
spływu grupa otrzyma prowiant, a każda noc spę-
dzana będzie w ośrodku. Uczestnicy zrealizują rów-
nież program wspólny m.in: całodzienny marsz z 
elementami survivalu i technik musztry wojskowej. 
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Skate hulajnoga
(10-12 lat), (13-18 lat)

Orient Camp
(10-12 lat), (13-18 lat)

#hulajnoga #deska #rolki
Zabierzcie hulajnogę albo inny sprzęt, na któ-
rym lubicie śmigać. Czekają na Was skateparki, 
pumptraki i inne poznańskie miejscówki. Pamię-
tajcie o kasku i ochraniaczach, my zabierzemy 
muzę i kamerę. Mnóstwo jazdy, gra w SKEJTA, naj-
lepszy Trik, a wszystko to podsumujemy zawoda-
mi „POZnań X Games”.

program wspólny

Zapraszamy Was do Poznania, by przeżyć do-
skonałą zabawę nad jeziorem, odwiedzić Stare 
Miasto oraz słynne koziołki, a także historyczną 
Cytadelę, pojeździć bimbą, a także koniecznie 
spróbować pyr z gzikiem! Nasz czas w miejskiej 
dżungli urozmaicą: plażowanie, i wodne szaleń-
stwa, letnie kino i zachody słońca, wycieczki, 
zajęcia sportowe, gry terenowe, planszowe oraz 
wieczorki integracyjne: kalambury, karaoke, dys-
koteka, „Mam Talent”. Nie może Was zabraknąć na 
pierwszych takich, miejskich wakacjach!

Zapraszamy na zlot miłośników kultury orien-
talnej. Czekają  Was grupy Otaku, Japonia, Man-
ga I Anime, Kpop a w programach m.in: kultura 
i tradycja Japonii - dawne legendy i baśnie są 
tam ciągle żywe; manga - szybki kurs tworzenia 
i niezliczony czas na czytanie komiksów; anime 
– przewertujecie filmy i seriale Ghibli; cosplay - 
przywieziecie swoje ukochane stroje i zaskoczycie 
nimi każdego dnia; strefa gier – rozgrywki na kon-
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w obiekcie poznań-
skiego Uniwersytetu Przyrodniczego: Przylesie. Pokoje 
2-, 3-osobowe lub pokoje typu studio 2+2 z łazienkami.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + deser) na tere-
nie ośrodka. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przy-
jazdu, ostatni posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu obo-
zowego.  

program fakultatywny

Fotorelacja – do pobrania online – 35 PLN;

Termy Maltańskie – aquapark – cena 85 PLN.

uwagi

Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wy-
szczególnionych w planie podróży, kosztów imprez 
fakultatywnych. Wszelkie prośby dotyczące zakwa-
terowania będą rozpatrywane w miarę możliwości. 
Polecamy zabrać ze sobą: bidon lub kubek, ręczniki 
plażowe, strój kąpielowy, kurtkę przeciwdeszczową, 
mały plecak i wygodne buty.

plan podróży nr 6

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok godz. 17:15, wyjazd z ośrodka ok. 10:00.

terminy wyja zdów:
1. 06.07-16.07; 
2. 17.07-27.07; 
3. 28.07-07.08; 

POZNAŃ

Kod wy-
jazdu: 
APPO

Skate hulajnoga Orient Camp (Otaku/
Manga i anime/Kpop)

Terminy Ceny First 
Moment Ceny First 

Moment

1-3

 2 599 
PLN

2 199 
PLN

2 649
PLN

2 249
PLN

Orient Camp (Japonia)

2 699 PLN 2 299 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szcze-
góły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 
PLN/os., TFP 2 PLN/os.
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obozy orientalne „Campy”
Orient Camp - Otaku
Orient Camp - Japonia
Orient Camp - Manga i anime
Orient Camp - K-POP
#hulajnoga #deska #rolki

soli: grupowe i indywidualne; daruma lub koke-
shi – czyja praca będzie najpiękniejsza?; ori-gami 
czy kiri-gami – co bardziej skradnie Wasze serca?; 
sushi – przygotowanie i wspólna uczta; kendama 
i otedama– kto wygra rozgrywki?; matsuri – Wasz 
festiwal w Pyrlandii; ikebana - sztuka układania 
kwiatów; kaligrafia - sztuka pisania; chanoyu 
-sztuka parzenia herbaty; popkultura - pomysły 
i wynalazki które zwojowały świat; maski – ozdo-
bicie gipsowe odlewy Waszych twarzy; kimono 
– wspólne projektowanie i tworzenie; wachlarze 
– własnoręcznie je ozdobicie by mieć pomoc w 
upalne dni. W świecie KPOPu mnóstwo choreo-
grafii i  k-dramy! Każdy z obozów może delikatnie 
różnić się między sobą programem dlatego po 
szczegóły zapraszamy na stronę internetową.
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miasteczko na Pojezierzu Drawskim na przesmyku między jeziorami Draw-
sko i Czaplino

Ośrodek Wypoczynkowy „Kusy Dwór”, położony nad jeziorem Drawskim, 
na terenie ośrodka: pawilony hotelowe, stołówka, świetlice TV, duża piasz-
czysta plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, pięć pomostów, sala do gry w teni-
sa stołowego, korty tenisowe, tor skimboard’owy, bilard, sala dyskotekowa, 
kawiarnia, wypożyczalnia sprzętu pływającego, boiska do gier zespołowych

program wspólny dla wszystkich obozów: slackline, strzelectwo (strzelanie 
z łuku i wiatrówki), kajaki, rowery wodne, gry zespołowe (piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka, baloniada) i indywidualne (tenis stołowy, rzutki, 
badminton), plażowanie, pływanie, gry planszowe, karciane i integracyjne, 
wycieczki piesze, dyskoteki, ognisko, wieczory filmowe

„Festiwal Kolorów” za pomocą proszku Holi zalejecie otoczenie i siebie 
feerią barw. Obłędne selfie gwarantowane

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „KUSY DWÓR”, pokoje 3-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki). Śniadania i ko-
lacje w formie bufetu, obiad serwowany do stolika. 
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na 
drogę powrotną. Wyjazd dziecka wymagającego spe-
cjalnej diety możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody 
organizatora , najpóźniej na 21 dni przed rozpoczę-
ciem turnusu (dieta może być dodatkowo płatna). Za-
pewniamy uczestnikom stały dostęp do wody pitnej 
na terenie ośrodka. 
Transport: autokar z klimatyzacją. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka wychowawców i instruktorów. Realizacja 
programu.

program fakultatywny

Pakiet wodniacki – rejs motorówką i jachtem, prze-
jażdżka na kanapie/oponie, zorbing wodny. Cena 
– 200 PLN/os.  Archery Tag – walka łuczników wy-
posażonych w strzały z piankowym grotem (ok. 1 
godz.) – cena 70 PLN/os.  Kurs na patent sternika 
motorowodnego – teoria (4-5 godz.) i nauka pływania 
motorówką (1 godz.), egzamin na patent PZMiNW – 
dodatkowo płatny na miejscu. Wymagany ukończony 
14 rok życia. Koszt – 500 PLN/os.  Nurkowanie Intro 
– ok. 30 min. - wymagany ukończony 12 rok życia, zgo-
da rodziców i wypełniony formularz medyczny. Koszt 
– 250 PLN/os. Narty wodny i wakeboard – holowanie 
za motorówką na nartach wodnych/desce, ok 15 min. 
Koszt 130 PLN/os. Szczegóły fakultetów na almatur.pl 

uwagi

Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra w zależności od pogody i kondycji 
uczestników. Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem odpowiednich środków bezpieczeństwa i pod 
nadzorem instruktorów. Na wyjazd należy zabrać: 
kartę kwalifikacyjną, nieprzemakalną kurtkę i ciepły 
sweter (lub polar), dres, strój kąpielowy, ręczniki (pla-
żowy i kąpielowy), min. dwie pary butów sportowych, 
nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz krem 
z filtrem, legitymacja szkolna. W cenie zapewniamy 
wszelki sprzęt potrzebny do realizacji programu obo-
zów. 

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok.godz. 17.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok.godz. 
08.15. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 17.30, wyjazd nie później niż o godz. 08.00.

terminy wyja zdów:
1. 26.06-06.07; 2 07.07-17.07; 3. 18.07-28.07;
4. 29.07-08.08; 5. 09.08-19.08; 6. 20.08-30.08. 

CZAPLINEK

Kod wyjazdu: Rekreacyjny
Multisport / Piłka nożna / Kolonia 

przygodowa / Warsztaty literackie / 
Warsztaty wokalne

Windsurfing / Survivalowo-kajakowy / 
Wodna przygoda / Żeglarski Obóz nurkowy

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-6 3 099 PLN 2 599 PLN 3 199 PLN 2 699 PLN 3 349 PLN 2 849 PLN 4 999 PLN 4 499 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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Rekreacja 
(10-13 lat), (14-18 lat)

Windsurfing
(10-13 lat), (14-18 lat)

Żeglarski
(10-13 lat), (14-18 lat)

Podczas obozu poznasz podstawy, nauczysz się 
halsowania i manewrowania na desce z żaglem. 
Oprócz instruktora i sprzętu do szkolenia potrzeb-
ny jest odpowiedni akwen. Jezioro Drawsko spełnia 
tu wszelkie wymogi, jest duże i spokojne, a łagodny 
i przewidywalny wiatr ułatwia prowadzenie zajęć. 
Dla młodych adeptów windsurfingu największym 
utrudnieniem jest duża fala, której tutaj nie spo-
tkasz. Codzienne zajęcia podzielone są na dwie 
sesje – przedpołudniową i popołudniową po 1,5 
godziny każda, łącznie daje to 27 godzin treningu 
w turnusie. Szkolenie zaczynamy od nauki teorii 
„na sucho”, odbywa się ona na trenażerze, pozwa-
lającym przyswoić podstawy zachowania deski i 
żagla. Znacznie ułatwia to później start na wodzie 
i wykorzystywanie wiatru. Poznacie także zasady 
bezpieczeństwa, budowę sprzętu windsurfingowe-
go, nauczycie się klarować pędnik czyli składać ża-
giel z masztem i bomem. Program szkolenia został 
tak stworzony, aby Twoje wspomnienia z wakacji 
były jak najlepsze mimo tego, że jest to dosyć wy-
magający sport. Zapewniamy sprzęt odpowiednio 
dobrany do możliwości każdego uczestnika (wiek, 
wzrost, waga, siła, umiejętności) oraz pianki i ka-
mizelki ratunkowe. Nasza baza jest przygotowana 
na każde warunki, nawet gdy nie wieje mamy alter-
natywę w postaci deski SUP. Znakomicie wyrabia 
równowagę, a dodatkowo umożliwia zwiedzenie 
malowniczych zakątków jeziora. Wszystko to plus 

Podczas obozu poznasz teoretyczne i praktyczne 
podstawy żeglowania pod okiem doświadczonych 
instruktorów. Będziesz pływać jachtami kabinowy-
mi pod opieką sternika, 2 razy po 1,5 godz. dzien-
nie, łącznie daje to 27 godzin treningu w turnusie.
Poznasz etykietę jachtową, podstawowe węzły 
żeglarskie, budowę jachtów oraz wiele innych 
niezbędnych informacji, które przydadzą się na 
wodzie. Podczas obozu będziesz miał możliwość 
samodzielnego sterowania jachtem i dowodzenia 
załogą, opanujesz podstawowe manewry, ostrze-
nie i odpadanie od wiatru, zwroty czy podejście do 
kei. Po opanowaniu najważniejszych umiejętności 
wybierzesz się w rejs po jeziorze Drawskim z noc-
legiem na łodzi (należy zabrać śpiwór). Śpiewanie 
szant, wieczór przy ognisku i wspólne przygotowy-
wanie posiłków będą idealnym zwieńczeniem obo-
zu. Dodatkowo zapewniamy uczestnictwo w progra-
mie wspólnym dla wszystkich obozów. Na koniec 
obozu będzie możliwość uzyskania certyfikatu 
YACHT CREW międzynarodowej organizacji ISSA po-
świadczający nabyte umiejętności żeglarskie. 

Bazą dla aktywności będzie duża piaszczysta plaża 
ze strzeżonym kąpieliskiem! Oprócz błogiego od-
poczynku, kąpieli wodnych i słonecznych będziesz 
mieć okazję pogrania w siatkówkę plażową, bule, 
badmintona i frisbee, popłyniesz na wycieczkę 
kajakową i w rejs jachtem po jeziorze Drawskim. 
Masę śmiechu zapewni zabawa w kuli lub walcu 
zorbingowym, a zajęcia na deskach SUP pozwolą 
na odrobinę ruchu. Kulminacją obozu będzie Fe-
stiwal Kolorów podczas którego za pomocą spe-
cjalnego proszku Holi zalejecie otoczenie i siebie 
feerią barw! Program uzupełnią zajęcia wspólne 
dla wszystkich obozów. 

Twoje zaangażowanie daje pewność, że na zakoń-
czenie obozu będziesz przygotowany do samo-
dzielnego pływania na windsurfingu. Dodatkowo 
zapewniamy uczestnictwo w programie wspólnym 
dla wszystkich obozów. 

Multisport
(10-13 lat), (14-18 lat)

Podczas obozu będziesz mógł uczestniczyć w zespo-
łowych grach sportowych – siatkówka plażowa, ko-
szykówka, piłka nożna, jak również w dyscyplinach 
indywidualnych – tenis ziemny i stołowy, wspinaczka 
na ściance, rzutki, badminton, slackline, zorbing. Na 
profesjonalnie przygotowanym torze będziesz miał 
okazję spróbować sił na skimboardzie. Swoje umie-
jętności sprawdzisz podczas zawodów strzeleckich 
(strzelanie z łuku i broni pneumatycznej), dynamicz-
nej i wciągającej gry w Archery Tag oraz w turniejach 
sportowych. Ze sportów wodnych spróbujesz sił na 
kajakach, rowerach wodnych oraz deskach SUP. Pod-
czas zajęć z instruktorami poznasz podstawy wind-
surfingu (3 godziny w turnusie) i żeglarstwa (3 godzin 
w turnusie). Program uzupełnią zajęcia wspólne dla 
wszystkich obozów

Piłka nożna 
(10-13 lat), (14-18 lat)

Treningi zostaną poprowadzone przez profesjo-
nalnych instruktorów na trawiastym boisku, 2 razy 
dziennie po 1,5 godz. Poznasz sekrety skutecznego 
dryblingu, poprawisz przyjęcie i dokładność poda-
nia, popracujesz nad strzałem zarówno sytuacyj-
nym jak i z rzutów wolnych. Opanujesz podstawy 
gry w obronie: poprawne ustawienie, asekuracja, 
gra ciałem, odbiór i wyprowadzenie piłki. Dzięki 
treningom udoskonalisz indywidualną techni-
kę i poznasz podstawowe zagadnienia taktyczne, 
a podczas rozgrywek obozowych zmierzysz się 
z kolegami z przeciwnych drużyn. Zalecamy zabra-
nie butów piłkarskich (korków), dresu i ortalionu. 
Oprócz treningów piłkarskich zapewniamy udział 
w programie wspólnym dla wszystkich obozów. 

Survivalowo-kajakowy
(12-18 lat)

Zastanawiałeś się jak to jest spędzić noc na bez-
ludnej wyspie? To dobrze trafiłeś! Oferujemy obóz 
na jakim jeszcze nie byłeś! Survival: wyznaczanie 
kierunków za pomocą busoli, strzelanie z bro-
ni pneumatycznej oraz łuków, sygnały wzywania 
pomocy, nauka pierwszej pomocy, pozyskiwanie 
pożywienia z zasobów naturalnych, budowa szała-
su, wyprawa kajakami na „Wyspę Przetrwania” z 
noclegiem w namiocie (należy zabrać karimatę i 
śpiwór) oraz spływ rzeką Drawą to są zajęcia jakie 
przewidzieliśmy dla Was podczas obozu survivalo-
wo-kajakowego. Dodatkowo zapewniamy uczest-
nictwo w programie wspólnym dla wszystkich 
obozów. 
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Obóz nurkowy 
(12-18 lat)

Warsztaty wokalne
(10-13 lat), (14-18 lat)

Warsztaty literackie
(12-18 lat)

Wodna przygoda 
(12-18 lat)

Kolonia przygodowa 
(8-12 lat)

Szkolenie Open Water Scuba Diver składa się 
z części teoretycznej (9 godz.) i praktycznej 
(18 godz.). Zajęcia teoretyczne: historia nurko-
wania, środowisko wodne, fizyka i fizjologia nur-
kowania, sprzęt nurkowy, procedury planowania 
nurkowania i pierwszej pomocy. Zajęcia praktycz-
ne realizowane nad jeziorem w godzinach popo-
łudniowych (grupy 3-8 os.). Zapewniamy sprzęt 
potrzebny do realizacji kursu. Po zdaniu egzaminu 
uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu 
płetwonurka amerykańskiej federacji nurkowej 
Scuba Diving International (SDI), który uprawnia 
do korzystania z baz nurkowych oraz nurkowania 
do głębokości 18m w akwenach na całym świecie. 
Cena nie uwzględnia kosztu wydania certyfikatu 
płetwonurka 160 zł/os. Dla uczestników w wieku 
12-15 lat wydawany jest certyfikat Junior OWSD 
(nurkowanie tylko w asyście dorosłego). Wyma-
gany dobry stan zdrowia i umiejętność pływania.

Zapraszamy osoby, które piszą często i z przyjem-
nością,jak i tych którzy po pióro sięgają rzadziej. 
Różnorodne zajęcia oraz indywidualne podejście 
(grupa do 10 os.) zapewnią, że każdy wyjedzie z 
obozu z praktyczną wiedzą, pomysłami i lepszym 
warsztatem pisarskim. W programie: Creative 
Writing:ćwiczenia pisarskie, dowiesz się: Skąd 
czerpać pomysły?Jak radzić sobie z brakiem weny? 
Warsztaty literackie: twórczość własna, praca nad 
warsztatem,kreacja bohaterów, konstrukcja fabu-
larna, tworzenie świata przedstawionego, techniki 
pisania wciągających scen, rozdziałów i notek na 
blogu, praca nad dialogami. Spotkanie z poezją: 
interpretacja tekstu,twórczość własna, SLAM po-
etycki. Warsztat dziennikarski:gatunki dziennikar-
skie, źródła informacji. Opowiemy czym zajmuje 
się redaktor oraz co nudzi czytelnika i czy zawsze 
jest to wina autora? Prezentacja swojej twórczości, 
podstawy edytorstwa , wieczorki filmowe i czytel-
nicze, panele dyskusyjne.

Zapraszamy Cię na fantastyczny obóz wokal-
ny gdzie nauczysz się jak pracować nad swoim 
głosem. Obóz przeznaczony jest dla osób które 
chciałyby rozpocząć swoją niesamowitą, muzyczną 
przygodę. Oprócz doskonalenia techniki wokalnej 
podczas zajęć (3 godziny dziennie) poznasz pod-
stawy niezbędne każdemu wokaliście: przygotowa-
nie aparatu głosowego do pracy wokalnej, inter-
pretacja utworu i przekazanie emocji słuchaczom, 
podstawy kształcenia słuchu oraz zapisu nutowe-
go, praca z mikrofonem, historia muzyki rozrywko-
wej i wielkich artystów oraz seanse niezapomnia-
nych koncertów wokalnych. Na zakończenie obozu 
wspólnie przygotujemy koncert gdzie każdy będzie 
mógł przełamać tremę i wystąpić przed publiczno-
ścią. Zajęcia prowadzone będą w formie warszta-
tów w grupie do 15 uczestników. 

Zapraszamy na obóz na którym doświadczysz 
niemal wszystkiego co można robić na wodzie. 
Przygotowaliśmy: żaglówki, windsurfingi, deski 
SUP – stand up paddleboard, kajaki, rowery wod-
ne, łodzie wiosłowe, łódź motorową z różnymi 
„pływadłami”( np. kanapa, opona, banan), narty 
wodne, opona, wakeboard, wodny zorbing, a na-
wet tor skimboardowy. Podczas obozu zapew-
niamy 3 holowania za motorówką! Wszystko to 
czeka na Ciebie w naszej bazie przy piaszczystej 
plaży z pięcioma pomostami i strzeżonym kąpie-
liskiem. Będziesz miał szansę spróbować swoich 
sił na każdym z wymienionych „pływadeł”. Do-
datkowo poznasz podstawy bezpieczeństwa nad 
wodą, pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego. 
Codziennie minimum 3 godziny zajęć na wodzie. 
Wszystkie zajęcia prowadzone będą z wykorzy-
staniem sprzętu asekuracyjnego pod opieką in-
struktorów przy zachowaniu odpowiednich zasad 
bezpieczeństwa i pod nadzorem ratownika. Do-
datkowo zapewniamy uczestnictwo w programie  
wspólnym dla wszystkich obozów.  

Podczas obozu popłyniesz jachtem w rejs, odkry-
jesz wyspę „piratów” i zwiedzisz tajemnicze zatoki 
jeziora Drawsko. Ekstremalne doznania zapewni 
przejażdżka motorówką i ciągniętym za nią jed-
nym z pływadeł (koło, kanapa, banan). W czasie 
zabaw na plaży rozrywkę zapewni „bieg” po wo-
dzie w zorbingowej kuli/walcu. Ale to jeszcze nie 
wszystko! Podczas zajęć ze slackline i w „małpim 
gaju” zdobędziesz podstawowe umiejętności alpi-
nistyczne, na strzelnicy sprawdzisz się w strzeleniu 
z łuku i wiatrówki. Zwiedzisz „Sławogród”, gdzie cze-
kają na Ciebie: skandynawska gra zespołowa – Kubb, 
chodzenie na szczudłach, zawody w przeciąganiu 
liny, pokaz w kuźni – zapoznanie z rzemiosłem ko-
wala i mincerza, gra w średniowieczne kręgle, za-
bawa w „poszukanie magicznego grzyba”, na koniec 
otrzymasz pamiątkową monetę. W czasie zajęć na 
wodzie spróbujesz sił na skimboardzie – ślizganie 
się na desce na specjalnym torze, oraz paddlebo-
ardingu - pływanie na desce przy użyciu wiosła, 
odbędziesz też wycieczkę kajakową. Podczas obozu 
nie zabraknie czasu na gry zespołowe, planszowe 
oraz plażowanie. Wszystkie zajęcia dostosowane są 
do wieku uczestników oraz prowadzone będą pod 
opieką instruktorów przy zachowaniu odpowiednich 
zasad bezpieczeństwa i pod nadzorem ratownika.
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Obóz jazdy konnej
(10-16 lat)

Obóz wyłącznie dla uczestniczek już jeżdżących, 
brak grupy początkującej. Zajęcia jazdy konnej 
realizowane są w grupach do 12 uczestników, 
podczas pierwszych zajęć instruktor sprawdzi 
umiejętności jeździeckie i przydzieli uczestniczki 
do odpowiednich grup. Grupa średnio zaawan-
sowana – osoby swobodnie utrzymujące rów-
nowagę w kłusie, jeżdżące bez lonży w zastępie 
i samodzielnie. Grupa zaawansowana – osoby 
swobodnie utrzymujące równowagę w galopie 
na woltach czy przy niewysokich skokach. Oferta 
obejmuje 2 godziny jazdy konnej dziennie pod-
czas której odbędzie się (w zależności od umie-
jętności jeźdźca): trening na padoku, poprawienie 
dosiadu, równowagi i balansu ciała, rozluźnienie 
jeźdźca, podążanie za ruchem konia i styczność 
z siodłem, napinanie krzyża, wyrabianie wyczucia 

ALMATUR ŁÓDŹ

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w gospodarstwie 
agroturystycznym Stajna Rudej Wiedźmy w Kikach 
w  2-5 osobowych domkach letniskowych z łazienka-
mi.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie 
w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka wychowawcy/instruktora.
Realizacja programu.

 uwagi
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody 
i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Cena 
nie obejmuje: dopłaty za transport z miast w Polsce, 
wyszczególnionych w planie podróży. Bilet wstępu 
do Kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie 
obejmuje korzystanie ze strefy basenowej wewnętrz-
nej i zewnętrznej, w tym basenów solankowych ter-
malnych, nie obejmuje opłat w strefie restauracyjnej 
i strefie saun. Należy ze sobą zabrać: kartę kwalifi-
kacyjną, nieprzemakalną kurtkę i ciepły sweter (lub 
polar), dres, strój kąpielowy, ręczniki (kąpielowy i ba-
senowy), legitymacje szkolną oraz co najmniej dwie 
pary butów, nakrycie głowy. 

plan podróży nr 11

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
w godz. 17.30-19.30. Planowany wyjazd z ośrodka w 
godz. 08.00-10.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcze-
śniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie później niż o godz. 

08.00. terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07;
2. 05.07-15.07;
3. 16.07-26.07;
4. 27.07-06.08;
5. 07.08-17.08;
6. 18.08-28.08.

KIKI

Kod wy-
jazdu: ŁPOR Obóz jazdy konnej

Terminy Ceny First  Moment

1-6 4 499 PLN 3 999 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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jeździeckiego, działanie łydkami, ciężarem jeźdźca 
i wodzami, ruszanie stępem, zakłusowanie, jazda 
po łuku, zmniejszanie i zwiększanie koła, zagalo-
powanie, galop, półsiad, wolty, półwolty, ósemki, 
wężyk, skoki. Dodatkowo: nauka prawidłowego 
siodłania konia, projekcje z podstaw weteryna-
rii, podstawy naturalnej pracy z koniem. Popo-
łudniami zrealizujemy: zajęcia integracyjne, gry 
planszowe, towarzyskie, karciane i kalambury, bal 
przebierańców, pidżama party, wieczorek filmowy 
i ognisko z pieczeniem kiełbasek. W ramach rege-
neracji pojedziecie do Uniejowa, gdzie zobaczy-
cie zamek z otaczającym go parkiem, ale główną 
atrakcją będzie wizyta w nowoczesnym komplek-
sie termalno- basenowym Termy Uniejów. Czekają 
na Was: zjeżdżalnie wodne, fontanny z wodnymi 
prysznicami, baseny solankowe z gorącą wodą, 
rwąca rzeka i wyspa z jacuzzi.  Obóz przeznaczony 
jest wyłącznie dla dziewczyn.

Wieś koło Uniejowa, otoczona pastwiskami w sąsiedztwie niewielkiego 
kompleksu leśnego

Obok stajni przebiega trasa Łódzkiego Szlaku Konnego, na który wyjeżdżamy 
każdego dnia

W Stajni Rudej Widźmy do dyspozycji uczestniczek: kilkanaście koni, lon-
żownik, ujeżdżalnia, miejsce na ognisko, altany grillowe, świetlica do zajęć 
teoretycznych i prezentacji

Zajęcia z końmi rasy wielkopolskiej - stajnia uczestniczy w programie ochro-
ny zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej)

Nauka jazy oparta jest na szkole „Harmonii jeźdźca i konia” Sally Swift

Wizyta w Termach Uniejów
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leśna przygoda w Borach Tucholskich

aktywne wakacje nad Jeziorem Koronowskim 

profesjonalna kadra: instruktorzy strzelectwa, survivalu i wspinaczki

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w OW „Leśne Ustronie” 
w drewnianych domkach typu Brda - składających się 
z 2 pokoi 2-os. i 1 pokoju 2/3-os, oraz domkach typu 
Chata składających się z 2 pokoi 2-os. Domki z łazien-
kami i aneksem kuchennym. „Sztuka przetrwania”, 
„Wojownicy Pustkowia” i „ASG Siły specjalne”: opcja 
noclegów w wojskowych namiotach 10-osobowych 
(4-8 osób w namiocie), wyposażonych w wojskowe, 
składane łóżka z materacami i kocami, szafki na ubra-
nia i wieszaki (niezależne zaplecze sanitarne). Zniżka 
za zakwaterowanie w namiotach: – 100 PLN. Na te-
renie obiektu: jadalnia, kawiarnia, świetlica, sklepik 
spożywczy, tenis stołowy, boisko do siatkówki plażo-
wej, piłki nożnej, plac zabaw, miejsce na ognisko, pole 
militarno-taktyczne z fortyfikacjami, mini park linowy, 
plaża z pomostami i wojskowy tor przeszkód.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek). 
Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowa-
ny. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na 
drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka kadry wychowawczej, ratowników i in-
struktorów. Realizacja programu.

uwagi

Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Obóz „Mały Farmer” i „10 szalonych przygód” – 
wymagana umiejętność jazdy na dwukołowym rowe-
rze. Obozy „Mały Traper”, „Mały Farmer” i „10 Przygód”: 
1 wychowawca na 10 uczestników. Od uczestników 
obozu „ASG Siły specjalne” oczekiwana jest dobra 
sprawność fizyczna i kondycja. Podział na grupy wie-
kowe we wszystkich typach obozów będzie realizowa-
ny przy minimum 10 osobach w danych przedziałach 
wiekowych. Zabierz ze sobą: mały plecak, śpiwór, kari-
mat, ciepły sweter lub polar, dres, kurtkę przeciwdesz-
czową, odzież i buty do chodzenia w wodzie, po lesie 
i mokradłach, buty turystyczne, latarkę z zapasem ba-
terii, letnie nakrycie głowy, scyzoryk, okulary słonecz-
ne, spray przeciw komarom, strój kąpielowy. Od każ-
dego uczestnika pobierzemy kaucję w wysokości 50 
PLN na pokrycie ewentualnych strat spowodowanych 
przez niego w sprzęcie lub w wyposażeniu ośrodka.

 plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok.godz. 17.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok.godz. 
08.15. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 15.00, wyjazd nie później niż o godz. 10.00.

terminy wyja zdów:
1. 26.06-06.07; 2 07.07-17.07; 3. 18.07-28.07;
4. 29.07-08.08; 5. 09.08-19.08; 6. 20.08-30.08. 

program wspólny

Wędrówki piesze i rowerowe duktami leśnymi 
Borów Tucholskich; zajęcia sportowe i rekre-
acyjne - plażowanie i kąpiele w jeziorze, kaja-
ki i rowery wodne, turnieje sportowe, zaprawy 
poranne; przejście wojskowego toru przeszkód, 
ogniska z pieczeniem kiełbasy; „wakacyjne 
kino”; terenoznawstwo - „czytanie mapy”, od-
najdywanie północnego kierunku, posługiwanie 
się busolą, wędrówki na orientację, wyznacza-
nie azymutów, nocne podchody; strzelectwo - 
strzelanie z łuków i proc oraz krótkiej i długiej 

ZAMRZENICA

Kod wyjazdu:
KPKP Mały Traper Wojownicy Pustkowia/ Sztuka przetrwania 10 szalonych przygód

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6 3 249 PLN 2 849 PLN 3 299 PLN 2 899 PLN 3 349 PLN 2 949 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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broni pneumatycznej; pierwsza pomoc - opa-
trywanie ran, wzywanie pomocy, konstru-
owanie noszy, transport rannego w trudnych 
warunkach, symulacja akcji ratunkowej, gra 
samarytańska sprawdzająca zdobytą wiedzę; 
techniki linowe - nauka wiązania węzłów i 
asekuracji, pokonywanie mostów linowych, 
wspinaczka po skrzynkach i zjazd „kolejką 
tyrolską”.
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Mały Traper
(8-13 lat)

Mały Farmer
(8-13 lat)

Zostań prawdziwym traperem, który żyje otoczo-
ny naturą i świetnie sobie radzi w każdej sytuacji. 
Zajęcia traperskie: budowa tratw, rozpalanie 
ognisk, nocleg w szałasach, wędkowanie, roz-
poznawanie jadalnych roślin, grzybów i tropów 
zwierząt, pieczenie podpłomyków, samodzielne 
przygotowywanie posiłków na biwakach. „Super 
strzelec”: zawody w strzelaniu z łuków, proc oraz 
krótkiej i długiej broni pneumatycznej oraz potycz-
ki z użyciem elektronicznych symulatorów broni. 
Całodobowa wyprawa survivalowa: z noclegiem 
„pod gołym niebem” i przeprawą przez bagna. „Test 
Tarzana”: przeciąganie liny w wodzie, przejście mo-
stu linowego. Zabawowe pokonywanie wojskowe-
go toru przeszkód. Zajęcia wodne: z użyciem dę-
tek, mostu styropianowego, kajaków, łodzi, kanoe 
i morskiej tratwy ratunkowej (pod opieką ratowni-
ków wodnych). „Traperska Wyprawa”: dwudniowa 
gra strategiczna – uczestnicy i ich opiekunowie 
będą realizować otrzymane zadania, samodzielnie 
biwakować w lesie, przygotowywać posiłki, komu-
nikować się i odnajdywać wyznaczoną drogę”. „In-
diański dzień”: strzelanie z łuku, malowanie twa-
rzy, wysyłanie sygnałów dymnych, wykonywanie 
totemów, łapaczy snów i pióropuszy. Wycieczka 
autokarowa: do Muzeum Indian Północnoamery-
kańskich w Wymysłowie.

To będą Twoje prawdziwe, wiejskie wakacje! 
W tradycyjnym gospodarstwie czeka na Ciebie wie-
le nowych wrażeń podczas opieki nad zwierzętami 
domowymi (kury, króliki, krowy, świnie, psy, koty, 
kozy), oporządzania kózek marokańskich, zbierania 

Sztuka przetrwania
(12-14 lat), (15-18 lat)

Kod wyjazdu:
KPKP ASG Siły specjalne/Mały Farmer Wędkarstwo

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-6 3 399 PLN 2 999 PLN 3 499 PLN 3 099 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

jajek, wyciągania wody ze studni, prania na starej 
tarce, nauki robienia pamiątek z siana i słomy. 
Na polu i łące poprowadzisz traktor (z instrukto-
rem), zrobimy Ci zdjęcie w kabinie kombajnu, po-
znasz różne odmiany zboża, pomożesz przy trady-
cyjnych sianokosach lub żniwach. W warzywniku 
będziemy razem zbierać warzywa i pielęgnować 
grządki, a w sadzie zrywać owoce. Pójdziemy  do 
lasu, gdzie nauczymy się rozpoznawać jadalne ro-
śliny, grzyby, tropy zwierząt i śpiew ptaków i sami 
przygotujemy posiłki na leśnych biwakach. Wła-
snoręcznie przyrządzimy w kuchni smakołyki: ja-
jecznicę, naleśniki z owocami, ser ze szczypiorkiem 
i ciasta drożdżowe. Zobaczymy, jak się kisi ogórki, 
wyrabia masło, śmietanę, wyciska soki, gotuje kom-
poty, przygotowuje sałatki i surówki. Podczas wizyty 
w dawnej wsi nauczymy się lepienia w glinie, obej-
rzymy pokazy piekarstwa, własnoręcznie wypiecze-
my podpłomyki i obejrzymy pokaz niemych filmów. 
Odwiedzimy dawną kopalnię węgla brunatnego, 
gdzie spotkamy się z duchem kopalni – Skarbni-
kiem, poszukamy skarbu górnika Wilhelma, inte-
raktywnie poznamy wioskę górniczą sprzed 100 lat 
i wcielimy się w postacie jej mieszkańców. W remi-
zie OSP przejdziemy mini kurs strażacki.

Survival: sztuka przetrwania w trudnych warun-
kach terenowych oraz atmosferycznych: budowa 
schronienia oraz jego maskowanie, sposoby roz-
palania ognia i uzdatniania wody do picia, tajniki 
„leśnej kuchni”, zdobywanie pożywienia, leśne 
zioła, rozpoznawanie tropów dzikich zwierząt, 
tworzenie podstawowych narzędzi, broni i puła-
pek niezbędnych do przetrwania. Survival wodny: 
budowanie tratw, przeciwdziałanie wychłodzeniu, 
„wędka z niczego”, wzywanie pomocy na wodzie. 

Ratownictwo survivalowe: odkażanie ran i skale-
czeń, metody improwizowane w pierwszej pomocy. 
Kamuflaż: maskowanie indywidualne i drużynowe. 
Wyprawa survivalowa: z noclegiem „pod gołym nie-
bem”, przeprawami przez bagna i jezioro. Test Gryll-
sa: dwudniowa eskapada w teren leśny z noclegiem 
w szałasach i spływem na dętkach rzeką Brdą. 
Śladami Beara Gryllsa: dwudniowa, strategiczna gra 
terenowa – uczestnicy wykorzystają nabyte umie-
jętności, sprawdzą się w samoorganizacji i kreatyw-
ności. Przez cały obóz uczestnik będzie kompleto-
wał własny zestaw survivalowy.

Przygoda strzelecka: zawody w strzelaniu z proc 
i łuków oraz pistoletów i karabinów pneumatycz-
nych; dynamiczna strzelnica ASG z użyciem re-
pliki AK 47. Przygoda survivalowa: pozyskiwanie 
i uzdatnianie wody do picia, zdobywanie poży-
wienia, nocleg w leśnej wiosce survivalowej (roz-
palanie ognia, budowa szałasów, pieczenie pod-
płomyków); przeprawy przez bagna, wędkowanie. 
Przygoda alpinistyczna: nauka asekuracji, zjazd 
kolejką tyrolską, wspinaczka na wieżę ze skrzynek, 
pokonywanie mostu linowego nad wodą. Przygo-
da wodna: przeprawy na dętkach, budowa i wo-
dowanie tratw, nauka pływania łodzią wiosłową, 
slalom rowerem wodnym, pokonywanie „mostu 
styropianowego”, przeciąganie liny w wodzie, zaję-
cia w remizie OSP. Przygoda rowerowa: wyciecz-
ki rowerowe, zawody sprawnościowe na rowerze 
typu „składak”, Gokartowe Mistrzostwa – zawody 
na specjalnym torze w 1 i 2 osobowych gokartach 
rowerowych. Przygoda wojskowa: nauka musztry 
i zielonej taktyki, rzut granatem (atrapa), zajęcia 
w maskach przeciwgazowych, poszukiwania atrap 
min i pocisków elektronicznym wykrywaczem me-

10 szalonych przygód 
(8-13 lat)
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Wędkarstwo 
(10-14 lat), (15-18 lat)

Wojownicy pustkowia 
(12-14 lat), (15-18 lat)

ASG “Siły specjalne” 
(12-14 lat), (15-18 lat)

Chciałbyś złowić swoją pierwszą „taaaaką” rybę? 
Poznać podstawy i różne techniki wędkarskie? 
A może już jesteś wędkarzem, ale chciałbyś do-
skonalić swoje umiejętności i sprawdzić je w 
praktyce? Zapraszamy na obóz wędkarski. Jeśli 
masz swoje wędki – weź je ze sobą. Jeśli nie, to 
nie martw się – zapewnimy odpowiedni sprzęt, 
pamiętaj tylko o zabraniu gumowych butów. 
Nauka wędkowania: metodą spławikową, grun-
tową i spinningową. Pokazy wędkarstwa wyczy-
nowego, wędkowanie z brzegu, z łodzi i w nocy, 
połów karpi, amurów, karasi, linów, szczupaków, 
węgorzy i sumów. Całodniowa wyprawa na łowi-
sko specjalne: nauka i pokazy wędkarstwa kar-
piowego metodą „no-kill” („złów i wypuść”). „Test 
wędkarza”: zawody wędkarskie (spławikowe, rzu-
towe, rzut sztuczną przynętą na celność). Zajęcia 
survivalowe: budowa szałasów, rozpalanie ognisk, 
biwak „pod gołym niebem”, nauka wędzenia ryb i 
wędkowania metodami traperskimi, samodzielne 
przygotowywanie posiłków na biwakach. Wielo-
bój wędkarski: wyścig na szczudłach, slalom ro-
werem „Składak”, opłynięcie boi łodzią wiosłową. 

Fabuła obozu: oparta o gry komputerowe i książki 
z tematyki post-apo jak Fallout, Mad Max, Stalker, 
Metro oraz Neuroshima, w których gracz prze-
mierza pełne niebezpieczeństw radioaktywne 
pustkowia stawiając czoło zagrażającym mu nie-
bezpieczeństwom. W trakcie rozgrywek z wyko-
rzystaniem replik ASG, broni piankowej, różnego 
rodzaju przebrań i rekwizytów gracze wcielą się 
w stworzone przez siebie postacie i wezmą udział 
w serii scenariuszy fabularnych. Będą walczyć 
z mutantami i bandytami, zwiedzą śmiertelne 
anomalie oraz wypełnią szereg misji od postaci 
NPC, aby ostatecznie stać się Królami Pustkowia. 
Scenariusze LARP: wcielenie się w stworzonego 
bohatera, nawiązywanie współpracy lub walka z 
innymi graczami, odnajdywanie ukrytych skarbów, 
podział łupów i handel, zakup wyposażenia I amu-
nicji, tworzenie grup i frakcji, walka z mutantami i 
eksploracja niebezpiecznych anomalii. Arena walk: 
własnoręczne wykonanie i nauka walki bezpieczną 
bronią piankową uwieńczona serią pojedynków 
oraz starć drużynowych. Warsztaty LARP: zajęcia 
z doświadczonym larpowcem, który pomoże gra-
czom stworzyć postać ich bohatera, wskaże od-
powiednią stylizację i rekwizyty, dokona wprowa-
dzenia w scenariusz i zasady rozgrywki. To ja go 
tnę: gry bez prądu o tematyce post-apo i fantasy. 
Rozgrywka oparta jest na narracji mistrza gry, a fik-
cyjnymi bohaterami biorącymi udział w przygodzie 
są gracze. Poprzez rzuty kośćmi, podejmowanie 
właściwych decyzji oraz odpowiednie wykorzy-
stanie przedmiotów i atrybutów swoich postaci 
próbują dotrwać do końca rozgrywki. Co nowe-
go radioaktywnego? : rozmowy o najnowszych 
grach komputerowych, książkach oraz filmach o 
tematyce postapokaliptycznej i fantasy; wspól-
ne oglądanie trailerów, zapowiedzi oraz krótkich 
gameplayów. Survival Postapo: nauka zdobywania 
i oczyszczania wody, rozpalanie ogniska, przygo-
towanie schronienia i bazy wypadowej, kamuflaż 
i skryte poruszanie się w terenie, wykorzystanie 
maski przeciwgazowej i stroju przeciwchemiczne-

go, ochrona przed radiacją i skażeniem. „Atomo-
we Pustkowie”: całodniowa gra larpowa, w której 
uczestnicy wykorzystają nabyte umiejętności, aby 
walczyć o miano Króla Pustkowia: wypełnianie 
zadań fabularnych, budowanie baz frakcji, starcia 
z innymi graczami, eksploracja anomalii, walka o 
przetrwanie. Obóz polecamy fanom gier kompute-
rowych, którzy pragną przeżyć na żywo przygodę 
rodem z ekranu komputera.

ASG: (Air Soft Gun) – zajęcia z użyciem wiernych 
kopii broni pozwolą ćwiczyć taktykę walki w wa-
runkach podobnych do prawdziwych działań wo-
jennych. Zajęcia ASG: obsługi broni, ubezpieczanie 
partnerów, komunikacja między sekcjami bojowy-
mi, sygnały dowodzenia, dostosowywanie taktyki 
do terenu działań. Zajęcia militarne: musztra, 
zaprawy poranne, poruszanie się w szyku patro-
lowym i marszowym, techniki kamuflażu, patrolo-
wanie terenu, postępowanie w terenie skażonym, 
zajęcia z łączności, pokonywanie militarnego toru 
przeszkód OSF, desant z wody na brzeg, ochrona 
i obrona obiektów. Taktyka zielona: prowadzenie 
działań w terenie niezurbanizowanym. Taktyka 
czarna: wchodzenie do pomieszczeń, postępo-
wanie z zakładnikiem, komunikacja niewerbalna 
i sygnały dowodzenia – zajęcia z wojskowymi, 
elektronicznymi symulatorami broni (atrapy ka-
rabinu G 36C). Zajęcia inżynieryjno-saperskie: 
budowa okopów, stanowisk ogniowych i zasiek 
przeciwpiechotnych, rozminowywanie dróg i mo-
stów z wykorzystaniem macek saperskich. Strzel-
nica ASG: ćwiczenie postaw strzeleckich, wymiany 
magazynków i strzelania z ręki niedominującej. 
Samoobrona: walka wręcz, obezwładnianie na-
pastnika, walka w stójce i parterze. Survival: prze-
prawy przez rzeki i bagna, biwak w lesie, rozpa-
lanie ognia, zdobywanie pożywienia, pozyskiwanie 
wody, transport sprzętu na wodzie. „Operacja 
MOST”: dwudniowa, terenowa gra strategiczna – 
wykorzystanie nabytych umiejętności militarnych. 
Każdy uczestnik otrzyma na czas zajęć: atrapę bro-
ni (AK-47 kałasznikow), menażkę, manierkę, maskę 
przeciwgazową, pasoszelki, chlebak wojskowy, ło-
patkę piechoty, pałatkę, hełm, okulary lub gogle i 
maskę ochronną.

tali, pokonywanie wojskowego toru przeszkód; 
Laser Tag – militarna potyczka z wykorzystaniem 
wojskowych, elektronicznych symulatorów broni. 
Przygoda zakręcona: zabawy z chustą animacyj-
ną, wyścigi w 3 osobowych spodniach clowna, na 
szczudłach, nartach wieloosobowych i w workach, 
przelewanie wody przez dziurawe rury, „zamrzenic-
ki festiwal kolorów” – obrzucanie się bezpiecznym, 
kolorowym proszkiem, skoki na trampolinie w rytm 
muzyki. Przygoda sportowa: rozgrywki w siatków-
kę plażową, tenisa stołowego i piłkę nożną; turniej 
„zakręconego hokeja”, gdzie kijami hokejowymi są 
szczotki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia 
folia pokryta pianą, zawody w rzutach do kosza, 
baloniada – mecze na plaży, w których piłką są 
balony napełnione wodą. Przygoda artystyczna: 
konkursy muzyczne, taneczne i plastyczne, two-
rzenie rzeźb z piasku, malowanie twarzy i festiwal 
przebierańców. Przygoda leśna: nocne i dzienne 
gry terenowe, podchody z wykonywaniem zadań, 
poszukiwanie skrzyni ze skarbem, rozpoznawanie 
drzew i jadalnych roślin, tropów zwierząt.

Wycieczki kajakowe: po zakątkach Jeziora Koro-
nowskiego, nauka pływania w kanoe. OSF: poko-
nywanie na czas wojskowego toru przeszkód.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Szkolenio-
wo – Żeglarskim Horn w Krakowie. Pokoje 2-, 3-, 7-, 
8-osobowe (możliwe łóżka piętrowe) z łazienkami na 
każdym piętrze. Na terenie ośrodka darmowe Wi Fi, 
duża sala wyposażona w sprzęt multimedialny, stół 
do ping – ponga, siłownia plaża.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + deser) w sto-
łówce ośrodka. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar turystyczny 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu obozo-
wego.

program fakultatywny

Fotorelacja – do pobrania online – 35 PLN 
Park linowy - spora dawka adrenaliny i dobra 
zabawa – 49 PLN 
Energylandia - największy park rozrywki w Polsce – 
250 PLN

uwagi

Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast w 
Polsce wyszczególnionych w rozkładzie jazdy, kosz-
tów imprez fakultatywnych. Uczestnicy wyjeżdżający 
na wycieczkę fakultatywną do Oceanarium muszą 
posiadać paszport lub dowód osobisty. Wszelkie ży-
czenia dotyczące zakwaterowania będą rozpatrywane 
w miarę możliwości. Nie gwarantujemy realizacji pro-
gramu fakultatywnego.

plan podróży nr 7 

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 17.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
09:30.

terminy wyja zdów:
1. 05.07-15.07;
2. 16.07-26.07;
3. 07.08-17.08;
4. 18.08-28.08.

KRAKÓW

Kod wyjazdu:
APKR 18 przygód nad jeziorem

Terminy Ceny First  Moment

1-4 2 799  PLN 2 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przer-
wania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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18 przygód nad jeziorem
(8-12 lat), (13-18 lat)

Przygoda Wodna Aqualand – wodne animacje i 
dmuchane sportowe atrakcje. 
Przygoda Park Trampolin – spełnimy Wasze ma-
rzenia o lataniu i zobaczycie, że walka z grawitacją 
jest możliwa. 
Przygoda SUP – popularna deska z wiosłem, czyli 
Hawaje w Karakowie są możliwe. Podstawy i SUPo-
we ABC dzięki którym pływanie będzie relaksem i 
przygodą na całe życie. 
Przygoda Starówka Nocą -  spacer krakowskimi 
uliczkami, które malowniczo prezentuja się wie-
czorową porą.
Przygoda Igrzyska Krakusa – konkurencje dla każ-
dego pozwolające na zdobywanie punktów, które 
zamienicie na nagrody. „Gibkie Ciało”, „Terenowe 
Kółko i Krzyżyk”, „Potęga umysłu”, „Deser bez rąk”, 
„Kelnerski Wyścig” i wiele innych. 
Przygoda Aquapark – baseny, zjeżdżalnie ze-
wnętrzne, pontonowa zjeżdżalnia wewnętrzna 
Mamba oraz mnóstwo innych atrakcji!
Przygoda Quidditch – skoro ekipa Harrego Potte-
ra mogła, możecie i Wy. Odlotowa gra sportowa z 
„Magiczną Miotłą” między nogami. 
Przygoda Wioski Świata – Zobacz, dotknij, poczuj! 
Warsztaty plus interaktywne zwiedzanie sześciu 
osad z różnych części świata.
Przygoda Kajakiem po Wiśle – podczas spływu 
spojrzycie na Kraków z zupełnie innej perspektywy.
Przygoda Na Tropie Mrocznych Tajemnic – w czasie 
wycieczki po Podgórzu odkryjecie tajemnicze miej-

sca gdzie według legendy mieszkał czarnoksięż-
nik, dowiecie się czym była lista Schindlera oraz 
wejdziecie na Kopiec Krakusa oddając cześc 
poległym w obozie koncentracyjnym Płaszów w 
kamieniołomie Libana. 
Przygoda w Ogrodzie Doświadczeń - na rozle-
głych terenach parku znajdują się urządzenia, 
których zadaniem jest pobudzić Was do myśle-
nia i uczyć, ale również zozbawić! 
Przygoda One Minute Challenge – grupowa i 
indywidualna rywalizacja w wielu 1-minutowych 
kategoriach – kto wygra turniej? 
Przygoda Quest Via Regia – nowoczesne zwie-
dzanie przepięknego i historycznego Krakowa.
Przygoda Karaoke – wieczór pod hasłem „Śpie-
wać każdy może i każdy powinien”.
Przygoda Dyskoteka – będzie muzycznie i bar-
dzo tanecznie.
Przygoda Strzelectwo – broń pneumatyczna - 
pistolety ASG. Nauczycie się podstawowych na-
wyków takich jak umiejętne przybieranie pozycji 
oraz zgrywanie przyrządów celowniczych.
Przygoda Planszówkowy Zawrót Głowy – cieka-
we i dające do myślenia gry.
Przygoda Pizza Night – wieczór filmowy z pizzą 
i popcornem.
A po zajęciach czeka na Was dodatkowo:
Pełen Relaks: tylko Wy, jezioro, promienie słoń-
ca i plaża. Ty druha we mnie masz… Integracja 
obozowa: ognisko oraz chrzest miejski, a także 
wieczorne zajęcia animacyjne: „Wybory Miss i 
Mistera” „Mam talent”, „Śluby obozowe” lub inne 
ciekawe propozycje.

POLSKA
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w programie Tropikalna Wyspa pod Berlinem

ośrodek blisko piaszczystej plaży z pomostem

różnorodność szlaków: pieszych, rowerowych i konnych

liczne stawy i łowiska dla miłośników wędkowania

bogata infrastruktura rekreacyjna i sportowa ośrodka

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w „Centrum Spotkań 
Biznesu i Rekreacji”. Pokoje: 3, 4-osobowe z łazien-
kami. Obiekt ogrodzony o powierzchni 1,35ha. Na 
terenie ośrodka znajduje się budynek hotelowy ze 
stołówką, kawiarnią, świetlicą z TV i stołami do tenisa, 
sala konferencyjna, boiska do piłki nożnej, siatkowej i 
koszykówki, miejsce na ognisko i grilla. W niewielkiej 
odległości piaszczysta plaża i jezioro.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki oraz podwieczo-
rek). Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostat-
ni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na 
drogę powrotną. W trakcie całodziennych wycieczek 
prowiant zamiast obiadu, powrót na gorącą obiado-
kolację.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka kadry pedagogicznej
Realizacja programu.

program fakultatywny

Dzień militarny (dotyczy obozów Aktywna Rekreacja, 
wędkarstwo, rowerowo-kajakowy) – sprawdzicie swo-
je możliwości na sprawnościowym torze przeszkód, a 
na strzelnicy sportowej zdobędziecie punkty strzela-
jąc z broni pneumatycznej i gazowej. Cena: ok. 75 PLN.

Przygoda w atmosferze moro (dotyczy obozów Ak-
tywna Rekreacja, wędkarstwo, rowerowo-kajakowy) – 
dwudniowa gra strategiczna w terenie: biwakowanie 
w lesie, gdzie wykonacie okopy i stanowiska ogniowe, 
zbudujecie punkty oporu, dodatkowo: zajęcia szpie-
gowsko-dywersyjne, kamuflaż, bezgłośne poruszanie 
się w terenie. Cena: ok. 90 PLN.

uwagi

Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i 
predyspozycji psychofizycznych uczestników. Na obóz 
należy ze sobą zabrać: dowód osobisty lub paszport, 
mały plecak na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę, la-
tarkę, strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy, klapki, stare 
ubranie mogące ulec zniszczeniu. Cena nie obejmu-
je:  dopłat za transport z miast wyszczególnionych w 
planie podróży, opłaty za bilet wstępu do Tropikalnej 
Wyspy – ok. 50 EUR oraz programu fakultatywnego. 

plan podróży nr 5 

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrod-
ka ok. godz. 19.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 07.20. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 19.30, wyjazd nie później niż o godz.07.00.

terminy wyja zdów:
1.26.06-06.07; 2. 07.07-17.07; 3. 18.07-28.07;
4. 29.07-08.08; 5. 09.08-19.08.

program wspólny

Tropikalna Wyspa pod Berlinem - największy 
tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Eu-
ropie. Niepowtarzalna kraina tropików, rodem 
z Tajlandii czy Bali, w której znajdują się złote 
plaże, groty, wodospady, baseny i zjeżdżalnie. 
Międzyrzecki Rejon Umocnień - ten ogrom-
ny, składający się z licznych schronów i łą-
czących je tuneli, system to nie lada grat-
ka dla poszukiwaczy przygód i adrenaliny. 
Międzyrzecki Rejon Umocnień to również 
największe skupisko nietoperzy w Polsce. 
Jednodniowa paintballowa gra strate-
giczna – walka o bazę wroga. Do dyspo-
zycji markery paintballowe i 250 kul. Wy-
grają ci, którzy zdobędą flagę przeciwnika. 
Strzelnica multimedialna – świetna za-

MIERZYN

Kod wyjazdu:
BPOM Rekreacja/Kolonie Survival i paintball/

Rowerowo - kajakowy Wędkarski Jazda konna

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-5 2 799 PLN 2 399 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 2 849 PLN 2 449 PLN 3 299 PLN 2 899 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

M IĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

bawa i nauka umiejętności strzelec-
kich przy użyciu trenażera strzeleckiego. 
Centrum Edukacji Regionalnej w Mnisz-
kach – fantastyczny ośrodek, który pokazu-
je w ciekawy i praktyczny sposób warsztaty 
ginących zawodów. Podczas zwiedzania 
można spróbować m.in. kucia gwoździ, prac 
szewca, maglowania. Ośrodek pokazuje 
też stanowisko pszczelarza, sprzęty gospo-
darstwa domowego czy też dawną szkołę. 
Całodzienna wycieczka rowero-
wa po pięknej Puszczy Noteckiej. 
Bez ograniczeń: rozgrywki sportowe (koszy-
kówka, siatkówka, piłka nożna), plażowanie 
i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika, 
gry fabularne, dyskoteki, ogniska.
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Aktywna rekreacja
(12-18 lat)

Jazda konna
(7-13 lat)

Aktywne kolonie
(7-11 lat)

Survival i paintball
(7-13 lat), (14-18 lat)

Dobra zabawa, kąpiele w jeziorze i wylegiwanie 
się na plaży, to idealna recepta na szkolne prze-
męczenie. Czekają Was także rozgrywki sportowe 
(koszykówka, siatkówka, piłka nożna), gra w bad-
mintona, frisbee i bule. Podczas Festiwalu Kolorów 
pomalujecie siebie i kolegów we wszystkie kolory 
tęczy, za pomocą proszków holi. Dyskoteki i ogni-
ska urozmaicą Wam z kolei wieczory. Żeby nie było 
za nudno, zrealizujecie również program wspólny.

Dla miłośników jazdy konnej proponujemy 10 go-
dzin zajęć w pobliskim ośrodku jeździeckim. Umoż-
liwimy Wam poznanie tajników jeździectwa rozpo-
czynając od obchodzenia się z koniem (czyszczenie, 
pielęgnowanie, siodłanie) poprzez ukształtowanie 
prawidłowej postawy jeździeckiej (jazda na lonży, 
jazda po padoku, nauka stępowania i kłusowa-
nia, jazda w zastępie), a kończąc na przejażdżkach 
konnych po lesie. Na obóz należy zabrać: buty za 
kostkę z twardą i płaską podeszwą, długie spodnie 
dresowe lub legginsy oraz atestowany toczek lub 
kask do jazdy konnej.

Każdy dzień to nowa przygoda! Poza programem 
wspólnym, czekają na Was jeszcze: mini przygoda - 
zbudujcie swoje własne szałasy oraz nauczycie się, 
jak skutecznie ułożyć i rozpalić ognisko. Na zakoń-
czenie pyszne kiełbaski z ogniska okraszone mrocz-
nymi puszczańskimi opowieściami. Leśny kamuflarz 
– dowiecie się jak stać się niewidzialnym i niesły-
szalnym w lesie. Zawody strzeleckie z procy – kto 
zdobędzie tytuł mistrza zbijania puszek?! Polowanie 
na potwory z jeziora, czyli budujemy potwory z pia-
sku! Swoje artystyczne umiejętności, kreatywność i 
wyobraźnię wykorzystacie przy tworzeniu komiksu 
ze swoimi ulubionymi lub wymyślonymi bohatera-
mi. Dodatkowo mnóstwo świetnej zabawy podczas 
rozgrywek sportowych, gier rekreacyjnych oraz dys-
kotek.

Oprócz programu wspólnego, proponujemy Wam 
jeszcze: Program survivalowy i paintballowy – zinte-
grujecie się poprzez współpracę w grupach, zbierze-
cie przydatne doświadczenia, nauczycie się radzić 
sobie w sytuacjach podwyższonego stresu. W trakcie 
trzech trzygodzinnych pobytów na polu paintballo-
wym poznacie różne techniki gry. Rozegracie gry 
taktyczne „Ranny Snajper” i „Ochrona Prezydenta”. 
Do dyspozycji będziecie mieć 500 kul. Zaktywizuje-
my Was również do wspólnych działań i współza-
wodnictwa. W grupach będziecie rywalizować mię-

Obóz wędkarski
(7-13 lat), (14-18 lat)

Obóz rowerowo -
kajakowy 
(12-18 lat)

W promieniu 400 m od ośrodka znajdują się trzy 
jeziora: Radgoskie, Głęboczek i Mierzyńskie z ide-
alnymi warunkami do wędkowania. Dowiecie się 
jak złowić dużego karpia i lina. Poznacie podsta-
wy i różne techniki wędkarskie m.in. wędkarstwo 
spławikowe, gruntowe i rzeczne. Zaplanowaliśmy 
również dla Was połowy na sztuczną przynętę, ło-
wienie nocne i sportowe. W programie także: cało-
dniowa wyprawa na łowisko specjalne, połów me-
todą „no-kill” (złów i wypuść), zawody wędkarskie. 
Pamiętajcie, że nie ominie Was również program 
wspólny obozu. Uczestnikom zapewniamy wszyst-
kie niezbędnie zezwolenia na wędkowanie. Prosimy 
o zabranie własnego sprzętu wędkarskiego, karty 
wędkarskiej, gumowych butów, kurtki przeciwdesz-
czowej.

Spływy kajakowe i wycieczki rowerowe są wspa-
niałą formą aktywnego wypoczynku, który Wam 
proponujemy. Pod czujnym okiem ratowników, 
poznacie ABC pływania kajakiem po jeziorze. Jak 
już podszlifujecie swoje umiejętności, ruszycie na 
spływ kajakowy jedną z rzek Puszczy Noteckiej, 
połączony z piknikiem przy ognisku. Czekają na 
Was również wycieczki rowerowe. Nie zabraknie 
także rywalizacji podczas rowerowego toru prze-
szkód i mini maratonu o puchar kierownika obozu. 
Nie zapomnijcie o programie wspólnym!

dzy innymi na moście linowym i torze przeszkód. 
Podczas „Military Day” spędzicie czas na strzelnicy: 
nauczycie się posługiwania bronią pneumatyczną i 
gazową, sprawdzicie się na sprawnościowym torze 
przeszkód. „Przygoda w atmosferze moro” – dwu-
dniowa gra strategiczna w terenie: biwakowanie w 
lesie, gdzie wykonacie okopy i stanowiska ogniowe, 
zbudujecie punkty oporu, dodatkowo: zajęcia szpie-
gowsko – dywersyjne, kamuflaż, bezgłośne porusza-
nie się w terenie. Zawody na orientację – zacieranie 
śladów, tropienie, obserwacja przeciwników, szyfro-
wanie wiadomości, poszukiwanie ukrytych punktów 
kontrolnych.



Warsztaty aktorsko- 
reżyserskie 
(12-18 lat) 

Nasza propozycja to wyjątkowa przygoda dla 
tych, którzy kochają aktorstwo, teatr i film. Pod-
czas dziewięciu dni zajęć odbędziecie podróż 
zarówno do malowniczego Kazimierza Dolnego, 
ale i w głąb siebie, poznając nieodkryte dotych-
czas talenty i możliwości. W trakcie zespoło-
wej pracy nad scenariuszem i realizacją filmu, 
wcielicie się w różne role – nie tylko reżyserów 
i aktorów, ale również montażystów, rekwizyto-
rów, operatorów, scenografów oraz kierowników 

KAZIMIERZ DOLNY
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Kod wyjazdu: PPKD Warsztaty aktorsko-reżyserskie Warsztaty artystyczne Warsztaty muzyczne

Terminy Ceny First Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1,2 2 699 PLN 2 399 PLN 2 949 PLN 2 649 PLN 2 849 PLN 2 549 PLN

3-5 2 899 PLN 2 599 PLN 3 149  PLN 2 849 PLN 3 049 PLN 2 749 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przer-
wania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Dwa pierwsze tur-
nusy w schronisku „Pod Wianuszkami”, które mie-
ści się w unikatowym spichlerzu z XVII w. Pokoje 
2-,3-,4-,5-,6- osobowe z łazienkami (w niektórych 
pokojach są łóżka piętrowe). Pozostałe turnusy w 
Gościńcu Basia, położonym w cichej okolicy w dziel-
nicy Czerniawy. Kameralny obiekt posiada duży, 
zielony teren, wiatę ogniskową, boisko do siatków-
ki plażowej, mini-basen, pokoje 2-,3-,4-,5- osobo-
we z łazienkami, niektóre pokoje mają balkony. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki). Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie 
w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.  
W trakcie całodziennych wycieczek – prowiant zamiast 
obiadu.
Transport: autokar turystyczny. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. 
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu.

program fakultatywny

- Rejs statkiem po Wiśle do Krowiej Wyspy – rezerwa-
tu przyrody. Cena ok. 50 PLN.
- Wycieczka do Nałęczowa - zwiedzanie pięknego 
zespołu pałacowo-parkowego Małachowskich z Mu-
zeum Bolesława Prusa i kąpiel w basenie lub zabawa 
w kręgielni - ok. 80 PLN.
- Spływ kajakami - malowniczą i bezpieczną Chodelką 
- ok. 100 PLN.
Wyjazd na Basen miejski w Puławach - ok. 30 PLN.

uwagi
Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z miast 
w Polsce wyszczególnionych w planie podróży ani 
programu fakultatywnego. W przypadku małej licz-
by zgłoszeń grupy wiekowe mogą być łączone. Pro-
gram specjalistyczny poszczególnych obozów będzie 
realizowany w wymiarze ok. 2,5-3 godzin dziennie 
(oprócz dni całodziennych wycieczek) i będzie do-
stosowany do umiejętności uczestników. Zalecamy 
zabranie stroju kąpielowego oraz stroju i obuwia 
odpowiedniego do zajęć przewidzianych w progra-
mie obozu, legitymację szkolną, plecak na wycieczki, 
nieprzemakalną kurtkę oraz ciepły sweter lub polar, 
a także czapkę z daszkiem i krem ochronny z filtrem 
UV. Program fakultatywny będzie realizowany przy 
przynajmniej 10 osobach zapisanych. Zapisów na fa-
kultety prosimy dokonywać podczas rezerwacji obozu. 

plan podróży nr 14
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrod-
ka w godz. 14.30-18.00. Planowany wyjazd z ośrodka 
w godz. 8.30-13.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej 
niż o godz. 16.00, wyjazd nie później niż o godz. 10.00. 

terminy wyja zdów:
1. 26.06-06.07
2. 07.07-17.07
3. 18.07-28.07
4. 29.07-08.08
5. 09.08-19.08

planu zdjęciowego. To doskonała okazja, aby 
poznać osoby, takie jak Ty – pełne pasji i po-
mysłów, o podobnych zainteresowaniach. Ce-
lem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do 
artystycznej zabawy pod okiem profesjonalnych 
instruktorów, która rozbudzi twórczy potencjał 
uczestników, pomoże zbudować pewność sie-
bie oraz poczucie sprawczości. Program oparty 
jest o naukę podstawowych narzędzi aktorskich 
i reżyserskich. Zanim aktor zagra swoją pierwszą 
rolę, musi poznać zasady rządzące teatrem czy 
filmem. Powinien wyćwiczyć aparat mowy, ciało 
i głos, nauczyć się koncentracji na zadaniu, te-
macie sceny czy relacji z partnerem scenicznym. 

kadra o wysokich kwalifikacjach: studenci, absolwenci, wykładowcy uczelni 
artystycznych

zapewniamy sprzęt do realizacji zajęć tematycznych

codzienne relacje filmowe oraz zdjęciowe na FB

zwieńczeniem obozu są przygotowane przez obozowiczów odpowiednio: 
wernisaż, film oraz koncert

spacery po malowniczym Kazimierzu i pobliskich wąwozach
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Warsztaty artystyczne
(12-18 lat) 

Warsztaty muzycze
(12-18 lat) 

Każda myśl, każda inspiracja, żeby zaistnieć musi 
być narysowana. Szkice są wstępem do wszyst-
kiego. Pozwalają zapisać to co ulotne, a w konse-
kwencji urzeczywistnić najbardziej skomplikowane 
projekty. Na naszych obozach uczymy rysować. Po-
wstają rysunki węglem i sepią. Ułatwia to charakter 
Kazimierza, jego przeszłość i teraźniejszość, bogac-
two i rozmaitość architektury. Tej formy aktywności 
podobnie jak ludzkiego głosu nie zastąpią narzę-
dzia elektroniczne. Sztuka jest przede wszystkim 
wypowiedzią. Większość podejmowanych przez nas 
działań w twórczy sposób wykorzystuje przestrzeń. 
Poruszamy się w niej w dwóch wymiarach obrazu, 
czerpiąc inspiracje z pejzażu, ale także podejmu-
jemy próby rzeźbiarskie. Uprzedmiotowieniu po-
mysłów z wyobraźni służy profesjonalna plastelina 
rzeźbiarska. Najwięcej przyjemności sprawia ma-
larstwo. Traktujemy je bardzo szeroko. Malujemy z 
natury w plenerze ale także tworzymy kompozycje 
mające na celu poznawanie nowych środków wy-
razu. Wstępem są szkice malarskie akwarelą i akry-
lem. Kulminacyjny moment stanowi malowanie z 
natury na płótnie, w technice akrylowej. Zapewnia-
my podobrazia i wszystkie niezbędne narzędzia ze 
sztalugami włącznie. Obraz ma jednak swoją „gra-
matykę”, a jego wartość poznajemy nie po ramach, 
w które jest oprawiony, a po kulturze języka wypo-
wiedzi artystycznej. Służy temu wspólna praca nad 
instalacją malarską, której celem jest zapoznanie 

Podczas naszych warsztatów uczestnicy poznają 
nowe utwory i techniki gry na gitarze. Zapoznają 
się z instrumentami perkusyjnymi i wykorzysta-
niem ich w sekcji rytmicznej. Dowiedzą się, jak 
wygląda proces produkcji utworu z wykorzysta-
niem syntezatorów i programów do tworzenia 
muzyki. Do celów wyjazdu zaliczyć możemy: opa-
nowanie i wykonanie kilku utworów przez całą 
grupę; stworzenie piosenki przez grupę wszystkich 
uczestników, lub podział na kilka mniejszych grup, 
z których każda będzie mogła skomponować swój 
utwór. W ramach zajęć młodzież pozna i będzie 
analizować nowe utwory, za równo gitarowe jak 
i z innych gatunków muzycznych. Istotną częścią 
zajęć będą jam session - wspólne granie i impro-
wizowanie na różnych instrumentach. W trakcie 
takich sesji uczestnicy uczą się wzajemnego słu-
chania, grania do rytmu i ćwiczą występowanie 
przed innymi.  Zajęcia programowe będą odby-
wały się w wymiarze ok. 3h dziennie (podzielone 
na bloki). Program obozu zostanie wzbogacony 
zajęciami rekreacyjnymi oraz integracyjnymi. Po-
niżej przykładowy program zajęć tematycznych: 

uczestników z działaniem rytmu, akcentu, zwróce-
niem uwagi na inne, poza postimpresjonistyczny-
mi możliwościami wykorzystania koloru, twórczym 
działaniem skali obiektów etc. Każdy obóz kończy 
prezentacja wykonanych prac. To bardzo ważny 
moment, w którym uczestnicy mogą porównać re-
zultat swoich działań. Czerpanie nauki od siebie 
nawzajem jest bardzo efektywne i stanowi ważny 
element dydaktyki szkół artystycznych każdego 
stopnia. Obozy w Kazimierzu z pewnością nie za-
stąpią zaplanowanych na dłużej kursów, nauki w 
szkołach artystycznych czy studiów. Naszym ce-
lem jest zachęcić do uczestniczenia w kulturze, 
twórczym traktowaniu świata i podejmowaniu 
dalszych prób artystycznych. Instruktorami na 
naszych obozach będą studenci lub absolwenci 
uczelni artystycznych. Zajęcia programowe będą 
odbywały się w wymiarze ok. 3h dziennie (podzie-
lone na bloki). Program obozu zostanie wzboga-
cony zajęciami rekreacyjnymi oraz integracyjnymi.

Reżyser z kolej powinien dokładnie wiedzieć, jak 
ma funkcjonować świat, który kreuje, jakie rela-
cje występują pomiędzy postaciami i jakie kon-
sekwencje przynoszą ich działania. Wszystkie te 
elementy muszą być oparte o wewnętrzną logikę, 
którą reżyser ma za zadanie przedstawić aktorom, 
inspirując ich do twórczego działania. W progra-
mie znajdują się również elementy nauki pracy z 
kamerą, montażu, pracy nad scenariuszem filmo-
wym i teatralnym. Kompleksowy program obozu 
umożliwia sfinalizowanie go przygotowaniem 
przez uczestników wspólnego filmu krótkometra-
żowego. Zajęcia programowe będą odbywały się 
w wymiarze ok. 3h dziennie (podzielone na bloki). 
Program obozu zostanie wzbogacony zajęciami re-
kreacyjnymi oraz integracyjnymi.

Dzień 1:
- zapoznanie uczestników,
- określenie umiejętności grupy,
- przedstawienie planu zajęć,
- jam session - wspólne granie.
Dzień 2: 
- powtórzenie podstaw z gry na gitarze, akordów i 
technik prawej ręki,
- przygotowanie listy utworów do wykonania jako 
efekt końcowy warsztatów/analiza utworów w celu 
szukania inspiracji do pisania swojej piosenki,
- warsztat perkusyjny - zapoznanie z instrumen-
tami perkusyjnymi, ćwiczenia rytmiczne, wspólne 
granie z podziałem na sekcję rytmiczną i gitarową.
Dzień 3:
- produkcja muzyki - przedstawienie programów 
oraz sprzętu do produkcji muzyki,
- porównanie wykorzystania gitary i syntezatorów 
w tworzeniu muzyki,
- jam session.
Dzień 4:
- warsztat ukulele,
- praca nad kompozycją - wybór gatunku, instru-
mentarium, koncepcji piosenki, przydzielenie za-
dań uczestnikom w procesie tworzenia utworu. 
Dzień 5: 
- granie rytmiczne - ćwiczenia różnych technik pra-
wej ręki,
- pisanie/ćwiczenie utworów,
- jam session.
Dzień 6:
- Granie solo - podstawowe techniki grania soló-
wek,
- pisanie/ćwiczenie poszczególnych części utwo-
rów,
- jam session,
Dzień 7:
- warsztat z wykorzystaniem loopera - tworzenie 
całej kompozycji samemu,
- ćwiczenie utworów.
Dzień 8:
- ćwiczenie utworów,
- jam session.
Dzień 9:
- ćwiczenie utworów,
-nagrywanie wybranego/napisanego przez uczest-
ników utworu,
-koncert.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów - w ośrodku wypo-
czynkowym ALMATUR, położonym w lesie nad za-
lewem. Ośrodek posiada: miejsce na ognisko, plac 
zabaw dla dzieci, stoły do tenisa, wypożyczalnię ro-
werów, boisko do siatkówki plażowej, saunę, jacuzzi 
, kort  do tenisa ziemnego, kolejke turystyczną dla 
ok 60 os , Uczestnicy: kolonii, obozu nauki pływania 
i aquaerobic, motocrossu będą zakwaterowani w pa-
wilonie hotelowym w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych 
z łazienkami. Uczestnicy pozostałych obozów będą 
kwaterowani w Domkach drewnianych 6 -osobowych
typu Krokus lub typu Narol. W każdym domku jest 
łazienka. Domki typu Krokus posiadają pokój 5 oso-
bowy i łazienkę. Domki typu NAROL posiadają: pokój 
1-, 2-, 3-osobowy i łazienkę.
Wyżywienie: całodzienne ( 3 posiłki+ podwieczorek). 
Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni 
posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu+ prowiant na dro-
gę dla podróży trwającej ponad 5 godz.
Transport: autokar turystyczny 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, medyczna i ratownika WOPR 
oraz instruktorów. Realizacja programu.

program fakultatywny

Wyprawa samochodami terenowymi typu off -road /
po wycieczce ubrania do wyrzucenia/– cena – ok. 30 
PLN.

Zwiedzanie Zoom Natury – ok. 28 PLN, exit room/ mi-
nimalny wiek od 12 roku – ok 20 PLN. 

Park linowy – od 15 PLN do 45 PLN,

Basen – 15 PLN/osoba, Kręgielnia – 10 PLN/osoba,

Fotorelacja – zdjęcia z obozu na USB – 50 PLN.

uwagi

Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestników. 
Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z miast w 
Polsce wyszczególnionych w rozkładzie jazdy, progra-
mu fakultatywnego oraz biletów wstępu – ok. 15 PLN. 
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o 
10.00. Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w 
wysokości 50 PLN, która jest zwracana w dniu wyjaz-
du, o ile nie zostaną wyrządzone szkody. W dniach 
realizacji wycieczek nie ma zajęć programowych.

plan podróży nr 14

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 17.00. Planowany wyjazd z ośrodka w godz. 
09.00-10.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 16.00, wyjazd nie później niż o godz. 09.30.

terminy wyja zdów:
1. 26.06.-06.07;
2. 07.07-17.07;
3. 18.07-28.07;
4. 29.07-08.08;
5. 09.08-19.08;
6. 20.08-30.08.

JANÓW LUBELSKI

Kod wyjazdu:
LPMJ 

Kolonie/
Obóz Języka i Kultury Polskiej Krav Maga/Rolki/Fitness

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-5  2 399 PLN 2 099 PLN 2 499 PLN 2 199 PLN

6  2 299 PLN 1 999 PLN 2 399 PLN 2 099 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiąz-
kowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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lasy janowskie jeden z  największych  kompleksów  leśnych  w Polsce 

Park Rekreacji Zoom Natury , park linowy, plac energii z fontannami, siłownia 
zewnętrzna , exit room, Park Wodny i Park Kreatywny

Zalew , piaszczysta plaża, kajaki ,rowery wodne 

 ośrodek Wypoczynkowy  Almatur  położony w lesie ok 100 m od Zalewu

wycieczki dla wszystkich grup:
 - kolejka turystyczną na Porytowe Wzgórze-Momoty-Rezerwat Szklarnia
-  autokarowa (do wyboru) Zamość, Łańcut, Sandomierz, Lublin, 
- kolejką turystyczną do Janowa Lub – Stoki źródliska
- ognisko z pieczeniem kiełbaski , wycieczki piesze , olimpiady sportowe
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Jazda konna 
(12-17 lat)

Kolonie
(7-12 lat)

Paintball-survival
(14-17 lat)

Rowerowo-kajakowy
(14-17 lat)

Oprócz ww. programu ogólnego dla wszystkich 
uczestników  wychowawcy kolonii zorganizują na-
stępujące zajęcia: zdobywanie flagi przeciwnika, 
zwariowana olimpiada sportowa -ok 15 konkuren-
cji min : worki 4 os, narty 5 osobowe, bieg farmera 
,  przeciąganie liny, gra chaos , wyścigi rydwanów,  
bitwa na balony wodne, rura -gra zespołowa po-
legająca na napełnianiu specjalnie przygotowanej 
rury woda , wyścig chomików , twister , sztuka ro-
bienia ogromnych baniek wodnych,  zagadka kry-
minalna , podchody , wizyta w jacuzzi – ok 15 min 
, wycieczka  kolejką  turystyczna do Nadleśnictwa 
-wystawa przyrodnicza

Każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 800 
kulek, otrzyma sprzęt oraz odzież ochronną. Weź-
miesz udział w grach tematycznych. Nauczysz się : 
budowy schronień w lesie, pozyskiwania wody i jej 
uzdatniania, rozpoznawania dzikich roślin jadalnych, 
rozpalania ognia bez użycia zapałek, posługiwania 
się mapą i kompasem oraz udzielania pierwszej po-
mocy. Dla chętnych zrealizujemy szkolenie z technik 
przeprawowych przez rzeki i bagna. W Parku Linowym 
będziecie mieli do wyboru 1 trasę: niebieską – 15 
przeszkód na wysokości 4-8 m lub trasa czerwoną – 
16 przeszkód, na wysokości 6-10 m(minimalny wzrost 
uczestnika 140 cm, minimalna waga 50 kg). Końco-
wym etapem szkolenia będą podchody nocne i wy-
prawa typu off-road samochodem terenowym.

Wycieczki rowerowe są organizowane w grupach 
10- 13-osobowych z instruktorem, na rowerach za-
kupionych przez Almatur. Uczestnicy mogą zabrać 
swoje rowery/do transportu musza być złożone. 
Trasy rowerowe będą dostosowywane do możli-
wości fizycznych uczestników. Zobaczycie malow-
nicze tereny lasów janowskich, ścieżki przyrodni-
cze. Zrealizujemy dwa spływy kajakowe po rzekach 
Roztocza oraz jeden po Zalewie Janowskim. Bę-
dziecie mogli udoskonalić swoje umiejętności 
wioślarskie. Na zakończenie turnusu zrealizujemy 
zawody kolarstwa terenowego z nagrodami.

Program obozu obejmuje 8 godz. lekcyjnych nauki 
jazdy konnej na ujeżdżalni Ośrodka Jeździeckiego 
Karino  lub w terenie (tylko dla osób zaawanso-
wanych) pod nadzorem instruktorów  Nauka jazdy 
konnej obejmuje: siodłanie koni, dla początkują-
cych jazdę na lonży, stęp, kłus. Dla chętnych za-
jęcia w stajni: czyszczenie i karmienie koni oraz 
przygotowanie sprzętu. Rodzaj zajęć i ćwiczeń 
ustalają instruktorzy po rozpoznaniu umiejętności 
jeździeckich uczestników obozu. Uczestnicy powin-
ni posiadać toczek, odpowiednie obuwie i spodnie 
sportowe. 

Kod wyjazdu:
LPMJ Rowerowo-kajakowy Paintball/Pływacki/Tenis Jazda konna/Motocross

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-5  2 599 PLN 2 299 PLN 2 699 PLN 2 399 PLN 2 799 PLN 2 499 PLN

6 2 499 PLN 2 199 PLN 2 599 PLN 2 299 PLN 2 699 PLN 2 399 PLN

First Moment do24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% - 
szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 



Krav Maga
(12-14 lat), (15-17 lat)

Krav Maga – izraelski system samoobrony, walki 
wręcz. Bazuje na podstawowych odruchach czło-
wieka. Kładzie nacisk na szybkość, wytrzymałość, 
siłę, dostosowanie form obrony do ataku, koor-
dynację ruchów. Zajęcia będą prowadzone przez 
instruktorów Podkarpackiej Szkoły KRAV MAGI – 
Andrzeja Płazy 2 godz. dziennie. Uczestnicy pozna-
ją podstawowe zasady tego systemu – przewidy-
wanie zagrożeń, unikanie ich, działanie w stresie.

M IĘDZY  MORZEM A  GÓRAMIJANÓW LUBELSK I

Obóz Języka i Kultury Polskiej 
dla Polonii i Cudzoziemców 
(8-11 lat), (12-14 lat), (15-17 lat)

Fitness
(14-17 lat)

Motocross
(7-12 lat)

Pływacki/Aquaaerobic 
(7-12 lat), (13-17 lat)

Rolki 
(7-12 lat), (13-17 lat)

Tenis 
(10-13 lat), (14-17 lat)

Program obozu skierowany jest do osób chcących 
w sposób atrakcyjny i kreatywny poszerzyć wiedzę 
oraz przełamać bariery językowe. Dzięki specjalnie 
opracowanemu programowi uczestnicy w trakcie 
trwania warsztatów językowych (3 godziny lekcyjne 
dziennie) będą mogli poznawać nowe słowa i wy-
rażenia oraz podstawowe struktury gramatyczne 
w ich naturalnym środowisku i kontekście. Zajęcia 
prowadzone są przez doświadczonych polonistów 
w formie praktycznych ćwiczeń językowych, rozwi-
jających nie tylko język mówiony, ale i podstawowe 
umiejętność pisania i czytania po polsku. Zajęcia 
odbywać się będą w 10-15 osobowych grupach, w 
zależności od stopnia znajomości języka polskiego. 
Nie zabraknie licznych atrakcji opartych na aktyw-

Obóz obejmuje naukę podstawowych kroków 
fitness, zajęcia z elementami tańca, ćwiczeń si-
łowych, wzmacniających, rozciągających oraz na-
stawionych na spalanie tkanki tłuszczowej. Zajęcia 
przy muzyce poprawią nie tylko koordynację ru-
chową i wytrzymałość, wzmocnią również całe cia-
ło, wymodelują sylwetkę oraz wpłyną pozytywnie 
na samopoczucie. Program obozu obejmuje zaję-
cia: Dance aerobic – połączenie tańca i aerobiku 
w choreografii tanecznej. Zajęcia nastawione są 
w szczególności na wzmocnienie układu krążenia 
i wydolności fizycznej. Fat burning – czyli spala-
nie tłuszczu. Głównym celem zajęć jest rozgrzanie 
całego ciała, wzmacnianie układu oddechowego i 
dolnych partii ciała. ABT – forma aerobiku o śred-
niej intensywności skupiająca się na wzmacnia-
niu mięśni brzucha, pośladków i ud. Body shape 
– ćwiczenia wzmacniające i modelujące wszystkie 
partie ciała. Step – taneczny układ choreograficzny 
z wykorzystaniem specjalnej platformy zwanej ste-
pem. Jest to trening redukujący tkankę tłuszczową, 
wzmacniający wydolność oraz wzmacniający dolne 
partie ciała. Fit ball – zajęcia z piłkami fitness, rzeź-
bią mięśnie całego ciała oraz kształtują koordyna-
cję ruchową. Pilates – zestaw ćwiczeń mających na 
celu wzmocnienie mięśni, elastyczności i poprawy 
ogólnej kondycji. Stretching – ćwiczenia rozciąga-
jące, oddechowe i rozluźniające przy relaksacyjnej 
muzyce.

Program obozu obejmuje 20 godzin treningów dla  
całej grupy pod okiem instruktora z Klubu Mo-
torowego Cross . Od uczestników wymagana jest 
umiejętność jazdy na rowerze. Zapewniamy moto-

Zajęcia będą prowadzone na krytej pływalni 
„Otylia” 2 x 45 min dziennie ( z wyłączeniem dni, 
w których będą realizowane wycieczki). Pływal-
nia posiada zjeżdżalnię, spa, bicze wodne, jacuzzi 
i saunę. Aquaerobic to połączenie aerobicu i nauki 
pływania. Każdy uczestnik otrzyma czepek AQUA 
SPEED typu SHARK oraz dyplom.

Na obóz zapraszamy wszystkich miłośników rol-
karstwa. W trakcie zajęć połączymy aktywny wypo-
czynek z nauką i doskonaleniem jazdy na rolkach. 
Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów i tre-
nerów sportu, którzy sprawią, że rozwiniecie swoje 
umiejętności jazdy na rolkach na każdym pozio-
mie. W trakcie treningów opanujesz równowagę , 
jazdę przodem, tyłem, skręty i obroty, przeplatanki, 
szybkie i płynne zmiany kierunków jazdy i wiele 
innych umiejętności oraz technikę hamowania. 
Poznacie różne style jazdy na rolkach takie jak 
Freeskate/ Urban , Freestyle slalom z różnorodny-
mi trikami. Każdy uczestnik zabiera własny sprzęt: 
rolki, obowiązkowo kask, ochraniacze na łokcie, 
kolana, nadgarstki.

Jeśli nie trzymałeś rakiety w ręku lub masz za sobą 
trochę czasu spędzonego na korcie – ten obóz jest 
dla Ciebie. Tenis to nie tylko piękny sport ale i spo-
sób na zachowanie zdrowia i pięknej sylwetki. Warto 
wiec złapać bakcyla i wybrać się na kort. W progra-
mie dwa treningi dziennie po 1,5 godziny prowadzo-
ne przez studentów AWF . Na zakończenie turniej te-
nisa z nagrodami. Uczestnicy obozu muszą posiadać 
własne rakiety tenisowe. Poza treningiem bierzecie 
udział we wspólnym programie.
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cykle o pojemności silnika 90 cm3 oraz 110 cm3, 
obuwie max rozmiar 41, ochraniacze łokci, kolan, 
klatki piersiowej, rękawiczki, gogle, kask. Szkolenie 
obejmuje: podstawową obsługę motocykla, rusza-
nie z miejsca i zatrzymywanie się, samodzielną 
jazdę, prawidłową pozycje stojącą i siedzącą na 
prostej, zakrętach oraz naukę pokonywania wznie-
sień i skoków. W trakcie obozu będzie zorganizo-
wany wyjazd na profesjonalny tor motocrossowy. 
Uczestnicy obozu motocrossowego muszą posia-
dać pisemna zgodę rodziców na udział w zajęciach.

nym używaniu języka np. gry w Scrabble, wspólne 
czytanie, seanse filmowe, konwersacje, scenki ro-
dzajowe, a także quizy wiedzy o polskiej kulturze 
i geografii. Program obozu połączony będzie z ak-
tywnym wypoczynkiem po zajęciach – gry i zaba-
wy zespołowe, ogniska i dyskoteki – to wspaniała 
okazja do zawarcia nowych znajomości i przyjaźni.
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VolleyCamp.pl
(10-18 lat)

Podczas zajęć 2 treningi po około 2 godz. dzien-
nie w hali sportowej uczestnicy pod okiem pro-
fesjonalnych trenerów zapoznają się z podsta-
wowymi zasadami gry w piłkę siatkową, a w 
szczególności: technika poruszania się i przyjmo-
wanie prawidłowej postawy, przyjęcie i oddanie 
piłki sposobem górnym i dolnym w postawie 
wysokiej, niskiej i o zachwianej równowadze, zbi-
cie piłki, plas, kiwka, blok, zagrywka stacjonarna 
i z wyskoku. Równocześnie będziemy poznawać 
reguły gry i zasady sędziowania meczy. Nie za-
braknie również zajęć ogólnosportowych rozwija-
jących skoczność, gibkość i wytrzymałość. Zajęcia 
dostosowane będą do wieku i umiejętności każ-
dego uczestnika. Dla chętnych przygotowaliśmy 
pokazowe zajęcia z Beach Tennis.

ALMATUR CZĘSTOCHOWA

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Domu Studenc-
kim nr 2 Bliźniak, położonym w centrum miasteczka 
akademickiego tuż przy hali sportowej i kompleksie 
basenów. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w po-
kojach typu studio 2+2 os z łazienkami (umywalka, 
natrysk, WC).
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) w 
jadalni obok Hali Sportowej. Śniadania i kolacje w for-
mie bufetu, obiad serwowany do stolika. Pierwszy po-
siłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniada-
nie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną 
(dla osób korzystających z transportu autokarowego). 
Woda niegazowana w trakcie treningów. Możliwość 
wykupienia diety wegetariańskiej - dopłata 150 PLN. 
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka kadry pedagogicznej i trenerskiej. Realiza-
cja programu. 

program fakultatywny

Park Trampolin Stacja Grawitacja – cena ok. 35 PLN 
/godz.;

Park Wodny Częstochowa – cena ok. 12 PLN/godz.;

Laser House  – cena ok. 40 PLN/40 min;

Jurajski park linowy - Trasa zielona - cena ok. 25 PLN; 
Trasa żółta - cena ok. 35 PLN.

uwagi

Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody 
i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Należy 
ze sobą zabrać legitymację szkolną, kilka kompletów 
strojów treningowych (koszulki, spodenki, skarpety, 
buty sportowe z podeszwą żelową – halówki, dresy), 
strój kąpielowy, mały plecak na wycieczki, nieprzema-
kalną kurtkę, polar. Kadrę sportową stanowią trenerzy 
i instruktorzy piłki siatkowej. Prosimy pamiętać o za-
braniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej z wpisanym 
numerem PESEL oraz o podpisaniu bagaży podróż-
nych dzieci

plan podróży nr 9 

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 16.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
12..30 Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o 
godz. 16.00, wyjazd nie później niż o godz. 12.30

terminy wyja zdów:

1. 05.07 - 15.07; 2. 16.07 - 26.07; 3. 27.07 - 06.08; 
4. 07.08 - 17.08; 5. 18.08 - 28.08.

CZĘSTOCHOWA

Kod wyjazdu: CPOS VolleyCamp.pl

Terminy Ceny First  Moment

1-4  2 099 PLN 1 699 PLN

5 1 999 PLN 1 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne bene-
fity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% 
- szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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profesjonalny obóz siatkarki 

ok. 40 godzin treningów

jeden z trzech trenerów głównych na każdym turnusie:
Damian Dacewicz, Michał Bąkiewicz lub Wojciech Pudo
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wczaso-
wym „Wierna” w Bocheńcu. Pokoje 3,4, - osobowe z 
łazienkami oraz dwa segmenty 2+3 z łazienką. Ośro-
dek posiada: boisko wielofunkcyjne ze sztuczną na-
wierzchnią, basen odkryty, plac zabaw, zadaszone 
podium taneczne, salę telewizyjną, ping-pong, bilard, 
zadaszone miejsce na ognisko. Cały teren jest ogro-
dzony i bezpieczny. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek).
Posiłki serwowane do stolika Pierwszy posiłek: ko-
lacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar z klimatyzacją, barkiem, toaletą
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka kadry pedagogicznej. 
Realizacja programu. 

program fakultatywny
Baseny Tropikalne Binkowski Resort w Kielcach – 
tropikalny, kryty park wodny z palmami, basenami, 
jacuzzi, zjeżdżalniami rurowymi i leniwą rzeką - cena: 
ok. 90 PLN

Kompleks Świętokrzyska Polana - Oceanika, Park 
Miniatur, Kraina Zabawy, Park Linowy (3,5 h) + Zalew 
Wodny Kaniów (lub inny) + Dąb Bartek - cena ok. 150 
PLN

uwagi
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody 
i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Uczest-
nicy powinni zabrać ze sobą: wypełnioną kartę kwali-
fikacyjną, strój kąpielowy, ręcznik, klapki, mały plecak 
na wycieczki, kurtkę przeciwdeszczową, dres, okrycie 
głowy i krem z filtrem. Cena nie obejmuje: dopłaty za 
transport z miast wyszczególnionych w rozkładzie jaz-
dy i programu fakultatywnego.

 plan podróży nr 9
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 16.30, wyjazd z ośrodka w ok. godz. 11.00.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07,
2. 05.07-15.07,
3. 16.07-26.07,
4. 27.07-06.08,
5. 07.08-17.08.

 

program wspólny
Jaskinia Raj – najpiękniejsza jaskinia krasowa w 
Polsce. Jej podziemne korytarze zachwycają licz-
nymi śladami życia prehistorycznego.
Centrum Geoedukacji w Kielcach – niezwykła 
podróż kapsułą 5D do wnętrza ziemi.
Łysa Góra - wycieczka na owianą legendami 
górę, na której ponoć spotykały się okoliczne 
czarownice i wiedźmy, aby odprawiać sabaty.
Zamek Królewski w Chęcinach – jeden z najcie-
kawszych zabytków w Górach Świętokrzyskich. W 
zamku zobaczycie m.in. piękne odrestaurowane 
komnaty, lochy, w których trzymano skazańców 
i skarbiec. 

BOCHENIEC

Kod wyjazdu: 
BPOB Podróżniczy Komiksowy Szaleni naukowcy

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-3  2 749 PLN 2 349 PLN 2 849 PLN 2 449 PLN 2 849 PLN 2 449 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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basen na terenie ośrodka

bogaty i ciekawy program turystyczny, m.in. Jaskinia Raj i aquapark

zakwaterowanie w pięknie położonym ośrodku z dala od zgiełku i hałasu

Centrum Nauki Leonardo da Vinci – ogól-
nodostępne laboratorium, w którym każdy 
może, w ciekawy sposób, przeprowadzić 
eksperymenty naukowe, pozwalające po-
znać tajemnice otaczającego świata. 
Park Wodny Perła w Nowinach – wodne 
szaleństwo i relaks w kompleksie z base-
nami, zjeżdżalnią, grotami solnymi, wodo-
spadami i dzikimi źródłami.
Bez ograniczeń: zajęcia rekreacyjne, spor-
towe i plastyczne, gry integracyjne, pod-
chody, konkursy, quizy, dyskoteki, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, baloniady i kąpie-
le w basenie.
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ALMATUR B IAŁYSTOK

Komiksowy 
(7-11 lat), (12-16 lat)

Podróżniczy 
(7-11 lat), (12-16 lat)

Szaleni naukowcy 
(8-16 lat),

Oprócz programu wspólnego przeniesiecie się w 
świat komiksów. Zapraszamy na niesamowity obóz 
ilustrowania i tworzenia komiksów! Bez narzucania 
stylu – manga, amerykańscy superbohaterowie, 
klimat fantasy... Decyzja należy do Was! Poznacie 
narzędzia i techniki wykorzystywane w profesjo-
nalnym procesie tworzenia noweli graficznych – 
od szkicu, przez nakładanie tuszu, po nakładanie 
koloru. Podczas zajęć wykreujecie swojego wyma-
rzonego bohatera, nadacie mu jedyne w swoim 
rodzaju cechy charakteru, a następnie tchniecie 
do życia w kadrach komiksu, opisując jego pierw-
szą przygodę. Bez względu na to, na jakim etapie 
nauki rysowania jesteście, gwarantujemy, że po-
znacie coś nowego i będziecie się dobrze bawić. W 
ramach szukania inspiracji wybierzemy się do Mu-
zeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, gdzie znajduje 
się ogromna kolekcja zabawek zarówno historycz-
nych jak i współczesnych. Dodatkowo zaprosimy 
Was na wyjątkowe warsztaty, na których uczestni-
cy poznają historię komiksów i ich powiązania ze 

Dla poszukiwaczy przygód, podróżników i cieka-
wych świata! Każdy dzień to nowa przygoda! Zor-
ganizujemy Wam: Dzień grotołaza, czyli „między 
nami jaskiniowcami” – wybierzemy się do rezerwa-
tu przyrody – Wzgórze Kadzielnia. Będziecie mieli 
okazję poznać pracę speleologa zwiedzając trzy ja-
skinie: Odkrywców, Prochownia i Szczelina. Poszu-
kiwacze skarbów znajdą tam wyjątkowe pamiątki z 
przeszłości świadczące o tym, że miliony lat temu 
na tych terenach było ciepłe morze. Dzień geologa 
– czyli wizyta w Centrum Geoedukacji w Kielcach. 
Dzień speleologa – odwiedzicie najpiękniejszą 
jaskinię krasową w naszym kraju – Jaskinię „Raj”. 
Dzień z Czarownicą z Łysej Góry – wybierzecie się 
na tajemniczą i owianą legendami Łysą Górę. Dzień 
królewski – odwiedzicie jedno z najciekawszych 
miejsc w Górach Świętokrzyskich – Zamek Królew-
ski w Chęcinach. Nie ominie Was również program 
wspólny, dzień sportowy i dzień nicnierobienia.

Niczym prawdziwi naukowcy będziecie zgłębiać 
tajniki skomplikowanych zjawisk chemicznych i 
fizycznych w domowych warunkach. Przekonacie 
się, że chemia to nie tylko skomplikowane wzory 
i masa trudnych obliczeń, ale też świetna zabawa, 
która może zainteresować i zainspirować każde-
go. Stworzymy Wam mini laboratorium, w którym 
zmienicie się w młodego chemika i dokonacie wie-
lu niezwykłych eksperymentów. Poznacie sposób 
na zrobienie: sztucznej krwi, chemicznego jo-jo, 
chmur w słoiku, kolorowych drinków z cieczy o 
różnych gęstościach, niewidzialnego atramentu, 
ruchomych piasków. Poznacie również niezwykłe 
możliwości produktów spożywczych: czarnej her-
baty, czerwonej kapusty, sody oczyszczonej i wielu 
innych. Przeżyjcie z nami przygodę, której próżno 
szukać w szkolnych ławkach! Jak powstaje paliwo 
do samochodu? Ile energii potrzeba, żeby zaświe-
cić w domu jedną żarówkę? – tego z kolei dowiecie 

sztuką. Każdy uczestnik zajęć będzie miał okazję 
stworzyć własną komiksową stronę przy pomocy 
Gry Towarzyskiej: Komiks.

się odwiedzając Energetyczne Centrum Nauki w 
Kielcach, w którym, poprzez samodzielne ekspery-
menty, dowiecie się dużo o otaczającej nas energii. 
Nie zapomnijcie także o programie wspólnym.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Centrum Aktywnego 
Wypoczynku Borek, zlokalizowanym około 50 km na 
wschód od Krakowa. Pokoje 3-, 4-osobowe z toaleta-
mi i umywalkami, łóżka piętrowe, wspólne prysznice. 
Ośrodek położony w otoczeniu lasów, z dala od miej-
skiego zgiełku, w całości ogrodzony i monitorowany. 
Na terenie ośrodka znajduje się bogate zaplecze 
rekreacyjne: strzeżone kąpielisko z plażą oraz wy-
dzielonymi i oznaczonymi strefami dla umiejących i 
nieumiejących pływać, boiska do: siatkówki plażowej, 
piłki nożnej i koszykówki, pole do mini golfa, park 
linowy o łącznej długości 120 metrów, kolejka tyrol-
ska o długości 100 metrów, tor kartingowy, stadnina 
koni, park tematyczny, boisko sportowe typu Orlik ze 
sztucznym oświetleniem.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w restauracji na 
terenie ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady serwowane do stolików, z możliwością do-
kładek. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz pro-
wiant za obiad na drogę powrotną. Uwzględniając 
czas podróży prosimy o zabezpieczenie uczestników 
w środki na zakup dodatkowych posiłków i napoi w 
trakcie podróży. Za dopłatą 200 PLN/turnus możliwe 
diety specjalne do wyboru: wegetariańska, wegańska, 
bezglutenowa, bezlaktozowa. 
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka pedagogiczna i ratownika na plaży. 
Realizacja programu.

uwagi
Na obóz należy wziąć buty do jazdy konnej (z płaską 
podeszwą), toczki zapewniamy. Kolejność zajęć ustali 
kadra obozu w zależności od pogody i predyspozy-
cji psychofizycznych uczestników. Cena nie obejmu-
je dopłat za transport z miast wyszczególnionych 
w planie podróży.

 plan podróży nr 10

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd  do  ośrod-
ka  ok.  godz.  19.00.  Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 08:45. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 19.30, wyjazd nie później niż o godz. 08.00.

terminy wyja zdów:
1. 05.07-15.07;
2. 16.07-26.07;
3. 27.07-06.08.

 

BOREK

Kod wyjazdu: 
OPSB Dziarskie wakacje Jazda konna/Hobby Horses Akademia kartingowa

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-3 2 599  PLN 2 199 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

M IĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

ośrodek z własną plażą i kąpieliskiem 

stadnina koni na terenie ośrodka

tor kartingowy na terenie ośrodka

zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni

specjalne programy dla amatorów jazdy konnej lub Hobby Horses

Akademia kartingowa dla fanów sportów motorowych
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ALMATUR OPOLE

Dziarskie wakacje 
(8-16 lat)

Akademia kartingowa 
(12-16 lat)

Jazda konna 
(8-16 lat)

Program pobytu w aktywny i interesujący sposób 
zapełni każdą chwilę. Nasza sprawdzona kadra wy-
chowawców i instruktorów zadba, aby każdy dzień 
jawił się jako ten wyjątkowy i niezapomniany. 

Spragnionym  nowych  wrażeń  oferujemy  obóz 
kartingowy, na którym zapewniamy 10 sesji jaz-
dy gokartem, każda po 8 minut. Wykwalifikowani 
instruktorzy  zapewnią  świetną zabawę,  dbając 
jednocześnie o bezpieczeństwo uczestników. Ła-
twa obsługa gokarta sprawia, że praktycznie każdy 
jest w stanie sprawdzić swoje umiejętności. Tor ma 
długość 350 metrów oraz elektroniczny system po-
miaru czasu. Pozwala to na organizowanie zawo-
dów i  przeprowadzanie rywalizacji. Do dyspozycji 
4 gokarty z silnikiem hondy o pojemności 200 cm3.

Wśród dzieci i młodzieży coraz wiekszą popularno-
ścią aktywnego spędzania czasu stają się zajęcia 
jazdy konnej. Zapraszamy zatem pasjonatów tego 
sportu do uczestnictwa w naszym obozie. Gwaran-
tujemy, że podczas zajęć dzieci nie tylko rozwiną 
swoje umiejętności jeździeckie pod opieką wykwa-
lifikowanej kadry, ale również poznają historię jeź-
dziectwa, anatomię konia i jego potrzeby behawio-
ralne oraz budowę i rodzaje sprzętu jeździeckiego. 
Ponadto zgłębią tajniki siodłania koni, wyprowa-
dzania ich na padok i trawę, karmienia, czyszcze-
nia sierści, a także spróbują jazdy indywidualnej 
na lonży. Oferta skierowana jest zarówno do osób, 
które już potrafią jeździć konno, jak i do tych, które 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z siodłem. 
Program obejmuje 8 bloków po 30 minut. Dbając o 
bezpieczeństwo uczestników do zajęć przygotowa-
ne są konie i kuce dobrze wyszkolone i spokojne. 

program wspólny
Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni – zwiedzanie 
zabytkowych  podziemi  kopalni,  przeprawa  łodzią 
przez zalaną komorę, boisko sportowe 250 metrów 
pod ziemią. Sam pobyt w wyjątkowym mikroklima-
cie kopalni Soli Bochnia to forma inhalacji, która 
korzystanie wpływa na poprawę odporności i scho-
rzenia dróg oddechowych. Rajd pieszy po okolicy 
– zajęcia sportowo-ruchowe połączone z marszem 
na orientację, zakończone ogniskiem z piecze-
niem kiełbasek. Zmagania z grawitacją – zajęcia 
z wykorzystaniem technik linowych, prowadzone 
przez wykwalifikowanych instruktorów. Zmagania 
na sztucznej ściance wspinaczkowej, slackline czy 
pokonywanie mostów linowych zapewnią świetną 
zabawę. Dodatkowo, dla chętnych, zaproponuje-
my zjazd 120 metrową kolejką tyrolską. Zajęcia w 
stadninie koni – na zajęciach prowadzonych  przez  
instruktora  zapoznamy  się z zasadami pielęgna-
cji i opieki nad końmi oraz spróbujemy swoich 
sił w jeździe. Kartingi – przejażdżka gokartem na 
torze kartingowym. Na dzikim zachodzie - turniej 
strzelecki – pod okiem instruktorów można spró-
bować swoich sił w strzelaniu do tarczy z łuku i 
dmuchawką. ABC kajakarstwa – uczestnicy wypo-
sażeni w kamizelki ratunkowe, pod okiem instruk-
torów i ratowników WOPR, nauczą się podstaw 
kajakarstwa. Program Wielka Wyprawa Solnym 
Szlakiem – zabawy w parku tematycznym związane 
z wydobywaniem  soli.  Program  Tajemnice  Świa-
ta Przyrody – blok zajęć związany ze zwierzętami. 
Sportowe potyczki – ciekawy sposób na zajęcia 
sportowe: wyprawa konstruktorów, makaronowe 
igrzyska, wyścigi na wesoło. Turniej gier planszo-
wych – zmierzymy się w kilku popularnych grach 
planszowych. Młody medyk – zajęcia prowadzone 
przez ratowników medycznych z wykorzystaniem 
sprzętu medycznego. Ponadto: zajęcia na korcie 
tenisowym, survivalowe, taneczne, turnieje spor-
towe, animacje.

Hobby Horses
(8-14 lat)

Zapraszamy wszystkich pasjonatów Hobby Horses. 
Wspólnie podzielimy się naszymi zainteresowania-
mi związanymi z konikami. Zabierzcie swoje Hobby 
Horse a my zorganizujemy dla Was specjalne trasy 
treningowe, zawody i inne zajęcia. Dla chętnych 
przejażdżka na koniu pod okiem instruktora. 
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Szkolnym Schro-
nisku Młodzieżowym w Grotnikach (ul. Ozorkowska), 
pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: 3 x dziennie. Śniadania i kolacje w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika. Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie 
w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. 
Wyjazd dziecka wymagającego specjalnej diety moż-
liwy jest tylko po uzyskaniu zgody organizatora naj-
później na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu (dieta 
może być dodatkowo płatna). Zapewniamy uczestni-
kom stały dostęp do wody pitnej na terenie ośrodka. 
Transport: autokar z klimatyzacją. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej.  
Realizacja programu.

uwagi

Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody 
i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Cena 
nie obejmuje: dopłaty za transport z miast w Polsce, 
wyszczególnionych w planie podróży. Bilet wstępu 
do Kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie 
obejmuje korzystanie ze strefy basenowej wewnętrz-
nej i zewnętrznej, w tym basenów solankowych, nie 
obejmuje opłat w strefie restauracyjnej i strefie saun.
Należy ze sobą zabrać: kartę kwalifikacyjną, nieprze-
makalną kurtkę i ciepły sweter (lub polar), dres, strój 
kąpielowy, ręczniki (plażowy i kąpielowy), legitymacje 
szkolną oraz co najmniej dwie pary butów sporto-
wych, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz 
krem ochronny z filtrem UV. Podczas kolonii część do-
jazdów może być realizowana środkami komunikacji 
publicznej. 

 plan podróży nr 11

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
w godz. 17.30-18.30. Planowany wyjazd z ośrodka 
w godz. 08.30-09.30. Dojazd własny: przyjazd nie wcze-
śniej niż o godz. 17.00, wyjazd nie później niż o godz. 
08.30.  

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07.
2. 05.07-15.07.
3. 16.07-26.07.
4. 27.07-06.08.
5. 07.08-17.08.
6. 18.08-28.08.
 

GROTNIKI

Kod wyjazdu:
ŁPOG Pięć Mega Przygód

Terminy Ceny First  Moment

1-6  3 099 PLN 2 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej 
od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.
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letniskowa miejscowość położona wśród lasów nieopodal Łodzi

w programie: największe atrakcje Łodzi - wyróżnionej przez National 
Geographic Traveler w plebiscycie Best of the World 2022 - Manufaktura 
z Muzeum Fabryki, Centrum Nauki i Techniki EC1, Orientarium i ZOO oraz 
zrelaksujecie się w Aquaparku Fala

zabawa w największym w Polsce zadaszonym parku rozrywki – Mandoria, 
w termach w Uniejowie oraz Aquaparku Fala

zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Grotnikach, na 
terenie: leśne boisko do siatkówki i brodzik, sala wielofunkcyjna, stołówka, 
miejsce na ognisko. W położonym w nieodległym sąsiedztwie siostrzanym 
obiekcie dostępny jest basen oraz plac zabaw

w programie: zespołowe gry sportowe np. siatkówka plażowa, piłka nożna, 
badminton. Zagracie w gry planszowe, towarzyskie, karciane i kalambury, 
zajęcia plastyczne, gra terenowa. Wieczorami: bal przebierańców, pidżama 
party, wieczorek filmowy i ognisko z pieczeniem kiełbasek

kulminacją kolonii będzie „Festiwal Kolorów”, podczas którego zalejecie 
otoczenie i siebie feerią barw, niesamowite zdjęcia gwarantowane
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Kolonia przygodowa 
(8-12 lat),

Przygotowaliśmy dla Was zestaw pięciu niezwy-
kłych przygód, których przeżycie dam Wam nie 
tylko moc emocji ale również wiele nowych do-
świadczeń i wiedzy!
Przygoda w Mandorii: Przeniesiecie się w czasie 
do renesansowego miasteczka pełnego atrakcji. 
W tym największym w Europie zadaszonym parku 
rozrywki czekają na Was m.in: przejażdżki na roller-
coasterach, „rejs” galeonem po wzburzonym oce-
anie, dwupoziomowa wenecka karuzela, ogromna 
sześciotorowa zjeżdżalnia, emocjonujący „bal” 
zderzających się butów, zabawa na strzelnicy i wie-
le innych atrakcji.
Przygoda termalna: Pojedziecie do Uniejowa, 
gdzie zobaczycie zamek z otaczającym go parkiem, 
ale główną atrakcją będzie wizyta w nowoczesnym 
kompleksie termalno- basenowym Termy Uniejów. 
Czekają na Was: statek piracki z mini ścianką wspi-
naczkową, zjeżdżalnie wodne, fontanny z wodnymi 
prysznicami, baseny solankowe z gorącą wodą, 
rwąca rzeka i wyspa z jacuzzi. Po tych emocjach 
pojedziecie do zagrody gdzie zapoznanie się z al-
pakami i innymi mieszkańcami zagrody (karmienie 
zwierząt z ręki, przytulanie, głaskanie).
Przygoda z techniką: Ta niezwykła przygoda wiele 
Was nauczy, odbędziecie niezwykły seans w naj-
nowocześniejszym w Polsce planetarium gdzie 
zgłębicie tajemnice gwiazd. Zwiedzicie też Centrum 
Nauki i Techniki EC1, gdzie dowiecie się m.in. co 
to jest i jak powstaje prąd, zwiedzicie interaktywne 
wystawy pełne eksperymentów i multimedialnych 
pokazów. Przespacerujcie się jedną z najbardziej 
znanych ulic w Polsce – ulicą Piotrkowską, gdzie 
zobaczycie m.in. kamienicę ze smokami! Zwiedzicie 
dawne imperium „króla bawełny” Izraela Poznań-
skiego – Manufakturę wraz z Muzeum Fabryki.
Przygoda w świecie zwierząt: co za atrakcja! 
Najnowocześniejszy w Polsce kompleks hodow-
lano-wystawienniczy - Orientarium, a w nim ok. 
50 gatunków egzotycznych zwierząt m.in: sło-
nie indyjskie, orangutany, bawoły anoa, makaki, 
niedźwiedzie malajskie. W ogromnym zbiorniku z 
podwodnym szklanym tunelem zobaczycie rekiny, 
płaszczki i wiele innych bajecznie kolorowych ga-
tunków ryb. Zwiedzicie też ZOO gdzie znajduje się 

ponad 2000 zwierząt reprezentujących 300 gatun-
ków. Na wyciągniecie ręki będą np. tygrysy, lemury 
czy kangury!
Aqua przygoda: Podczas wizyty w Aquaprku Fala 
będziecie mogli skorzystać z trzech mega zjeżdżal-
ni: Thunder gdzie efekty świetlne i dźwiękowe za-
pewniają dodatkowe emocje, Anaconda - 144 me-
trowa najbardziej zakręcona w całym aquaparku, 
Twister – multimedialna z 12 metrową czaszą gdzie 
pontony zataczają kolejne kręgi. Czekają na was 
również mniejsze zjeżdżalnie, dmuchańce, rwąca 
rzeka i oczywiście basen z falą.
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świadczenia
Zakwaterowanie: Salio Equisport Resort w Besiekie-
rzu Rudnym w pokojach 2-osobowych z łazienkami. 
Liczba noclegów zgodnie z terminem: I – 9 noclegów, 
II – 11 noclegów, III-IV – 10 noclegów, V – 7 noclegów 
Wyżywienie: 3 razy dziennie w restauracji na terenie 
ośrodka. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjaz-
du,ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
prowiant na drogę powrotną. Śniadania w formie 
bufetu, obiad i kolacja serwowane. Wyjazd dziecka 
wymagającego specjalnej diety możliwy jest tylko po 
uzyskaniu zgody organizatora , najpóźniej na 21 dni 
przed rozpoczęciem turnusu (dieta  dodatkowo płat-
na)  Zapewniamy uczestnikom stały dostęp do wody 
pitnej na terenie ośrodka.
Transport: dojazd własny 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej. Re-
alizacja programu.

program fakultatywny

Dodatkowe jazdy konne - 80-150 PLN w zależności od 
wybranego programu (płatność na miejscu).

uwagi

Każdy uczestnik musi posiadać zaświadczenie od 
lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania jeź-
dziectwa oraz zgodę rodziców na udział w obozie.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem odpowiednich środków bezpieczeństwa i pod 
nadzorem instruktorów. Na obóz należy zabrać: kartę 
kwalifikacyjną, strój do jazdy konnej, buty jeździeckie 
lub osłaniające kostkę z gładką podeszwą, nieprze-
makalna kurtka i ciepły sweter (lub polar), dres, strój 
kąpielowy, ręczniki (plażowy i kąpielowy) co najmniej 
dwie pary butów sportowych, nakrycie głowy, okulary 
przeciwsłoneczne oraz krem ochronny z filtrem, le-
gitymacja szkolna. Warto zabrać własny toczek/kask 
uczestnicy którzy go nie posiadają mogą bez opłat 
wypożyczyć w ośrodku. Dojazd własny: przyjazd nie 
wcześniej niż o godz. 15.00, wyjazd nie później niż o 
godz. 10.00.

terminy wyja zdów:
1. 25.06-04.07;
2. 10-21.07;
3. 27.07-06.08;
4. 07-17.08;
5. 18-25.08.

 

BESIEKIERZ RUDNY

Kod wyjazdu: ŁPKB Jazda konna

Terminy Ceny First  Moment

1 5 099 PLN 4 599 PLN

2 5 999 PLN 5 499 PLN

3-4 5 499 PLN 4 999 PLN

5 4 199 PLN 3 699 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej 
od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

M IĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

Wieś w województwie łódzkim (20 km na północ od Łodzi, ok. 15 km od 
skrzyżowania autostrad A1-A2)

Salio Equisport Resort kompleks o powierzchni 13 ha z Klubem Jeździeckim, 
Browarem, Restauracją oraz Aparthotel. Na terenie obiektu: stajnie, dwie 
kryte ujeżdżalnie, dwie ujeżdżalnie zewnętrzne, staw gdzie istnieje możliwość 
pławienia koni, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, mini park linowy, mini golf

Zajęcia w profesjonalnej jeździeckiej hali sportowej i zewnętrznych 
ujeżdżalniach

Komfortowe warunki noclegowe w 2-osobowych pokojach z łazienkami 

Bogaty program związany z jazdą konną i życiem stajni

Program rekreacyjny: baloniada, badminton, karaoke, gry planszowe, karciane 
i integracyjne, wycieczki piesze, dyskoteki, gry terenowe, ognisko, wieczory 
filmowe

Codziennie 1,5 godziny jazdy konnej
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Obóz jazdy konnej 
(12-18 lat),

Obóz jazdy konnej przeznaczony jest dla osób po-
trafiących jeździć przynajmniej w dwóch chodach 
(stęp i kłus) i chcących doskonalić umiejętności 
jeździeckie. Bogaty program przygotowany przez 
profesjonalistów pomoże w rozwoju Waszej pasji. 
Szkolenie BHP w kontakcie z koniem: zapoznanie 
z regulaminem stajni, zasady bezpiecznego zacho-
wania się przy koniu, pielęgnacji i obsługi (wejście 
do boksu, czyszczenie, wiązanie, prowadzenie w 
ręku, podnoszenie nóg). Ogólne wiadomości o ko-
niu: Zapoznanie z pochodzeniem konia, rasami i 
typami użytkowymi. Ogólne informacje o budowie 
konia, rodzajach umaszczenia i odmian, zachowa-
nia koni, upodobania i „mowa ciała” oraz narowy 
i nałogi. Rząd jeździecki: Przygotowanie konia do 
jazdy, siodłanie i dopasowywanie sprzętu, pielę-

gnacja sprzętu jeździeckiego. Jazda konna: Ćwicze-
nia gimnastyczne na koniu rozluźniające i popra-
wiające dosiad jeździecki. Jazda konna w zastępie 
oraz indywidualna na maneżu, ćwiczenia i figury 
na ujeżdżalni tj. wolty, wężyki, cavaletti, elementy 
ujeżdżenia (chody w różnych stopniach zebrania, 
zagalopowania z odpowiedniej nogi, cofanie się 
itd.). Po uzyskaniu zgody instruktora: grupowe 
wyjazdy w teren, ćwiczenia praktyczne w różnych 
rodzajach terenu. Relaks i wypoczynek po inten-
sywnych zajęciach jeździeckich. Uczestnictwo 
w codziennym życiu stajni: Opieka nad końmi, po-
moc w obowiązkach stajennych, przyprowadzanie 
koni z pastwiska, konserwacja sprzętu. Codziennie 
1,5 godziny jazdy konnej. Dzięki świetnej kadrze 
instruktorskiej uczestnicy mają możliwość szlifo-
wania swoich umiejętności jeździeckich, a także 
dobrej zabawy pod okiem czujnych i troskliwych 
opiekunów. 
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Konfe-
rencyjno – Szkoleniowym „Zacisze”, pokoje 2, 3 i 4 
-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: całodzienne  (3  posiłki).  Śniadania  
i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany do 
stolika. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjaz-
du. Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz  
prowiant  na  drogę  powrotną.  Wyjazd  dziecka  
wymagającego  specjalnej  diety możliwy jest tylko 
po uzyskaniu zgody organizatora, najpóźniej  na  21  
dni  przed  rozpoczęciem  turnusu (dieta dodatko-
wo płatna). Zapewniamy uczestnikom stały dostęp 
do wody pitnej na terenie ośrodka.
Transport: autokar z klimatyzacją. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka kadry pedagogicznej i instruktorskiej.
Realizacja programu. Nagrody i pamiątki.

uwagi
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psy-
chofizyczny większości uczestników program może 
ulec zmianie. Wszystkie zajęcia odbywać się będą 
z zastosowaniem niezbędnych elementów zapew-
niających bezpieczeństwo (kaski, kamizelki aseku-
racyjne, okulary lub gogle i maski ochronne, mun-
dury - paintball, uprzęże alpinistyczne). Dodatkowo 
od każdego uczestnika pierwszego dnia pobytu 
pobierzemy kaucję w wysokości 50 zł na pokrycie 
ewentualnych strat spowodowanych przez niego 
w sprzęcie lub w wyposażeniu ośrodka. Jeśli takich 
strat nie będzie kaucję w całości oddamy w dniu 
wyjazdu. Istnieje możliwość zakupu mundurów 
wojskowych z demobilu oraz innych akcesoriów 
militarnych i survivalowych. Na zakończenie obo-
zu każdy otrzyma pamiątkowy dyplom. Wymagany 
ekwipunek – mały plecak, śpiwór, karimata, cie-
pły sweter lub polar, dres sportowy, kurtka prze-
ciwdeszczowa, buty turystyczne, scyzoryk, latarka 
z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy i okulary 
słoneczne, krem z filtrem UV, strój kąpielowy; mile 
widziane: instrumenty muzyczne.

plan podróży nr 11

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd 
do ośrodka ok. godz. 16.00. Planowany wyjazd z 
ośrodka ok. godz. 11.00. Dojazd własny: przyjazd nie 
wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie później niż 
o godz. 10.45.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07;
2. 05.07-15.07;
3. 16.07-26.07;
4. 27.07-06.08;
5. 07.08-17.08.

 

SPAŁA
MIĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

Kod wyjazdu:
ŁPOS Adrenalina Obóz jeździecki Obóz ASG

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-5  3 399 PLN 2 899 PLN 3 999 PLN 3 499 PLN 3 499 PLN 2 999 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% 
- szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Miejscowość wypoczynkowa nad Pilicą, otoczona lasami Puszczy Nadpilickiej

Zakwaterowanie w ośrodku „Zacisze”, do dyspozycji: dwukondygnacyjny 
pawilon hotelowy, jadalnia, automat z napojami i słodyczami, kompleks altan 
z miejscem na ognisko i grilla, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, free Wi-Fi

Program wspólny dla wszystkich obozów: terenoznawstwo -”czytanie 
mapy”, posługiwanie się busolą, odnajdywanie północnego kierunku, nocne 
podchody i gry terenowe; strzelectwo: z proc i łuków oraz krótkiej i długiej 
broni pneumatycznej; dyskoteki, wieczory filmowe i ogniska; plażowanie nad 
Pilicą, baloniada, turnieje sportowe: tenis stołowy, bilard, kometka, „mokra 
siatkówka”, kręgle

Wycieczki piesze do fortyfikacji z czasów II Wojny Światowej i ścieżkami 
edukacyjnymi po Rezerwacie Spała
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Obóz ASG  
(12-15 lat), (15-18 lat)

Obóz jeździecki 
(10-14 lat), (14-18 lat)

Adrenalina 
(10-13 lat), (13-16 lat)

Zajęcia ASG: szkolenie z zasad bezpieczeństwa i 
obsługi broni, podstawy działania leśnego, strze-
lanie dynamiczne, poruszanie się w szykach bojo-
wych, ubezpieczanie grupy i partnera, dostosowa-
nie odpowiedniej taktyki (konwojowanie rannego, 
działanie na tyłach wroga, zasadzka i podstawy 
działań snajperskich); część zajęć prowadzona 
będzie nocą. Zajęcia taktyczne: formacje bojowe, 
rozmieszczanie stanowisk ogniowych, zasadzka, 
obstawianie drogi, ubezpieczanie konwojów, mel-
dunek LACE i działania dywersyjne. Zajęcia zwia-
dowczo - szpiegowskie: kamuflaż, bezszelestne 
poruszanie się, obserwacja osób, zakładanie punk-
tów obserwacyjnych, sporządzanie szkiców terenu, 
szyfrowanie wiadomości. Zajęcia strzeleckie: ćwi-
czenie odpowiedniej postawy strzeleckiej, obsługa 
broni jedną ręką, ogień zaporowy, postępowanie 
przy zacięciu się broni, strzelanie do ruchomego 
celu. Trening saperski: z wykorzystaniem macek 
saperskich i wykrywaczy metali. Zajęcia w strefie 
zagrożonej atakiem chemicznym z użyciem masek 
przeciwgazowych i kombinezonów przeciwche-
micznych. Taktyka czarna: ćwiczenie techniki 
walki w budynkach (wchodzenie i przeszukiwanie 
pomieszczeń, zabezpieczanie obiektu, metody po-
stępowania z zakładnikami, komunikacja niewer-
balna i sygnały dowodzenia). Survival militarny: 
pozyskiwanie i uzdatnianie wody, „zielona kuch-
nia”, niewidoczne obozowisko, rozpalanie ognisk i 
nocny biwak w lesie. Militarny spływ pontonowy: 
rzeką Pilicą ze Spały do Zakościela. Nocne i dzien-
ne gry terenowe oraz dwudniowa, kończąca obóz 
taktyczna zabawa typu MILSIM z wieloma zadania-
mi (rozpoznanie terenu, zdobycie zrzutu z bronią i 
amunicją, przeprowadzenie ataku na bazę wroga). 
Zajęcia sprawnościowe: musztra, zaprawy poran-
ne, marszobiegi. Wyprawa piesza: do niemieckie-
go ośrodka dowodzenia Anlage Mitte z czasów II 
Wojny Światowej w Konewce – zwiedzanie schro-
nów, przejście 80 metrowymi, podziemnymi kana-
łami między bunkrami. Czerwona taktyka: TCCC - 
działania ratownicze na wojskowych algorytmach 
MARCHE i MIST.
Każdy uczestnik otrzyma blaszki identyfikacyjne. 

Jeździectwo: 8 wizyt w „Stajni Królewskiej” w Glin-
niku obok Spały po 3-4 godzin każda; konie są 
wyszkolone i przygotowane do pracy z dziećmi. 
Zajęcia w grupach: Grupa początkująca: (12 godzin 
zajęć podczas całego obozu) - jazda indywidualna 
na lonży, nauka stępowania i kłusowania, po na-
braniu wprawy jazda samodzielna na ujeżdżalni.
Grupa średniozaawansowana i zaawansowana: (12 
godzin w siodle podczas całego obozu)- jazda kłu-
sem i galopem, jazda po drążkach, wyjazdy w teren 
(jeżeli pozwolą na to umiejętności uczestników).
Wszystkie grupy: siodłanie i kiełznanie, wyprowa-
dzanie na padok i na trawę, kąpanie i karmienie 
koni, czyszczenie sierści i kopyt, prace porządkowe 
w stajni i obejściu koni, przejażdżki bryczką. Pony 
games: (gry i zabawy na koniach )- przechodzenie 
przez szarfę na koniu, jazda z kubkiem pełnym 
wody lub jajkiem na łyżce, slalom z zawiązanymi 
oczami, tor przeszkód, pokonywanie niewielkich 
przeszkód i wykonywanie podstawowych figur z 
zakresu woltyżerki. Zajęcia teoretyczne: historia 
jeździectwa, anatomia konia i jego potrzeby beha-
wioralne, budowa i rodzaje sprzętu jeździeckiego, 
trening młodych koni, przepisy dotyczące jeździec-
twa i sportów konnych, projekcje filmów instrukta-
żowych i jeździeckich. „Letni hokej”: mecze, gdzie 
kijami hokejowymi są szczotki do zamiatania, a 
taflą lodową olbrzymia folia pokryta pianą. Zaję-
cia sprawnościowe: wyścigi w workach, na nar-
tach wieloosobowych i szczudłach, rywalizacja w 
3 osobowych „Spodniach Clowna”, zabawy z chustą 
animacyjną, turnieje sportowe. Relaks: plażowanie 
nad Pilicą, wycieczki piesze i rowerowe, dyskote-
ki, wieczory filmowe, ogniska, nocny biwak pod 
wiatą lub na terenie stajni. Każdy uczestnik musi 
posiadać zaświadczenie od lekarza o braku prze-
ciwwskazań do wykonywania jeździectwa oraz 
zgodę Rodziców na udział w szkoleniu. Wymagany 
ekwipunek (do zajęć jeździeckich): długie, wygod-
ne spodnie (np. dresowe lub polarowe), pełne buty 
bez obcasów. Mile widziane: własne kaski i buty 
jeździeckie. Stajnia zapewnia kaski na głowę.

Spływ kajakowy rzeką Pilicą ze Spały do Zakoście-
la (przez Rezerwat Spała i Spalski Park Krajobrazo-
wy) – poprzedzi go przeszkolenie kajakowe.
Paintballowa potyczka: zabawa strzelecka z bronią 
na żelowe kulki w terenie leśnym; każdy uczestnik 
dostanie marker, mundur i maskę ochronną oraz 
100 kul. Park Linowy „Nad Pilicą”: wysokościowy 
tor przeszkód (kilka tras do wyboru); szkolenie z 
zasad bezpieczeństwa i prawidłowego posługiwa-
nia się sprzętem oraz relaks na „dmuchańcach i 
gokartach rowerowych. Pierwsza pomoc: wzywa-
nie pomocy, zabezpieczenia miejsca wypadku, ta-
mowanie krwotoków i opatrywanie ran, transport 
rannego, symulacja akcji ratowniczych. Wycieczki 
z przewodnikiem: Podziemną Trasą Turystyczną 
„Groty Nagórzyckie” oraz po niemieckim ośrodku 
dowodzenia z czasów II Wojny Światowej (schron 
kolejowy i fortyfikacje). Spalska Spartakiada: 
wyścigi zespołów na nartach wieloosobowych, 
szczudłach i w workach, przelewanie wody przez 
dziurawe rury i przenoszenie jej w cedzakach, wy-
konywanie zadań w 3-osobowych spodniach Clow-
na. „Zakręcony hokej”: zwariowane mecze, gdzie 
kijami hokejowymi są szczotki do zamiatania, a 
taflę lodową stanowi folia pokryta pianą. Nocny 
biwak w lesie. Poszukiwania: ukrytych wskazówek 
i artefaktów za pomocą wykrywaczy metali.
Wycieczki rowerowe: ścieżkami  rowerowymi  do 
Inowłodza oraz atrakcji przyrodniczych i historycz-
nych Spalskiego Parku Krajobrazowego. 
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świadczenia
Zakwaterowanie: OW „Vantur” - 10 noclegów w po-
kojach 3 osobowych z łazienkami.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki w formie bu-
fetu). Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu. 
Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu, pro-
wiant na drogę powrotną. Wyjazd dziecka ze spe-
cjalną dietą możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody 
organizatora najpóźniej na 21 dni przed wyjazdem 
(dieta dodatkowo płatna). Zapewniamy stały do-
stęp do wody pitnej na terenie ośrodka. 
Transport: autokar z klimatyzacją. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Realizacja programu. 

program fakultatywny
Warsztaty Robotyka + VR (3 godz.) - tworzenie 
i programowanie robotów z zestawów lego i zajęcia 
w goglach VR. Cena 225 PLN/os.
Pakiet Gaming + VR (6 godz.) – rozgrywki kompu-
terowe (np. Mortal Combat, Counter Strike, Fifa) 
i w goglach VR. Cena 225 PLN/os.
Pakiet  Minecraft + VR (6 godz.) - zajęcia z grą Mine-
craft i w goglach VR. Cena 225 PLN/os.
Pakiet multimedialny - warsztaty z budowy robotów 
„sumo”  (2 godziny), VR „Wirtualna Rzeczywistość” 
(dwie przejażdżki kolejką górską i gra taneczna), 
Warsztaty z druku 3D (ok. 40 min) – cena 230 PLN/os. 
Wizyta w zagrodzie alpak „Alpaki Cudaki” (ok. 
2 godz.) - zapoznanie z alpakami i innymi mieszkań-
cami zagrody, karmienie zwierząt z ręki, przytulanie, 
głaskanie, spacer z alpakami  – cena 100 PLN/os. 
Warsztaty mydlane z alpakami (ok. 2 godz.) – 
wykonanie 2 mydełek glicerynowych + wizyta 
w zagrodzie alpak (ok. 15 min) – cena 120 PLN/os.

uwagi
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra w zależności od pogody i pre-
dyspozycji psychofizycznych uczestników. Cena nie 
obejmuje dopłaty za transport z miast wskazanych 
w planie podróży. Bilet wstępu do Term Uniejów 
obejmuje strefy basenów wewnętrznych i zewnętrz-
nych, nie obejmuje opłat w strefie restauracyjnej i 
saun. Należy ze sobą zabrać: kartę kwalifikacyjną, 
nieprzemakalną kurtkę i ciepły sweter (lub polar), 
dres, strój kąpielowy, ręczniki (plażowy i kąpielowy), 
legitymacje szkolną, minimum dwie pary butów 
sportowych, czapkę, okulary przeciwsłoneczne oraz 
krem z filtrem UV. Zapewniamy sprzęt specjalistycz-
ny, potrzebny do realizacji programu. 

plan podróży nr 11 
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
ośrodka w godz. 18.30-19.30. Planowany wyjazd z 
ośrodka w godz. 07.30-08.30. Dojazd własny: przy-
jazd nie wcześniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie póź-
niej niż o godz. 08.00.  

terminy wyja zdów:

1. 24.06-04.07; 2. 05.07-15.07; 3. 16.07-26.07;

4. 27.07-06.08; 5. 07.08-17.08; 6. 18.08-28.08.

UNIEJÓW
MIĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

Kod wyjazdu:
ŁPUU Rekreacja Termalna Przygoda Gaming/Minecraft/NERF!/Robotyka

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-6  2 999 PLN 2 499 PLN 3 399 PLN 2 899 PLN 3 499 PLN 2 999 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% 
- szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Znane uzdrowisko termalne położone ok. 60 km od Łodzi, nad Wartą, 
nieopodal zalewu Jeziorsko

Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „VANTUR” w Księżnych 
Młynach (ok.15 km od Uniejowa), w otoczeniu lasów, 450 m od Warty, 
na terenie ośrodka: pawilon hotelowy, boiska do plażowej piłki nożnej 
i siatkówki, sala wielofunkcyjna, kominkowa i dyskotekowa, zadaszone
miejsce na ognisko

Wizyta w Termach Uniejów z licznymi atrakcjami: statek piracki z mini ścianką 
wspinaczkową, zjeżdżalnie wodne, fontanny z wodnymi prysznicami, baseny 
solankowe z gorącą wodą, rwąca rzeka i wyspa z jacuzzi

Wizyta w Zoo Safari Borysew gdzie na 26 hektarach ogrodu znajduje się ponad 
500 zwierząt z 90 gatunków m.in.: białe tygrysy bengalskie, białe lwy, pantera 
śnieżna, antylopy, zebry, małpy, wielbłąd, a nawet kangury

Program wspólny dla wszystkich obozów: wycieczki nad zalew Jeziorsko i do 
średniowiecznego zamku w Uniejowie, gry towarzyskie i sportowe, ogniska 
i dyskoteki
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Rekreacja  
(8-12 lat), (13-16 lat) 

Termalna Przygoda  
(10-16 lat) 

Gaming
(8-12 lat), (13-16 lat)

Czekają Cię zespołowe gry sportowe: siatkówka 
plażowa, piłka nożna. Razem z innymi uczestni-
kami obozu zagrasz w gry planszowe, towarzyskie, 
karciane i kalambury, rozwiniesz swój talent pod-
czas zajęć plastycznych i pełnej wyzwań grze tere-
nowej. Wieczorem również nie będziesz się nudzić, 
zorganizujemy: bal przebierańców, pidżama party, 
wieczorek filmowy i ognisko z pieczeniem kiełba-
sek. Prawdziwą perełką obozu będą cztery wyjazdy 
do term w Uniejowie i wycieczka do Zoo Safari w 
Borysewie. Zajęcia sportowe z elementami sztuk 
walki (boks, kickboxing, karate, ju-juitsu) – popra-
wiają koordynację ruchową, wzmacniają mięśnie, 
rozwijają zwinność, zwiększają wydolność organi-
zmu, budują odporność, odbudowują i wzmacniają 
pewność siebie, uczą pokory, opanowania, współ-
pracy w grupie i radzenia sobie ze stresem. Do-
datkowo, dla chętnych, możliwość uczestnictwa w 
zajęciach ekologicznych przeprowadzonych przez 
pracowników lokalnego nadleśnictwa.

Podczas obozu będziecie mieli okazję przeżyć kilka 
niezapomnianych przygód:
Przygoda termalna: dwie wizyty w nowoczesnym 
kompleksie termalno- basenowym Termy Uniejów. 
Czekają na Was: statek piracki z mini ścianką wspi-
naczkową, zjeżdżalnie wodne, fontanny z wodnymi 
prysznicami, baseny solankowe z gorącą wodą, rwą-
ca rzeka i wyspa z jacuzzi. (Dwie, dwugodzinne wizyty 
w Termach Uniejów)
Przygoda z Alpakami: Pojedziecie do zagrody „Alpaki 
Cudaki” gdzie zapoznanie się z paczką przyjaznych i 
zawsze łasych na plasterek marchewki alpak. Pod-
czas wizyty: karmienie zwierząt z ręki, przytulanie, 
głaskanie, spacer z alpakami po okolicy. Będzie 
okazja zapoznania się także z innymi mieszkańcami 
zagrody: kozami i psami.
Przygoda militarna: na profesjonalnym polu pa-
intballowym nieopodal Uniejowa zorganizujemy 
scenariuszowe gry paintballowe. Na terenie pola 
znajdują się przeszkody z opon, „bunkry” i różne 
schronienia. Każdy uczestnik na czas zajęć otrzyma: 

Będziesz miał okazję uwolnić swoje sportowe 
emocje w nowoczesnej formie, poznać tajniki cy-
bernetycznej rywalizacji, których próżno szukać 
w analogowym świecie. Podczas obozu zagrasz 
w CS GO!,FIFA, Tekken, Mortal Combat i wiele in-
nych. Codzienne sparingi, treningi i turnieje. FIFA 
– poprowadzenie ulubionej drużyny do zwycięstwa 
w obozowych mistrzostwach. CS GO! – rozkłady 
map i ich optymalne wykorzystanie, taktyka gry. 
Grid 2 – zostań najlepszym kierowcą wyścigowych 
aut. Rocket Legue – połączenie piłki nożnej i szyb-
kich aut ? To żaden problem ! Worms – zarządzaj 
drużyną uzbrojonych malutkich robaków. Do dys-
pozycji uczestników będą również konsole oraz 

maskę, umundurowanie, marker, kulki (200 sztuk), 
instruktorzy przeprowadzą podstawowe szkolenia i 
poprowadzą potyczki. Poza zajęciami paintballowy-
mi będziecie mieli okazję zagrać w archery battle, 
gra polega na strzelaniu z łuku strzałami zakończo-
nymi pianką, dzięki czemu nie pozostawia śladów 
po trafieniu. Podczas gry każdy z uczestników otrzy-
muje łuk, maskę ochronną oraz specjalne strzały. 
Rozgrywka jest bardzo dynamiczna i zapewnia dużo 
rozrywki wzbogaconej elementami rywalizacji. 
Przygoda na rzece: weźmiecie udział w spływie kaja-
kowym na trasie Księże Młyny – Uniejów (ok. 14 km). 
Spływ kajakowy to forma aktywnego wypoczynku 
i idealny sposób na poznanie tego odcinka Warty, 
trzeciej najdłuższej rzeki w Polsce. Podczas spływu 
można zaobserwować wiele zwierzą takich jak: cza-
ple czy łabędzie, a przy odrobinie szczęścia możecie 
natknąć się na bobry. Uczestnicy zostaną wyposa-
żeni w kamizelki asekuracyjne, a spływ zostanie 
poprzedzony szkoleniem z zasad bezpieczeństwa. 
Spływ zakończy się w Uniejowie, gdzie zobaczycie 
średniowieczny zamek z otaczającym go parkiem.
Przygoda w świecie zwierząt: Wizyta w Zoo Safari 
Borysew znajdziesz się „na wyciągnięcie ręki” z naj-
groźniejszymi drapieżnikami świata, takimi jak: białe 
tygrysy bengalskie, białe lwy, pantera śnieżna. Na 
terenie ogrodu mieszka ponad 500 zwierząt repre-

zentujących 90 gatunków z 6 kontynentów.
Przygoda z ekipą: Razem z innymi uczestnikami 
obozu zagrasz w gry planszowe, towarzyskie, karcia-
ne i kalambury, rozwiniesz swój talent podczas zajęć 
plastycznych i w pełnej wyzwań grze terenowej. Wie-
czorami zorganizujemy: bal przebierańców, pidżama 
party, wieczorek filmowy i ognisko z pieczeniem kieł-
basek.
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Minecraft
(8-12 lat), (13-16 lat)

Robotyka
(8-12 lat), (13-16 lat)

NERF! 
(8-13 lat)

Podczas obozu zrealizujesz 15 godzin zajęć, w cza-
sie których nie będzie czasu na nudę. Minecraft 
– gra komputerowa o tematyce survivalowej z 
otwartym światem pełnym przygód. W programie: 
Podstawy przetrwania: Rozpoczęcie – rozpoznanie 
okolicy i odszukanie surowców; Crafting – omówie-
nie wartości surowców i podstawowe szkolenie w 
craftingu; Rozpalanie ogniska – razem nauczymy 
się je rozpalać! Ochrona – wyszukiwanie schro-
nienia i odkrywanie słabego punktu przeciwnika. 
Strefa magiczna: Magiczne napoje – tworzenie na-
pojów które wspomogą nas w podboju nieznanej 
krainy; Legendarna broń – tworzenie specjalnej 
broni; Minerały – szukanie i wykorzystywanie ka-
mieni szlachetnych. Strefa podboju: Ustalenie kie-
runków świata i pory dnia – zobaczymy jak czytać 
mapę Minecrafta; Architekt – budowa wymarzone-
go domu na własnej wyspie; Mistrzowska precyzja 
– strzelanie do tarczy; Smocza wyprawa – najtrud-
niejsza wyprawa w której stawicie czoło Smokowi, 
nagroda przewyższy wszystkie poprzednie. Zreali-
zujesz również program wspólny dla wszystkich 
obozów oraz dwa razy odwiedzisz termy w Unie-
jowie. Dodatkową atrakcją obozu będą zajęcia VR. 
Hełm VR to najnowszy trend na rynku technologii 
i gier. Dzięki profesjonalnym hełmom VR zagrasz w 
gry takie jak: Beat Saber, Super Hot, Creed, kolej-
ka górska oraz dom strachów. Poznasz najlepsze 
aplikacje dedykowane wirtualnej rzeczywistości. 
Zapoznasz się z technologią VR, przetestujesz heł-
my Oculus Rift 3.

Zostań konstruktorem robotów! W programie: 
Podstawy robotyki - Wprowadzenie – omówimy 
najnowsze zestawy Lego EV3 Education. Pierwsza 
konstrukcja - Łaziki Marsjańskie to podstawowy 
robot który specjalizuje się przemierzaniem i ba-
daniem terenu „Zbieranie Próbek Kosmicznych”. 
Robotyczna technika – pierwsze programowanie 
to nie łatwa sprawa, pokażemy jak ustawić robota 
aby wykonywał nasze polecenia. Podstawy pro-
gramowania nie będą stanowiły dla nas żadnego 
problemu. Niesamowite Budowle - jeden klocek 
nic nie znaczy ale co jeśli jest ich znacznie więcej? 
Roboty pokazowe powinny zainspirować uczest-
ników przy kolejnych konstrukcjach. Magiczne 
roboty - magia potrafi wprowadzić nas w świat któ-
rego nie jesteśmy w stanie opisać, czy roboty po-
trafią dostosować się do magicznych zasad? Strefa 
rywalizacji - walki robotów – każdy uczestnik bę-
dzie mógł sprawdzić możliwości robotów podczas 
rywalizacji Roboty marzeń - czas na pokazanie kto 
jest prawdziwym mistrzem konstrukcji! Podczas 
turnusu zapewniamy 18 godzin zajęć. Poza speł-
nianiem konstruktorskich ambicji dwa razy odwie-
dzisz termy w Uniejowie. Dodatkową atrakcją obo-
zu będą zajęcia VR. Hełm VR to najnowszy trend 
na rynku technologii i gier. Dzięki profesjonalnym 
hełmom VR zagrasz w gry takie jak: Beat Saber, Su-
per Hot, Creed, kolejka górska oraz dom strachów. 
Poznasz najlepsze aplikacje dedykowane wirtual-
nej rzeczywistości. Zapoznasz się z technologią VR, 
przetestujesz hełmy Oculus Rift 3.

NERF to bezpieczne pistolety strzelające pianko-
wymi nabojami, gwarantują bezpieczną ale pełną 
emocji zabawę! Czeka na ciebie ekscytująca, peł-
na dynamiki i ruchu gra z elementami rywalizacji. 
Zabawa drużynowa odbywać się będzie na terenie 
ośrodka z wykorzystaniem przestrzeni i różnych 
przeszkód. Zaczniemy od zapoznania ze sprzętem 
NERF (pistolety, karabiny, łuki), nauki strzelania 
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automaty retro. Dodatkową atrakcją obozu będą 
zajęcia VR. Hełm VR to najnowszy trend na rynku 
technologii i gier. Dzięki profesjonalnym hełmom 
VR zagrasz w gry takie jak: Beat Saber, Super Hot, 
Creed, kolejka górska oraz dom strachów. Po-
znasz najlepsze aplikacje dedykowane wirtualnej 
rzeczywistości. Zapoznasz się z technologią VR, 
przetestujesz hełmy Oculus Rift 3. Podczas obozu 
zapewniamy 15 godzin zajęć. Dwa razy w turnusie 
odwiedzisz termy w Uniejowie i zrealizujesz pro-
gram wspólny dla wszystkich obozów.

oraz omówienia zasad gry i bezpieczeństwa. Zre-
alizujemy podchody, zabawy w wersji zarówno 
jednoosobowej jak i różne warianty gier drużyno-
wych np. deathmatch, capture the flag. W jednym 
ze scenariuszy „wybudujecie okopy” lub przed 
strzelanką będziecie szukali broni i wyposażenia. 
Rozegracie turnieje z nagrodami. Podczas obozu 
zapewniamy 16 godzin zajęć. Dwa razy w turnusie 
odwiedzisz termy w Uniejowie.



Kurs jeździectwa
(10-13 lat), (14-18 lat)

Angielski w siodle
(10-18 lat)

Codziennie 2 bloki teoretycznej i praktycznej 
nauki jazdy konnej! Szkolenie praktyczne dla 
jeźdźców początkujących obejmuje: naukę sa-
modzielnego przygotowania konia do jazdy i jaz-
dy indywidualne na lonży do czasu uzyskania ze-
zwolenia instruktora na uczestnictwo w zajęciach 
grupowych (2x dziennie po 30 minut). Szkolenie 
praktyczne dla jeźdźców zaawansowanych obej-
muje: jazdę konną 2x dziennie po 45 minut, naukę 
lonżowania, samodzielne przygotowanie konia do 
jazdy, pomoc jeźdźcom początkującym. Kurs koń-
czy się sprawdzianem nabytych umiejętności. Dla 
chętnych wizyty w stajni: karmienie koni i prace 
stajenne. Ponadto: pokazy multimedialne zwią-
zane z jeździectwem i obserwacja trenujących 
w ośrodku mistrzów jeździectwa.

ALMATUR KATOWICE

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w domkach fińskich 
na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Zbrosławice”. 
W domkach pokoje 3-, 4-, 5-, 6-osobowe,  duża ła-
zienka (prysznice, umywalki, toalety) wspólna dla 
domku. Za dopłatą 100 PLN/osobę pokoje 3-osobowe 
z prysznicem. Na terenie ośrodka: dwie stajnie na ok. 
60 koni, kompleks krytych ujeżdżalni, ujeżdżalnie od-
kryte, kompleksy gastronomiczne, świetlica, plac za-
baw, boisko, Wi-Fi, duży namiot ogrodowy.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki i deser) – 
w restauracji ośrodka. Śniadania i kolacje w formie 
bufetu, obiad serwowany (obiad rozdzielony: zupa 
godz. 11, drugie danie godz. 14). Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie 
w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. 
Dopłata do diety: wegetariańskiej/bez laktozy/bez 
glutenu: 100 PLN.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka pedagogiczna i instruktorska, nagrody 
i pamiątki, certyfikat ukończenia kursu. 

program fakultatywny
Dla jeźdźców zaawansowanych możliwość przystąpie-
nia do egzaminów na odznaki jeździeckie: „Brązową 
Odznakę PZJ”, „Srebrną Odznakę PZJ” lub odznakę 
„Jeżdżę Konno” - szczegóły na stronie www.

Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Techniki Mili-
tarnej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Zbrosławi-
cach – realizowane przy min. 25 osobach. Cena 15 PLN

Zwiedzanie Izby muzealnej w niemieckim bunkrze 
bojowym z 1939 r. – realizowane przy min 20 osobach. 
Cena 5 PLN 

uwagi
Na obóz należy zabrać strój do jazdy konnej: buty 
z płaską podeszwą (najlepiej sztyblety), sztylpy, 
spodnie (najlepiej bryczesy lub długie do kostki, do-
brze przylegające, bez grubych szwów), nakrycie gło-
wy: atestowany kask jeździecki, kurtkę przeciwdesz-
czową, strój kąpielowy, czapkę z daszkiem, krem 
z filtrem i obowiązkowo legitymację szkolną. Prosi-
my nie zabierać drogiego sprzętu elektronicznego 
w obawie przed zniszczeniem, zgubieniem lub kra-
dzieżą. Cena nie obejmuje dopłaty za transport 
z miast wyszczególnionych w planie podróży i progra-
mu fakultatywnego

plan podróży nr 9
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. PPlanowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 16.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
11.30. Dojazd własny: przyjazd pomiędzy godz. 15.00 
a 17.00, wyjazd nie później niż o godz. 11.30.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07; 2. 05.07-15.07; 3. 16.07-26.07; 
4. 27.07-06.08; 5. 07.08-17.08; 6. 18.08-28.08.

ZBROSŁAWICE

Kod wyjazdu: KPOZ Muzyczno-konny Kurs Jeździectwa Angielski w siodle

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6  3 499 PLN 3 099 PLN 3 499 PLN 3 099 PLN 3 699 PLN 3 299 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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Muzyczno-konny
(10-18 lat)

Rozwiniecie dwie pasje – muzyczną i jeździec-
ką. W ramach kursu muzyki będą prowadzone 
zajęcia z zakresu: gry na instrumentach: gitara 
klasyczna, elektryczna, basowa, ukulele, perku-
sja i nauki śpiewu estradowego. A wszystko pod 
nadzorem Michała Malickiego, profesjonalnego 
muzyka, twórcy muzyki i aranżacji, gitarzysty i 
dyrygenta. Na koniec obozu koncert finałowy. W 
ramach kursu jazdy konnej: pielęgnacja i siodła-
nie konia, codzienne jazdy konne: dla początkują-
cych indywidualne, 30 minutowe lekcje na lonży, 
a po uzyskaniu zezwolenia instruktora 45 minu-
towe grupowe zajęcia jeździeckie. Dla jeźdźców 
zaawansowanych 45 minutowe jazdy w zastępie. 
Rodzaj zajęć ustalą instruktorzy po rozpoznaniu 
umiejętności jeździeckich uczestników. Dla chęt-
nych wizyty w stajni, pokazy multimedialne zwią-
zane z jeździectwem i obserwacja trenujących 
w ośrodku mistrzów jeździectwa.

Program językowy obejmuje 9 bloków 60 mi-
nutowych zajęć. Nauka będzie ukierunkowa-
na na zwroty związane z jeździeckim światem 

POLSKA

certyfikowany Ośrodek Jeździecki

egzaminy na odznaki jeździeckie PZJ

kadra instruktorska startująca w zawodach ujeżdżeniowych i skokowych

intensywny trening jeździecki na dobrze wyszkolonych koniach

rozbudowana infrastruktura ośrodka: 2 oświetlone kryte ujeżdżalnie, 
3 odkryte, zaplecze rekreacyjne, sklep ze sprzętem jeździeckim, 2 restauracje

i specyfiką branży sportowej. Poza nauką języka, 
będziesz uczestniczył w zajęciach przewidzianych 
programem „Kursu jeździectwa” dla jeźdźców po-
czątkujących lub zaawansowanych.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Polsko-Czeskim  
Centrum Szkolenia Rycerstwa w Biskupicach koło  
Byczyny. Zakwaterowanie w pokojach 2-5 osobowych, 
łazienki wspólne na korytarzu.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser wydawany 
przy obiedzie) w karczmie na terenie obiektu. Śnia-
dania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane 
do stolików, z możliwością dokładek. Możliwość  za-
mówienia  diety  wegetariańskiej bez dopłat. Pierw-
szy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: 
śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant za obiad na 
drogę powrotną. Z uwagi na czas przejazdu prosimy o 
zabezpieczenie uczestników w środki na zakup dodat-
kowych posiłków i napoi w trakcie podróży. 
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, instruktorska w trakcie zajęć 
specjalistycznych. Realizacja programu.

program fakultatywny
Jurapark w Krasiejowie – wycieczka do Parku Nauki 
i Rozrywki, gdzie zobaczymy naturalnej wielkości 
modele dinozaurów. Na terenie parku wiele atrakcji, 
z których można korzystać w ramach biletu wstępu. 
Szczegóły na www.juraparkkrasiejow.pl. Cena 150 PLN 
(obejmuje bilet wstępu).

uwagi
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży oraz dopłat za 
program fakultatywny.

plan podróży nr 9 
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd  do  ośrod-
ka  ok.  godz.  17.30.  Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 11.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 18.00, wyjazd nie później niż o godz. 10.30.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07;
2. 05.07-15.07;
3. 16.07-26.07;
4. 27.07-06.08;
5. 07.08-17.08;
6. 18.08-28.08.

 

program wspólny

Gra uliczna - poszukiwanie skarbów na terenie 
miasta. Obozowisko w plenerze - nocleg w na-
miocie rycerskim, gdzie pod okiem instruktorów 
samodzielnie przygotujemy posiłek, staniemy 
na straży grodu, zadbamy o ognisko. Survival 
- budowa szałasu, rozpalanie ognia, przygoto-
wanie ogniska do długotrwałego pobytu, przy-
gotowanie pożywienia. Balia średniowieczna 

BYCZYNA
MIĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

Kod wyjazdu:
OPOB

Rycerska przygoda/Gry fabularne RPG/
Artystyczna przygoda/Przygoda z archeologią

Terminy Ceny First  Moment

1-6 2 399 PLN 1 999 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% - szczegóły na www.almatur.pl. 
Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

zakwaterowanie w Grodzie Rycerskim

kąpiel w drewnianej balii

poszukiwanie skarbów - gra terenowa 

średniowieczny survival 

rycerskie obozowisko w plenerze

- kąpiel w drewnianej balii z ciepłą wodą. 
Strzelanie z broni pneumatycznej - nauka 
strzelenia z wiatrówek. Ponadto: warsztaty 
strzelania z łuku i rzutu włócznią, zaplatania 
kolczugi, lepienia garnków glinianych, bicia 
monet, tkactwa, czerpania papieru, budowa 
szałasu, pisanie gęsim piórem, podchody, 
ogniska. 
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Rycerska przygoda 
(8-17 lat)

Przygoda z archeologią 
(8-17 lat)

Gry fabularne RPG
(8-17 lat)

Artystyczna przygoda
(8-17 lat)

Zamieszkasz w średniowiecznej komnacie i do-
wiesz  się  wszystkiego,  co  rycerz  wiedzieć  
i  umieć powinien. U nas nauczysz się strzelać 
z łuku, miotać do celu toporem, nożem i włócznią. 
Dzięki zajęciom  w zbrojowni, warsztatom walk na 
kije, wyplataniu kolczug, wykonywaniu proc, musz-
trze z pikami i wartom na grodowej wieży zgłębisz 
tajniki dawnej wojskowości. Spróbujesz też swo-
ich sił w budowie i obsłudze machin oblężniczych 
i bitwie wodnej. Jednak największą próbą odwagi 
będą nocne wyprawy do lasu. Odbędą się war- 
sztaty survivalu w kniei, nauka krzesania ognia, 
wieczorne gawędy przy ognisku i nocleg w namio-
cie rycerskim w leśnej głuszy.

Na  warsztatach  archeologicznych  przeprowadzi-
my badania naukowe w ramach archeologii eks-
perymentalnej. Każdy z uczestników będzie miał 
możliwość pracy na stanowisku archeologicznym, 
przygotowanym  specjalnie  na  terenie  Grodu. 
Uczestnicy podzieleni na grupy, będą eksplorowali 
stanowiska archeologiczne, myli i segregowali wy-
dobyte przedmioty, podejmą próbę rekonstrukcji 
wydobytych naczyń ceramicznych.

Atmosfera średniowiecznego grodu potęguje re-
alizm odgrywanych scenariuszy w grach RPG. Prze-
niesiecie się w świat krasnoludów, trolli i elfów. 
Wcielicie się w dowolną postać ze świata fanta-
sy. Rozwiniecie swoje  umiejętności  mistrza  gry.  
Weźmiecie  udział w warsztatach kreowania posta-
ci, tworzenia scenariuszy do sesji oraz prowadze-
nia sesji. Dodatkowo obejrzycie  najlepsze  pro-
dukcje  filmowe z gatunku fantasy, które dostarczą 
inspiracji do dalszych gier. Zagracie również w gry 
planszowe.

Proponujemy program artystyczny inny niż wszyst-
kie! Zrealizujemy warsztaty garncarstwa, wyrobu 
świec, tkactwa  różnymi  metodami,  wyplatania  
sznurków, haftu i wykonywania biżuterii. Weźmiesz 
udział w zajęciach z czerpania papieru i pisania 
gęsim piórem. Cierpliwym  uczestnikom  zapro-
ponujemy  zajęcia z kaligrafii i podstaw ilumina-
torstwa. Ponadto: smażenie  podpłomyków,  wy-
konywanie  kosmetyków  tj. mydła i maści, nauka 
tańców plebejskich, irlandzkich i dworskich, nauka 
sztuki aktorskiej na warsztatach  teatralnych. 
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów (zależnie od wybra-
nej tematyki i terminu). W Ośrodku Harcerskim, 
o powierzchni 6 ha, usytuowanym w środku sosno-
wego lasu. Zakwaterowanie w drewnianych dom-
kach letniskowych z pełnym węzłem sanitarnym. 
W każdym domku są 2 pokoje 3-5 osobowe, łóżka 
piętrowe. Na terenie ośrodka: budynek z jadal-
nią, świetlica, miejsce na ognisko. Zajęcia wodne 
i rekreacyjno/plażowe będą realizowane na tere-
nie stawów w rejonie Złotego Potoku. W Ośrodku 
„Ponik”, na leśnym, ogrodzonym terenie. Zakwate-
rowanie w 3-4-,5-osobowych, drewnianych dom-
kach letniskowych z łazienkami. Na terenie ośrodka: 
dwa jeziorka, jedno z piaszczystą plażą, miejsce na 
ognisko. W obiekcie: duża wiata z tenisem stoło-
wym, piłkarzykami i grami zręcznościowymi, skle-
pik, boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. 
Wyżywienie: śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiad serwowany. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 
przyjazdu; ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu 
i prowiant na drogę powrotną. Brak możliwości reali-
zacji diet.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, medyczna, instruktorska 
i ratownicza. Realizacja programu.

program fakultatywny
Zajęcia na ściance wspinaczkowej - Cena 30 PLN. 
Przejażdżka autem terenowym - Cena 40 PLN 
(min. 5 os.). Jazda quadem - Cena 45 PLN. 
Zajęcia paintballowe - rozgrywka, 100 kul. Cena 
50 PLN. Przejażdżka wojskowym terenowym 
samochodem ciężarowym marki KRAZ - Cena 
75 PLN (min 10 osób). Całodniowa wycieczka 
do Ogrodzieńca i Parku Wodnego Jura – zwie-
dzanie zamku i relaks w parku wodnym (min. 
7 osób). Cena 110 PLN

uwagi
Zabierz ze sobą odpowiedni strój i obuwie do zajęć 
przewidzianych programem, mały plecak, sweter/
polar, nakrycie głowy, dres, kurtkę nieprzemakalną, 
buty za kostkę, latarkę, strój kąpielowy, preparat prze-
ciw komarom. Na obozy: mania przetrwania, mania 
strzelania, mania wspinania, Extreme Camp, Off Road, 
Quady - prosimy zabrać: śpiwór, karimatę, menażkę 
i niezbędnik/sztućce. Obozy przeznaczone są dla 
osób lubiących aktywność ruchową. Wszystkie zajęcia 
specjalistyczne odbywać się będą z zastosowaniem 
niezbędnych elementów zapewniających bezpieczeń-
stwo (kaski, ochronniki słuchu, okulary, uprzęże i ka-
mizelki asekuracyjne). Od uczestników powyżej 13-go 
roku życia przy zakwaterowaniu pobieramy kaucję w 
wysokości 30 PLN.

plan podróży nr 9
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
ośrodka w godz. 18.30-19.30. Planowany wyjazd z 
ośrodka w godz. 07.30-08.30. Dojazd własny: przy-
jazd nie wcześniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie póź-
niej niż o godz. 08.00.  

terminy wyja zdów:

1. 24.06-04.07; 2. 05.07-15.07; 3. 16.07-26.07; 

4. 27.07-06.08; 5. 07.08-17.08; 6. 18.08-28.08.

PONIK NA JURZE
MIĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

Kod wy-
jazdu:
KPOJ

Chill & Fun Camp - rekreacja Multi Camp/ Fight Camp

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-6  2 299 PLN 1 899 PLN 2 499 PLN 2 099 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% - szczegóły na www.alma-
tur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

serce Jury Krakowsko-Częstochowskiej

blisko skały, jaskinie, las 

wypoczynek nad wodą

tor off-road, ścianka wspinaczkowa, kajaki, rowery

militaria i pojazdy militarne, samochody terenowe, quady, pitbike

program wspólny

Rowery, kajaki, zajęcia strzeleckie z pneuma-
tycznej broni krótkiej i długiej, strzelanie do 
celów ruchomych i nieruchomych, oriente-
ring - wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu 
i busoli, czytanie mapy, gry terenowe, pierw-
sza pomoc, gry sportowe, ogniska, plażowanie 
i dyskoteka. W razie niepogody, dla chętnych, 
obozowy turniej gier komputerowych.
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Multi Camp  
(10-14 lat) 

Chill & Fun Camp - 
rekreacja
(10-14 lat), (15-18 lat) 

Survival Camp
(10-14 lat), (15-18 lat) 

Climbing Camp
(10-14 lat), (15-18 lat) 

Paintball Camp
(8-12 lat), (13-16 lat)

Na uczestników tego obozu każdego dnia czekają 
niezwykłe przygody i spotkanie z ciekawymi aktyw-
nościami. Czeka Was: Painball – gra scenariuszowa 
z wykorzystaniem broni na żelowe kulki wypełnio-
ne farbą. Każdy uczestnik ma do dyspozycji 200 
kul. Dynamika, współpraca i rywalizacja. Strzelanie 
z łuku i wiatrówki.  Zajęcia Off -Road: jazda qu-
adem po specjalnym torze off -roadowym i prze-
jażdżka autem terenowym. Zajęcia wspinaczkowe: 
techniki asekuracji, ścianka wspinaczkowa lub 
inne alternatywne zajęcia wspinaczkowe, nauka 
wiązania węzłów i zabawy linowe.  Zajęcia surviva-
lowe: budowa szałasów, nauka rozpalania ognisk 
i wyznaczanie północy w terenie, a dla chętnych 
nocleg w lesie. Zajęcia wodniackie: kajakarstwo, 
zabawy wodne i podwodne, wieczór szantowy, 
nauka alfabetu Morse’a. Wycieczka rowerowa: 
pokonywanie bezdroży Jury na rowerach. Zajęcia 
sportowe: gry, turnieje i zabawy sportowe. Wizyta 
w dworku Krasińskiego w Złotym Potoku.

Obóz dla maniaków wypoczywania, czyli prawdziwe 
wakacyjne pauzowanie. Na terenie ośrodka znajduje 
się niewielkie jeziorko z czystą wodą i piaszczystą 
plażą, idealne miejsce na plażowanie i wodne sza-
leństwo – słońce i woda czekają. Popływasz na kaja-
kach i rozegrasz wodną bitwę. Pograsz w siatkówkę 
plażową, koszykówkę, nogę i pojeździsz rowerem po 
leśnych ścieżkach. Będą spacery po jurajskich tra-
sach i poznawanie okolicy podczas gry terenowej. 
Będzie też trochę emocji podczas strzelania z broni 
pneumatycznej. Czeka Cię ognisko, wakacyjna dys-

Chcesz dowiedzieć się jak przetrwać w lesie, w 
górach, w wodzie i na mokradłach? Jeśli tak – to 
jurajski obóz survivalowy jest właśnie dla Ciebie. 
Niczym Bear Grylls będziesz miał możliwość spró-
bowania swoich sił w ekstremalnych warunkach. 
W programie: przeprawy przez wodę, bagna, mo-
kradła, nocowanie w lesie, w zbudowanym własno-
ręcznie szałasie. Pokażemy Ci, jakie techniki linowe 
zastosować w survivalu, jak skutecznie dobrać 
odpowiednie miejsce na ognisko, jak je rozpalić 
i jak przygotować posiłek w warunkach polowych. 
Dowiesz się jak dobrać wyposażenie i ubiór do 
warunków atmosferycznych i terenowych, a także 
jak rzeczy codziennego użytku mogą Ci pomoc w 
survivalu. Do tego pełna emocji off-roadowa przy-
goda po jurajskich bezdrożach, zajęcia kajakowe z 
doskonaleniem technik kajakarskich, orientering.

Jeśli masz w sobie żyłkę alpinisty i grotołaza, to 
obóz w jurajskich skałkach jest właśnie dla Ciebie. 
Bogaty, ciekawy program: nauka technik wspinania 
i asekuracji, posługiwania się liną, sprzętem ase-
kuracyjnym i wspinaczkowym. Nocleg w grocie lub 
pod skałami i ognisko integracyjne dla wspinaczy 
(konieczny ciepły dres). Nauka wiązania węzłów i 
tworzenia konstrukcji linowych. Budowa mostów 
linowych, zjazdy i pokonywanie tras o różnym 
stopniu trudności. Asekuracja za pomocą m.in. gri-
gri, kubka, ósemki, rolki, płytki Stichta. Wchodzenie 
po linie na „małpce”, zabawa na skrzynkach. Zaję-
cia na sztucznej ściance wspinaczkowej. INO – im-
preza na orientację. Pokaz zdjęć i projekcja filmów 
o tematyce górskiej. 
Obóz podzielony jest na trzy etapy: 
1. Zapoznanie ze sprzętem, nauka węzłów, rodzaje i 
znaczenie asekuracji, bezpieczeństwo,
2. Ćwiczenia i wspinaczka na sztucznej ścianie 

Na tym obozie naprawdę dużo się będzie działo! 
W programie: Paintball: zajęcia teoretyczne i prak-
tyczne: treningi i bitwy na poligonie paintballowym 
i w terenie leśnym, strzelanie do celów i tarcz ru-
chomych i nieruchomych, odbicie i ochrona VIPa, 
zdobywanie umocnień, bitwa paintballowa, czyli 
mocne starcie 2 plutonów. W finale każdy pluton 
otrzyma dodatkowo karabin snajperski i maszyno-
wy oraz granaty dymne. Będą także szybkie rajdy 
za linie wroga, zasadzki, działania nocne i piesze 
patrole. Podczas gier wykorzystamy miniczołg pa-
intballowy. Podczas zajęć każdy uczestnik ma do 

Kod wyjazdu:
KPOJ

Survival Camp/Climbing Camp/Paintball Camp/
Mini Extreme Camp/Military Extreme Camp Moto Camp / ATV Quad Camp

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-6  2 599 PLN 2 199 PLN 2 799 PLN 2 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% 
- szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

dyspozycji 1000 kul, kombinezon, kamizelkę i ma-
skę ochronną. Zajęcia z musztry: przygotują Was do 
działań grupowych i poruszania się w ustalonym 
szyku. Poznacie trzy rodzaje taktyk: niebieską: ma-
skowanie, poruszanie się i przetrwanie w wodzie; 
czerwoną: udzielanie pomocy przedmedycznej w 
„strefie zero”, będącej pod ostrzałem wroga i zielo-
ną: zajęcia prowadzone przez profesjonalnego gra-
cza paintballowego. Survival: sztuka przetrwania 
w trudnych warunkach i pokonywanie przeszkód 
terenowych. Poza tym: wiązanie węzłów, rozpala-
nie ognia, mierzenie odległości różnymi metodami. 
INO: impreza na orientację i nocleg w wojskowych 
namiotach NS. Przejażdżka quadem po specjalnym 
torze off roadowym. W razie niepogody treningi 
strzeleckie na PlayStation.

koteka i kolorowy festiwal holly. Program fakultatyw-
ny urozmaici Twoje wakacje.



wspinaczkowej i po „wieży” ze skrzynek, 
3. Wyjazdy w skały i pokonywanie tras o zróżnico-
wanym poziomie trudności. Ilość i trudność po-
konywanych tras wspinaczkowych w skałkach, ze 
względów bezpieczeństwa, uzależnimy od poziomu 
umiejętności wspinaczkowych, jakie prezentuje 
grupa. Należy zabrać ubiór odpowiedni do cho-
dzenia po jaskiniach (do wybrudzenia) i buty do 
wspinaczki skałkowej z gumową podeszwą (lub 
korkotrampki z obciętymi korkami).
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Fight Camp 
(12-14 lat), (15-17 lat) 

Mini Extreme Camp 
(8-11 lat)

Military Extreme Camp 
(10-14), (15-18 lat) 

Obóz samoobrony dla każdego. Nauczymy Was jak 
unikać niebezpieczeństwa, jak być skutecznym w 
obronie, jak podejmować właściwe decyzje w stre-
sie i pod presją i jak zrozumieć poziom zagroże-
nia w realnych sytuacjach. Poczujecie się silniejsi, 
pokonacie własne słabości i będziecie wiedzieli 
jak pomóc przyjaciołom w potrzebie. To będzie 
prawdziwy trening zaradności i dzielności. Wio-
dącymi stylami, na podstawie, których będziemy 
uczyli się samoobrony, będą Jiujutsu i Krav Maga. 
Jiujutsu to tradycyjna japońska sztuka walki, opar-
ta głównie na ustępliwości i obronie, która ma na 
celu skutecznie zmniejszyć możliwość ataku. Krav 
Maga to system samoobrony opracowany dla Sił 
Obronnych Izraela, który składa się z kombinacji 
najbardziej skutecznych technik aikido, judo, za-
pasów i innych sztuk walki. Zajęcia praktyczne i 
teoretyczne pomogą każdemu w ukształtowaniu 
pewności siebie i zastosowaniu poznanych technik 
w sytuacjach zagrożenia. Po zapoznaniu się z pro-
cedurami bezpieczeństwa, dowiecie się jak obez-
władnić przeciwnika, jak poradzić sobie z większym 
od siebie osobnikiem, jak zachować się przy zagro-
żeniu ze strony kilku osób oraz jak i kiedy unikać 
konfrontacji. Nauczycie się rozpoznawać zagro-
żenie. Poznacie techniki walki w stójce i w parte-
rze, techniki obrony, obezwładnianie napastnika, 
uwolnienia z chwytów, obrona w pozycji leżącej i 
siedzącej, nauka dźwigni obrona innych i sztuka 
walki bez walki. Przeprowadzone zajęcia poprawią 
Waszą sprawność ruchową, wzmocnią psychikę i 
uodpornią na różne rodzaje lęków i stresów. Do-
datkowo, na spotkaniu z policjantem, dowiecie się, 
z jakimi problemami młodych ludzi policjanci spo-

Ten obóz to propozycja dla najmłodszych „twar-
dzieli”, którzy chcą się wcielić w rolę policjanta, 
żołnierza czy komandosa. Będziemy strzelać do 
celu kulkami z farbą z markerów paintballowych, 
karabinków ASG, wiatrówek oraz z łuku. Wybierze-
my najlepszego strzelca obozu. Będziemy zwia-
dowcami grając w podchody i gry terenowe. Każdy 
młody uczestnik tego obozu pozna techniki linowe 
i spróbuje swoich sił na ściance wspinaczkowej. 
Podczas obozu odbędzie się również wodna balo-
niada oraz drużynowa bitwa z użyciem pistoletów 
na wodę. Za pomocą wykrywacza metali poszu-
kamy skarbów ukrytych w piaskach jury. Na zaję-
ciach z mini-survivalu będziemy poznawać zasady 
orientowania mapy w terenie, komunikowania się 
i odnajdywania wyznaczonej drogi, budowania 
szałasów i maskowania. Zbudujemy i rozpalimy w 
bezpieczny sposób ognisko. Nauczymy się samo-
dzielnie przygotowywać posiłek na biwakach, roz-
poznawać rośliny, grzyby i tropy zwierząt. W razie 
niepogody będziemy trenować strzelanie na grach 
playstation, co również będzie niezłą frajdą. Ten 
obóz to wspaniała, bezpieczna przygoda dla naj-
młodszych!!! 

Gwarantujemy Ci, że będzie ekstremalnie, prawie 
jak na obozie szkoleniowym dla komandosów 
czy sił specjalnych. Czekają Cię bloki szkolenio-
we pełne adrenaliny, dyscyplina i wysiłek fizyczny 
dla najtwardszych. Wszechstronnie Cię wyszkoli-
my, będziesz samowystarczalny i poradzisz sobie 
w każdych warunkach. Czekają Cię przygody na 
lądzie, w wodzie i w powietrzu. Udział w obozie 

tykają się najczęściej i co warto wiedzieć, by czuć 
się bezpiecznie i nie stać się ofiarą agresji. 
Na obóz zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
wzmocnić się psychicznie i fizycznie, poznać bliżej 
tematykę samoobrony lub doskonalić posiadane 
już umiejętności. 
*Zajęcia z samoobrony prowadzone są z wykorzy-
staniem mat, materacy, rękawic, ochraniaczy, tarcz, 
worków itp.

może być również jest doskonałym treningiem dla 
obecnych i przyszłych uczniów klas mundurowych. 
Bitwy paintballowe – będziesz miał do dyspozycji 
karabinek imitujący AK47 (słynny kałach) lub M4 
– taki sam, jakich używają amerykańscy żołnie-
rze podczas treningu i 300 kul do wykorzystania. 
Jako młody komandos, sprawdzisz się podczas 
patroli, gdzie będziesz brał udział w bezpośred-
nich starciach z przeciwnikiem. Z karabinkami ASG 
będziemy ćwiczyli przede wszystkim taktykę oraz 
sposoby posługiwania się bronią. Podczas zajęć 
z samoobrony dowiesz się jak w sposób niekon-
wencjonalny obezwładnić uzbrojonego przeciw-
nika, jak obronić się przed atakiem napastnika i 
jak unikać konfrontacji, gdy nie jest ona konieczna.  
Zajęcia z survivalu pokażą Ci, jak przeżyć w trud-
nych warunkach, co jeść, jak zbudować schronie-
nie i jak rozpalić ognisko. Zajęcia linowe: zjazdy 
pionowe na linach pozwolą na pokonywanie stro-
mych urwisk i transport sprzętu w niedostępnych 
rejonach, a linowe techniki ewakuacyjne nauczą 
cię, jak szybko i bezpiecznie ewakuować się z re-
jonu zagrożenia. Przeprawisz się przez przeszko-
dy wodne za pomocą lin, sprzętu alpinistycznego 
i specjalnych osobistych „pontonów”. Nauczysz 
się poruszać w uzbrojonym szyku ubezpieczonym 
(ochrona VIP-a, ubezpieczanie wozu patrolowego 
i siebie nawzajem). Podczas zajęć z zielonej tak-
tyki poznasz sposoby poruszania się po terenie 
zalesionym, kamuflowania i porozumiewania się 
niewerbalnego. Przenikniesz na tereny wroga, bę-
dziesz dowodził grupą bojową, zaznajomisz się z 
tajnikami rozmieszczania i maskowania stanowisk 
strzeleckich i odbijania zakładników, dowiesz się, 
co to jest zwiad i rozpoznanie. Podczas jurajskich 
patroli poczujesz na własnej skórze jak to jest, gdy 
w obcym terenie nagle zostaniesz zaatakowany 
przez miejscowych partyzantów. Będziesz trzy-
mał wartę na terenie bazy i brał udział nocnych 
patrolach. Sprawdzisz się również w środowisku 
wodnym podczas zajęć z nurkowania. Używać bę-
dziemy podstawowego sprzętu ABC – maska, faj-
ka, płetwy, a dla chętnych także zaawansowanego 
sprzętu nurkowego – akwalungu. Na koniec obozu 
otrzymasz certyfikat odbycia szkolenia z zakresu 
strzelectwa, technik bojowych i technik ewakuacji. 
Na obóz należy zabrać 2-3 komplety obuwia do 
zajęć terenowych, wskazana odzież moro. Mile wi-
dziane własne gadżety militarne, hełmy, kamizelki, 
pasy itp.
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Moto Camp 
(14-18 lat)

Obóz o tematyce motoryzacyjno-terenowej, dla 
fanów motoryzacji, mechaniki i jazdy terenowej. Z 
nami poczujecie atmosferę Camel Trophy lub Pa-
ryż-Dakar. Jura to idealne miejsce dla aktywności 
tego typu. Na obozie będziemy poruszać się po 
terenie piaszczystym, pustynnym, z ostrymi pod-
jazdami i zjazdami. Kilkukrotnie wybierzemy się 
na wyprawy terenowe połączone z wymagającymi 
przeprawami. Nie raz zajdzie konieczność wydo-
bycia samochodu z błotnej przeszkody za pomo-
cą przyrządów: wyciągarka, liny, lewarki, bloczki 
itp. Każdy uczestnik będzie samodzielnie prowa-
dził w terenie quada, minikrosa (mały motocykl) 
i będzie uczestniczył w wyprawach samochodem 
terenowym 4x4. Przed każdym wyjazdem w teren 
uczestnicy będą sprawdzać stan techniczny pojaz-
du i dowiedzą się, na co należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby pojazd był sprawny i jak poradzić sobie 
z usterką sprzętu. W trakcje zajęć z mechaniki na-
uczymy się jak wymienić koło w trudnym terenie, 
dowiemy się, co sprawia, że silnik odpala lub nie, 
jakie urządzenie odpowiada za napęd na 4 koła 
i jak sprawdzić stany olejów w poszczególnych 
podzespołach. Nabędziemy umiejętność doboru 
ekwipunku, ubioru, pożywienia w zależności od 

ATV Quad Camp 
(14-18 lat)

Jura Krakowsko-Częstochowska to niekończące się 
ścieżki leśne i tereny piaszczysto-pustynne, które 
dają niespotykane nigdzie indziej możliwości do 
jazdy quadem. Każdy uczestnik zapozna się z za-
sadami obsługi i serwisowania tego czterokołow-
ca i dowie się jak bezpiecznie się nim poruszać. 
Na wyprawach quadowych w praktyce poznacie 
różne techniki jazdy. Zajęcia prowadzone będą w 
bardzo zróżnicowanym terenie, zaczynając od dróg 
polnych i leśnych, na których spotkamy różnego 
rodzaju przeszkody błotne, poprzez Pustynię Sie-
dlecką z mnóstwem ostrych podjazdów i zjazdów, 
a na specjalistycznym torze off-roadowym kończąc. 
Przed i po każdej wyprawie będziemy sprawdzać 
stan techniczny naszych quadów, aby zawsze były 
sprawne i by podczas wypraw nic nas nie zaskoczy-

rodzaju wyprawy. Zajęcia terenowe będą się odby-
wać na specjalnym torze off roadowym, na Pustyni 
Siedleckiej i na jurajskich bezdrożach. Na obóz na-
leży zabrać: odzież i buty do wybrudzenia i zmo-
czenia w terenie (3 komplety), 2 pary rękawic do 
jazdy quadem. Mile widziane: własny kask, zbroja 
do jazdy quadem tzw. „żółw”, buty motocrossowe, 
gogle przeciw kurzowi.

ło. W trakcie obozu przewidzianych jest siedem 2-3 
godzinnych wypraw terenowych, w trakcie, których 
uczestnicy samodzielnie będą prowadzili quady. W 
programie, co najmniej jedna nocna wyprawa, to 
dopiero będzie adrenalina. Obóz rozpoczniemy od 
sprawdzenia poziomu umiejętności jazdy quadem, 
a po weryfikacji umiejętności dokonamy ewentual-
nego podziału na grupy i dopasujemy trasy, którymi 
będziemy poruszać się w trakcie zajęć. Zakończenie 
obozu zwieńczy gra terenowa na czterokołowcach i 
turniej quadowy z nagrodami. Na obóz należy za-
brać: odzież i buty do wybrudzenia i zmoczenia w 
terenie: 3-4 komplety, wygodne rękawice do jazdy 
quadem: 2 pary. Wskazany własny kask. Mile widzia-
ne zbroja do jazdy quadem tzw. „żółw”, buty moto-
crossowe, gogle przeciw kurzowi.
*ze względów bezpieczeństwa zajęcia terenowe nie 
odbywają się podczas złej pogody.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w OW „Zajazd Jurajski 
– Rancho Jura” położonym w Podlesicach, u podnó-
ża Góry Zborów. Obiekt jest ogrodzony. Pokoje 3-, 4-, 
5-osobowe z łazienkami (możliwe łóżka piętrowe). 
Do dyspozycji uczestników: teren rekreacyjny, boisko 
do siatkówki plażowej, gier i zabaw, zadaszona wiata 
grillowa, sale ze sprzętem multimedialnym, sala dys-
kotekowa, strefa WI-FI.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczo-
rek) w jadalni ośrodka. Śniadania i kolacje w for-
mie bufetu, obiad serwowany. Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu; ostatni posiłek: śniadanie 
w dniu wyjazdu i suchy prowiant na drogę powrot-
ną. Dopłata do diety bezglutenowej/ bezlaktozo-
wej/ wegetariańskiej: 200 PLN, wegańskiej: 250 PLN. 
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka kadry pedagogicznej.
Realizacja programu. 

program fakultatywny

Warsztaty żonglerki - Cena 50 PLN.

Paintball – rozgrywka i dynamiczne scenariusze, do 
dyspozycji 100 kul (realizowany przy min. 8 osobach). 
Cena 130 PLN.

Wieczór z Duchami – wycieczka na Zamek w Ogro-
dzieńcu i nocne zwiedzanie. Cena 165 PLN.

Wyprawa samochodami terenowymi do kamienioło-
mu – poszukiwanie kalcytów i amonitów/ (realizowa-
ny przy min. 12 osobach). Cena 200 PLN.

uwagi
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależno-
ści od pogody i predyspozycji psychofizycz-
nych uczestników. Zabierz ze sobą: legityma-
cję szkolną, wypełnioną kartę kwalifikacyjną, 
ręczniki kąpielowe, mały plecak na wycieczki, ciepły 
sweter lub polar, dres, kurtkę przeciwdeszczową, 
nakrycie głowy, buty sportowe i obuwie za kostkę 
do górskich wędrówek, preparat do ochrony przed 
komarami, krem z filtrem UV. Prosimy podpisać bagaż 
uczestnika. Cena nie obejmuje dopłaty za transport 
z miast w Polsce wyszczególnionych w planie podróży 
i programu fakultatywnego. 

plan podróży nr 9

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrod-
ka ok. godz. 16.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 12.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 17.00, wyjazd nie później niż o godz. 10.00.

terminy wyja zdów:
1 05.07-15.07;
2 16.07-26.07;
3 27.07-06.08;
4 07.08-17.08.

PODLESICE
MIĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

Kod wyjazdu:
KPOC Rekreacja na Jurze Kreatywno-plastyczny  Manga i Anime/Obóz sztuki kulinarnej

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-4  2 699 PLN 2 299 PLN 2 799 PLN 2 399 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% - 
szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

miejscowość turystyczna na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

tajemniczy rejon rezerwatu Góry Zborów, grodów, zamczysk i białych 
ostańców skalnych

wyprawa do ruin Zamku Bąkowiec, na Słowikową Skałę i na Górę Apteka

tajemnice Jaskini Głębokiej, Kruczych Skał i Swoistej Baszty

relaks na odkrytym kąpielisku w Kroczycach
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Rekreacja na Jurze  
(10-16 lat)

Obóz kreatywno-
plastyczny
(10-16 lat)

Obóz sztuki kulinarnej 
(10-16 lat)

Manga i Anime 
(10-16 lat)

W programie: 
- relaks na odkrytym kąpielisku w Kroczycach,
- poszukiwanie z wykrywaczem metalu amonitów i 
innych cennych minerałów w piaskach Jury i eksplo-
racja Jaskini Głębokiej, 
- wieczorny, obozowy „sabat” z własnoręcznie wyko-
nanymi latarenkami na Górze Zborów, 
- tworzenie wakacyjnych eko-pamiątek. Szyszki, li-
ście i kamienie będą naturalną inspiracją, 
- obozowy zielnik, szukamy jadalnych roślin i ziół 
na Górze Apteka, 
- kulinarne wyzwania i wakacyjne przekąski,
- zajęcia rekreacyjne, integracyjne i sportowe: 
„Jurajski Paker 2023”; szalony bieg z przeszkodami, 
przeciąganie liny, wyścigi w spodniach klauna, roz-
grywki w darta i twistera, turniej koszykówki i siat-
kówki, badminton, frisbee, nocne podchody,
- pokaz mody, wybory Miss i Mistera Podlesic, 
- ogniska, planszówki, kalambury, zawsze popularna 
mafia, dyskoteki, seanse filmowe, karaoke.

W programie: 
strefa artystycznego tworzenia:
- wakacyjny kolaż – stawiamy na bogactwo materia-
łów i ciekawą kompozycję,
- w klimatach boho – makrama i plecione branso-
letki,
- lampiony w dłoń i wianki na głowy – czyli klima-
tyczny wieczór na Górze Zborów,
- graffiti – kartonowe murale i sztuka uliczna – po-
znajemy jej tajniki,
- czy znasz tego artystę? – quiz i widzówki na we-
soło,
- sekrety decoupage – wybieramy wzory, bawimy się 
zdobieniami, dekorujemy,
- projektujemy i wykonujemy letnią biżuterię, 
- origami i furoshiki – sztuka efektownego składania 
papieru i tworzenia praktycznego opakowania uży-
wając jedynie kawałka tkaniny,
- wielkie bańki mydlane, 
- śmieszne slime - wykonujemy kolorowe glutki.

Obóz dla fanów gotowania, spotkanie z 
kuchniami świata, sposobami przyrządza-
nia, prezentowania i serwowania potraw. 

Idealna propozycja dla każdego fana anime i mangi. 
Razem z innymi otaku poszerzysz swoją wiedzę na 
temat kultury, mitów i zwyczajów panujących w Kra-
ju Kwitnącej Wiśni. 
W programie: 
- masa twórczej pracy przy tworzeniu własnej man-
gi, dekorowaniu toreb oraz ozdabianiu lisiej maski, 
dokładnie takiej, jak ta Giny z „W Stronę Lasu Świe-
tlików” czy Sabito z „Demon Slayer”,
- Wieczór YŌKAI, pełen japońskich strasznych histo-
rii i miejskich legend,
- sprawdzamy naszą kreatywność podczas konkursu 
low budget cosplay i bitwy fandomów,
- cosplay i sesja zdjęciowa w krainie białych skał - 
własnoręcznie zrobiony paper wig i kocie uszka na 
pewno nam w tym pomogą,
-„Death Note” lub „Danganronpę” czyli pojedynki 
dobra ze złem, stajemy po jednej ze stron podczas 
naszej anime - debaty oksfordzkiej,
- quizy i wiedzówki ze znajomości openingów oraz 
anime,
- tajniki japońskiej kuchni – przygotowujemy sushi, 
- poznajemy ceremonię parzenia herbaty, 
- japońska mowa ciała i tajemnice „ojigi”,
- orygami – sztuka efektownego składania papieru.
Poza tym czeka nas poznawanie tajemniczego re-
zerwatu Góry Zborów, Jaskini Głębokiej i Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd. Czy takie krajobrazy 
mogą być tłem dla anime? 

strefa wakacyjnego relaksu:
- SPA – kąpiele w kąpielisku w Kroczycach,
- ćwiczenia relaksacyjne na ścieżkach leśnych, 
- sylwoterapia – sprawdzamy zdrowotną moc drzew.
Poza tym: eksploracja Jaskini Głębokiej, gry i zabawy 
integracyjno – rekreacyjne, kalambury, dart, zawsze 
popularna mafia, wieczory muzyczne, dyskoteki, 
nocne seanse filmowe, karaoke i wakacyjna zabawa. 

W programie:
- pasowanie na mistrza sztuki kulinarnej, 
- garnek czy patelnia: moc potraw jednogarnko-
wych, a świat smażonych naleśników – sprawdzimy 
co nam bardziej smakuje,
- dania z ogniska: minimalistyczny styl czy sztuka 
przetrwania, 
- czy dietetyczna kuchnia może być smaczna? – po-
znajemy zasady zdrowego odżywiania, 
- festiwal potraw: śródziemnomorskie sałatki, skan-
dynawskie tartinki, angielskie tosty – sprawdzamy 
na czym polega ich fenomen, 
- dania bez gotowania – doskonałe rozwiązanie na 
wakacyjne potrawy,
- znasz ten smak? czyli kuchnia w ciemno – rozpo-
znaj produkt z zawiązanymi oczami, 
- „warzywa na stół” - carpaccio z buraka, krem z po-
midorów, pieczony ziemniak – kulinarne wyzwanie z 
wykorzystaniem prostych składników,
- plating – sztuka prezentowania potraw na pate-
rach – dopełnienie kulinarnego artyzmu, 
- zasady serwowania dań i ułożenia sztućców na 
stole – wizytujemy restaurację w Kroczycach i ob-
serwujemy kelnerskie rzemiosło,
- tajniki fotografii kulinarnej – wybieramy najlepsze 
zdjęcie,
- tworzymy ranking znanych mistrzów kuchni i gotu-
jących osobowości telewizyjnych, sprawdzimy kto i 
dlaczego nas najbardziej inspiruje,
- wakacyjny bankiet – starcie drużyn. Wydarzenie 
będzie oceniać obozowe jury.
Poza tym: eksploracja Jaskini Głębokiej, gry i zabawy 
integracyjno – rekreacyjne, kalambury, dart, zawsze 
popularna mafia, wieczory muzyczne, dyskoteki, 
nocne seanse filmowe, karaoke i wakacyjna zabawa.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w części hotelowej 
Parku Nauki i Ewolucji Człowieka. Pokoje 4-, 6-osobo-
we z łazienkami, łóżka piętrowe.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
w stołówce ośrodka. Śniadania w formie bufetu, 
obiad i kolacja serwowane do stolika. Pierwszy posi-
łek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniada-
nie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną 
(dwie kanapki, słodka przekąska, owoc, woda). Moż-
liwość zamówienia diety wegetariańskiej (zgłoszenia 
przy zapisie). Uczestnikom zapewniamy stały dostęp 
do wody pitnej na terenie ośrodka.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. Opieka pedagogiczna. Realizacja pro-
gramu. 

uwagi
Kolejność realizacji zajęć ustali kadra w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Uczestnicy muszą zabrać ze sobą: ręczniki, strój 
kąpielowy, krem z filtrem, nakrycie głowy, wygodne 
buty, nieprzemakalną kurtkę i latarkę. 

plan podróży nr 12

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
z miast: Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Lubin. Legni-
ca, Wrocław, Opole ok. godz. 13.00. Planowany wyjazd 
z ośrodka ok. godz. 15.00. Z pozostałych miast przyjazd 
ok. godz. 18.00, wyjazd ok. godz. 9.30. Dojazd własny: 
przyjazd nie wcześniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie 
później niż o godz. 10.30.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07;
2. 05.07-15.07;
3. 16.07-26.07;
4. 27.07-06.08;
5. 07.08-17.08;
6. 18.08-28.08.

 

p r o g r a m  w s p ó l n y

JuraPark Krasiejów koło Opola to największy 
w Europie park tematyczny, na terenie którego pro-
wadzone są wykopaliska przyciągające naukow-
ców z całego świata. Odkryte tutaj skamieniałości 
triasowych płazów i gadów należą do najbogat-
szych zbiorów na świecie. Nielimitowane czasowo 
pobyty na terenie parku pozwalają na skorzy-
stanie ze wszystkich proponowanych atrakcji: na 
pokładzie kapsuły czasu przemierzającej 300 me-
trowy tunel udamy się w podróż przez miliardy lat 
istnienia wszechświata. W prehistorycznym Oce-
anarium czeka nas spotkanie z 20 metrowym reki-
nem Megalodonem. Niezapomnianych emocji do-
starczy nam wizyta w Cinema 5D. W Parku Nauki 
i Ewolucji Człowieka w czasie podróży promem 
kosmicznym przeniesiemy się do początków życia 
na Ziemi. Na wyciągnięcie ręki mamy zaginiony 
świat dinozaurów. Ich cmentarzysko zobaczymy 

KRASIEJÓW
MIĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

Kod wyjazdu:
OPJK Świat przygód Świat młodego odkrywcy/ Przygoda z LEGO/Przygoda z Minecraft

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-6  2 649 PLN 2 249 PLN 2 799 PLN 2 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% - 
szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

zakwaterowanie na terenie JuraParku

bezpłatne i nielimitowane wstępy na teren JuraParku i Parku Ewolucji

spotkanie z paleontologiem 

nocne podchody wśród ożywających dinozaurów 

własnoręczne rozpalanie ogniska 

wycieczka do ZOO i spacer po Opolu  

kąpielisko na terenie Parku   

przez szklaną podłogę pawilonu paleontologicz-
nego. Do dyspozycji uczestników atrakcyjny park 
rozrywki, plac zabaw i kąpielisko z piaszczystą 
plażą. Wakacje w Krasiejowie to oferta skierowana 
do prawdziwych poszukiwaczy przygód. Nie lada 
atrakcją będzie wycieczka do Opola – Stolicy 
Polskiej Piosenki, gdzie czeka nas spacer Aleją 
Gwiazd, zwiedzanie opolskiego Amfiteatru i jed-
nego z najpiękniejszych w Polsce Ogrodu Zoolo-
gicznego. Do tego gry i zabawy, kąpiele i plażo-
wanie na parkowym kąpielisku, zawody sportowe, 
nocne podchody i gry terenowe po zamknięciu 
JuraParku wśród ożywających nocą dinozaurów 
(nie zapomnij zabrać latarki), ogniska i dyskote-
ki. Chcesz poznać smak czekającej Cię przygody, 
zajrzyj na www.gra.annaland.pl i www.jurapark-
krasiejow.pl . Takiej krainy nie znajdziesz nigdzie 
indziej!
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Świat przygód
(9-13 lat)

Świat młodego odkrywcy 
(9-13 lat)

Przygoda z LEGO
(9-13 lat)

Przygoda z Minecraft
(9-13 lat)

Nielimitowane czasowo pobyty na terenie Jura-
Parku w Krasiejowie pozwolą na budzące dresz-
cze emocji spotkania oko w oko z dinozaurami i 
przeżycie niesamowitych przygód w krasiejowskim 
Jurassic Parku. Przygoda w Oceanarium – pełne 
grozy spotkanie z 20-metrowym rekinem Me-
galodonem. Przygoda w kapsule czasu – prze-
mierzając w niej 300-metrowy tunel udasz się w 
podróż przez miliardy lat istnienia wszechświata. 
Kosmiczna Przygoda - w czasie podróży promem 
kosmicznym startującym z Parku Nauki i Ewolu-
cji Człowieka osiągniesz orbitę wokółziemską i 
przeniesiesz się w czasie o miliony lat.  Prehisto-
ryczna przygoda – spotkanie z człowiekiem lodu 
„Oetzim” i poznanie ewolucji człowieka. Przygoda 
w preparatorium – zobaczysz i poznasz, jak się 
preparuje znalezione skamieniałości. Przygoda 
Paleontologa – patrząc przez szklaną podłogę w 
Pawilonie Paleontologicznym przekonasz się, że w 
Krasiejowie naprawdę żyły dinozaury, odwiedzisz 
stanowisko paleontologa, poznasz narzędzia, ja-
kich używa do szukania prehistorycznych kości 
dinozaurów, a na warsztatach z gipsowego bloku 
wypreparujesz swojego dinozaura. Przygoda w ki-
nie – podczas emocjonującego seansu filmowego 
5D, dzięki trójwymiarowemu obrazowi i efektom 
specjalnym, zostaniesz aktywnym uczestnikiem 
scen rozgrywających się na ekranie. Przygoda 
dla odważnych – nocne podchody po zamknięciu 
JuraParku, wśród ożywających nocą dinozaurów. 
Przygoda w lunaparku – codzienne szaleństwa 
na placach zabaw: karuzele, statek piracki, zjeż-
dżalnie, symulatory i bajkowa kraina dinozaurów 
– labirynt pełen tajemniczych przejść, zjeżdżalni 
i zakamarków. Przygoda w ZOO - wizyta w ZOO w 
Opolu - jednym z najpiękniejszych w Polsce ogro-
dów zoologicznych, gdzie można zobaczyć ponad 
1000 zwierząt. Największą atrakcją jest możliwość 
podziwiania pokazów karmienia goryli, wydr, czy 
treningów uchatek.     

Oferta dla wszystkich pasjonujących się powsta-
waniem świata i odkrywaniem jego tajemnic. 
Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób daleki 
od szkolnej codzienności. Przy pomocy prostych 
przedmiotów zbudujecie rakietę, którą poślecie 
w przestworza. W trakcie zajęć z elektrodynamiki 
oraz magnetyzmu znajdziecie odpowiedź na py-
tanie, jak to się dzieje, że przedmioty unoszą się 
w powietrzu (lewitują). Przy pomocy magnesu i 
baterii zbudujecie prosty silnik elektryczny oraz 
model kolejki magnetycznej. Przeprowadzicie róż-
ne eksperymenty chemiczne. W czasie wieczo-
ru z wynalazcą dowiecie się, jak wygląda proces 
twórczy – od pomysłu do realizacji. Ponadto mega 
ciekawy program realizowany na terenie JuraParku 
w Krasiejowie, wizyty w preparatorium i pawilonie 
paleontologicznym. W czasie wizyt w Parku Nauki 
i Ewolucji Człowieka, wykorzystując jego interak-
tywne, multimedialne możliwości, wcielając się w 
wirtualnego człowieka z przeszłości zapoznacie się 
z rozwojem życia na Ziemi, zobaczycie najstarszą 
znalezioną mumię człowieka, poznacie historię 
pisma i rozwój najważniejszych naczyń i narzędzi. 
Oprócz wymienionych zajęć uczestnicy obozu ko-
rzystają ze wszystkich atrakcji i programu obozu 
Świat Przygód. Udział w tym obozie zapewni Wam 
nie tylko super zabawę, ale dostarczy też dużo 
wiedzy o historii Ziemi i dinozaurach żyjących w 
Krasiejowie przed 230 mln lat, pokaże, że nauka 
nie musi być nudna. Będzie czas na gry i zabawy 
edukacyjne. W trakcie naszych wakacji czeka Cię 
prawdziwa frajda z odkrywania świata.

W trakcie 3 bloków zajęć budowa robotów z pro-
gramowaniem – podstawy konstruowania robotów, 
walka robotów, sumo, budowa robotów – skuterów 
śnieżnych i budowa robota wg własnego pomysłu, 
zajęcia z elektroniki z programowaniem. Prezentacja 
możliwości drukarki 3D, przy sprzyjających warun-
kach pogodowych pokaz latania dronem. Zajęcia z 

Przygoda dla fanów tej jednej z najpopularniejszych 
gier komputerowych na świecie. Uczestnicy pro-
wadzić będą rozgrywki w Minecraft Java Edition, w 
programie zajęć turnieje, minigry i konkursy budo-
wania. Pokazane zostaną również przeróżne sztuczki 
i mechaniki, które mogą urozmaicić rozgrywkę (np.
niszczenie bedrocka). Prezentacje i instruktaż budo-
wania różnych przydatnych i praktycznych mecha-
nizmów czy możliwość spróbowania swoich sił w 
popularnym ostatnio trybie „Manhut”. Poza tym do-
stępnych jest wiele trybów rozgrywki, od trybu prze-
trwania, przez kreatywny do takich jak „Bedwars”, 
„Skywars” czy „Skyblock”. Wszystko to w bezpiecznym 
i przyjaznym otoczeniu, które nie naraża na toksycz-
ne zachowania, jakich można doświadczyć w inter-
necie. W czasie turnusu zostanie zrealizowanych 
10 godzin zajęć Minecraft i cały program Świata 
Przygód.       

robotyki prowadzą pasjonaci tworzący, na co dzień 
zespół „Konstruktorzy Robotów”. Oprócz wymienio-
nych zajęć uczestnicy obozu korzystają ze wszystkich 
świadczeń, atrakcji i programu Świat Przygód. Udział 
w tym obozie zapewni Ci nie tylko super zabawę, ale 
dostarczy też nowych umiejętności.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Gościnna Zagroda” w Przysieczy.
Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami. Możliwe łóżka 
piętrowe. Na dużym terenie gospodarstwa znajdują 
się  m.in.  plac  zabaw,  rekonstrukcja  rycerskiego 
grodu warownego, mini zoo, stajnia, dwuhektarowy 
staw z piaszczystą plażą, wyspą i wiszącym mostem. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser). Możliwa 
dieta wegetariańska – zgłoszenie przy zapisie. Zapew-
niony jest stały dostęp do wody pitnej dla uczestni-
ków – prosimy o zabranie ze sobą bidonu  lub  małej  
plastikowej  butelki.  Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz suchy prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja ciekawego progra-
mu zajęć i animacji.

uwagi
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży.

plan podróży nr 12

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd  do  ośrod-
ka  ok.  godz.  12.15 - 18.00 (w zależności od miejsca 
wsiadania).  Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
09.30-15.45 (w zależności od miejsca powrotu). Dojazd 
własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wy-
jazd nie później niż o godz. 09.00.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07;
2. 05.07-15.07;
3. 16.07-26.07;
4. 27.07-06.08;
5. 07.08-17.08;
6. 18.08-28.08.

 

PRZYSIECZ
MIĘDZY  MORZEM A  GÓRAMI POLSKA

Kod wyjazdu:
OPSP Kolonia rekreacyjna Kolonia plastyczna Kolonia ABC jazdy konnej 

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-6 2 649 PLN 2 249 PLN 2 749 PLN 2 349 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% 
- szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

rodzinna atmosfera „Gościnnej Zagrody” 

zwierzyniec na wyciagnięcie ręki

Opole - Stolica Polskiej Piosenki 

opolskie ZOO 

spotkania z ciekawymi ludźmi 

specjalne programy dla miłośników jazdy konnej lub plastyki 

wakacje w sielskim otoczeniu 

sięganie do korzeni - poznawanie ginących zawodów
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Kolonia rekreacyjna
(7-13 lat)

Kolonia plastyczna
(7-13 lat)

Kolonia ABC jazdy konnej 
(7-13 lat)

program wspólny
Wszystkich poszukiwaczy przygód zapraszamy na 
kolonie do Gościnnej Zagrody. Wspólnie poszukamy 
odpowiedzi na pytania: Dlaczego kogut pieje? Skąd 
się bierze chleb na naszym stole? Dlaczego picie 
mleka jest zdrowe? Jak zwierzęta pomagały dawniej 
podróżować? Za co ludzie kochają konie? W trakcie 
pobytu zapewniamy Wam niezliczoną ilość atrakcji, 
wśród nich: przejażdżka wozem taborowym ciągnię-
tym przez parę koni, jazdę na kucyku lub dużym ko-
niu, spotkanie z ludźmi wykonującymi ciekawe, ale 
zanikające już zawody. Poznamy artystów rękodzieła 
ludowego, zobaczymy jak wyplatane są wiklinowe 
koszyki, poznamy pracę kowala, własnoręcznie ule-
pimy z gliny wakacyjne pamiątki. Wielu z Was zain-
teresuje na pewno praca lekarza weterynarii, który 
w trakcie warsztatów opowie o niesamowitych zwy-
czajach zwierząt. Na terenie gospodarstwa będziemy 
przebywali wśród całej gromady zwierząt: psy, koty, 
konie, krowa, kozy, owce, indyki, kury oraz nieco bar-
dziej egzotyczne pawie, daniele, świnka wietnamska. 
Zrealizujemy całodzienną wycieczkę do Opola, w 
trakcie której przespacerujemy się po Starówce, zo-
baczymy opolski Amfiteatr oraz odwiedzimy zoo, w 
którym zobaczymy miedzy innymi goryle, lwy, żyrafy 
i wiele innych egzotycznych gatunków zwierząt. Po-
nadto: gra terenowa w lesie, konkursy artystyczne, 
zmagania sportowe. Będzie również ognisko z pie-
czeniem kiełbasek i ziemniaków.

Nastawiamy się na aktywny wypoczynek. Codzien-
ne spacery po terenie gospodarstwa oraz do pobli-
skiego lasu, zabawy na plaży, realizacja programu 
wspólnego zapewnią rozrywkę na wiele dni. Wielką 
atrakcją będą z pewnością zabawy ze zwierzakami. 
Zapraszamy wszystkich miłośników zwierząt.

Zajęcia jazdy konnej odbywają się na terenie 
gospodarstwa. Wizyty w stajni, wybiegi dla koni 
i obcowanie z tymi pięknymi zwierzętami będą dla 
uczestników codziennością. W programie 5 godzin 
jazdy w siodle, a także zajęcia z pielęgnowania 
i siodłania koni oraz podstaw powożenia. 

Wszystkie artystyczne dusze zapraszamy na ko-
lonie plastyczne obejmujące 15 godzin zajęć pla-
stycznych i artystycznych. Czekają Was inspirujące 
spotkania z opolskimi twórcami ludowymi, ludźmi 
wykonującymi ciekawe, ale zanikające już zawody. 
Zrealizujemy warsztaty z kowalstwa artystycznego, 
garncarstwa i wikliniarstwa. Wykonamy oryginalne 
przedmioty artystyczne pod okiem najlepszych 
twórców. Oprócz tego zajęcia plastyczne: malowa-
nie kamieni, stemplowanie rąk, wariacje z farbami 
i wiele innych. 
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Góry

NA MAPIE KOD STR.

13

5

7

2
1

4 3

8

6

15

16

11

10

12

17 18

14

Kraków

1 Zakopane – rekreacyjny, parki wodne, przygo-
dowy, wędrowny, języka angielskiego

BPOZ 125-127

2 Bieszczady – przygodowy, artystyczny, wę-
drowny, mangi i anime, paintball, survival, detek-
tywistyczny, rekreacyjny, pływacki, jazdy konnej, 
ekologiczny

APBW
APBZ
APBP

128-131

3 Muszyna – przygodowy Fabryka Adrenaliny, 
tenisowy

OPSM
OPSW 132-135

4 Niedzica – rekreacyjny, języka angielskiego, 
żeglarski, wędrowny

BPON 136-137

5 Murzasichle – rekreacyjny, zumba-fitness, 
adventure, fotograficzny, plastyczny, języka 
angielskiego, paintballowy, survivalowy, manga 
i anime

OPOM 138-139

6 Bukowina Tatrzańska – rekreacyjny, plener 
malarski, jazdy konnej, hobby horses

OPBT 140-141

7 Rabka Zdrój – przygodowy, przygodowy 
z angielskim, przygodowo-zdrowotny, lego

KPOG 142-143

8 Zawoja – rekreacyjny, przygodowy, górski, parki 
atrakcji

KPOD 144-145

9 Węgierska Górka - rekreacyjny, przygodowy, 
pływacki, paintballowy, ASG

KPOR 146-147

10 Wisła – kolonie, multisport, język angielski, obóz 
włóczykija

PPWM 148-149

11 Brenna – jeździecki, rajd konny, przygodowy KPOB 150-151

12 Ustroń – rekreacyjny, magii, detektywistyczny, 
parki atrakcji, RPG

KPOU 152-154

13 Pokrzywna – rekreacyjny, fitness, azjatycki, 
przygodowy, paintball, ASG, influencer i youtuber

KPOP 155-157

14 Bory Niemodlińskie –  rajd konny OPKL 158-159

15 Lądek Zdrój –  rekreacyjny, jazdy konnej, piłki 
nożnej, biegowo-rowerowy

BPOL 160-161

16 Kotlina Kłodzka – rekreacyjny, Minecraft, 
plastyczny, języka angielskiego, jazdy konnej

OPKZ 162-163

17 Karpacz - rekreacyjny, parki wodne, przygodo-
wy, języka niemieckiego

OPOK 164-165

18 Szklarska Poręba - rekreacyjny, języka angiel-
skiego, plastyczny, Minecraft, przygodowy

OPOS 166-167

9
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ZAKOPANE
świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów, Willa „U Franka” - 
przestronny pensjonat z widokiem na panoramę Tatr. 
Pokoje 3-, 4-, 5-os. z łazienkami i TV, większość pokoi z 
balkonami. W obiekcie: jadalnia, świetlica z bilardem 
i innymi grami zręcznościowymi. Duży teren rekre-
acyjny, boisko do kosza, siatkówki, oraz miejsce na 
ognisko. Do dyspozycji uczestników stylowy domek 
góralski z salą dyskotekową i świetlicami do zajęć 
integracyjnych.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki oraz podwieczo-
rek) w stołówce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika. Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna.
Zajęcia sportowe i rekreacyjne.

program fakultatywny
Energylandia – największy park rozrywki w Polsce. 
Wycieczka dla młodzieży powyżej 12. roku życia – cena 
ok. 250 PLN (opłaty prosimy dokonywać podczas re-
zerwacji).
Pobyt w Parku Linowym Adventura na Gubałówce - 
cena ok. 45 PLN.
Termy Chochołowskie – wodne szaleństwo w aqu-
aparku – cena ok. 80 PLN.

.uwagi
Należy zabrać ze sobą: ok. 45 EUR na realizację pro-
gramu na Słowacji, paszport lub dowód osobisty, 
wypełnioną kartę kwalifikacyjną, buty na wycieczki 
górskie, ciepły sweter, kurtkę nieprzemakalną, mały 
plecak na wycieczki, latarkę, klapki, strój kąpielowy, 
ręcznik kąpielowy. Wszystkie wycieczki wysokogórskie 
poprowadzą doświadczeni przewodnicy tatrzańscy. 
Program tych wycieczek uzależniony jest od warun-
ków pogodowych oraz możliwości fizycznych uczest-
ników i może ulec pewnym zmianom. Cena nie obej-
muje: programu fakultatywnego, dopłaty za transport 
z miast wyszczególnionych w planie podróży.

plan podróży nr 10

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrod-
ka ok. godz. 19.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 07.30. Dojazd własny - przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 19.00, wyjazd nie później niż o godz. 07.00. 

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07,
2. 05.07-15.07,
3. 16.07-26.07,
4. 27.07-06.08,
5. 07.08-17.08,
6. 18.08-28.08.

- Tatry i górskie wycieczki z przewodnikiem: 
Dolina Kościeliska z jaskiniami: Mroźną, Mylną 
i Raptawicką oraz Wąwóz Kraków ze Smoczą 
Jamą. Wejście na Gubałówkę, skąd rozpościera 
się przepiękny widok na Tatry, i zjazd z Butoro-
wego Wierchu wyciągiem krzesełkowym.
- Wieczór góralski z prawdziwym góralem.
- Ognisko z kiełbaskami.
- Masa innych atrakcji, tj. gry i zabawy rekre-
acyjne, zajęcia integracyjne, dyskoteki, roz-
grywki sportowe i wiele innych.

program wspólny

- Wodne szaleństwo w Aquaparku Tatralandia na 
Słowacji – największym całorocznym kompleksie 
wodnym w Europie.
- Wycieczka do Zakopanego z gwarnymi, koloro-
wymi Krupówkami i obiektami skoczni Krokiew. 
Obowiązkowym punktem programu będzie moż-
liwość zakupu góralskich pamiątek.
- Centrum Edukacji Przyrodniczej z interaktywną 
mapą Tatr. Jedną z atrakcji będzie specjalny po-
kaz filmu w technologii 3D, z którego dowiesz się 
m. in. dlaczego nie wolno wprowadzać psów na 
teren parku oraz dokarmiać dzikich zwierząt.

Kod wyjazdu: 
BPOZ Tatrzańskie Parki Wodne Tatrzański Luz Tatrzańskie Wędrówki/

Tatrzańska Przygoda Tatra English

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-5  2 799 PLN 2 399 PLN 2 699 PLN 2 299 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 2 799 PLN 2 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przer-
wania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

125

ośrodek z pięknym widokiem na panoramę Tatr

Aquapark Tatralandia – największy całoroczny kompleks wodny w Europie

Tatry - idealne miejsce dla miłośników górskich wędrówek

spotkania z kulturą i folklorem Podhala



Tatrzańskie Parki Wodne 
(7-11 lat), (12-18 lat)

Tatrzański luz 
(7-11 lat), (12-18 lat)

Jedni wolą wakacje nad wodą, drudzy w górach, 
a my proponujemy Wam i jedno i drugie. W Ta-
tralandii – największym całorocznym kompleksie 
wodnej zabawy w Europie, czeka na Was 10 base-
nów ze słoną, termalną i czystą wodą, z pięknym 
widokiem na Tatry. Do tego 6 zjeżdżalni, wyspa pi-
ratów z niepowtarzalnym tropikalnym klimatem i 
wiele innych atrakcji. Zabierzemy Was również do 
Aquaparku w Zakopanem, gdzie znajdują się: dwa 
baseny, dzika rzeka, liczne zjeżdżalnie, whirlpoole 
oraz kompleks saun. Natomiast w wodnym parku 
rozrywki Termy Chochołowskie znajdziecie takie 
atrakcje jak: rwąca rzeka, zjeżdżalnie, sztuczna 
fala czy siatka wspinaczkowa, a dla spragnionych 
plażowania czeka piaszczysta plaża z leżakami. Pa-
miętajcie o programie wspólnym.

Idealna propozycja dla osób, które preferują re-
kreację i wypoczynek w górskim klimacie, podczas 
którego nie zabraknie wakacyjnego luzu i dobrej 
zabawy. Program wspólny i szaleństwa w Aquapar-
ku Tatralandia oraz zwiedzanie najciekawszych 
miejsc w Zakopanem to jednak nie wszystko! Od-
wiedzimy również Be Happy Museum - to prawdzi-
wa mekka dla miłośników selfie. Naładujcie bate-
rie w swoich telefonach, bo Be Happy Museum to 
niepowtarzalne scenografie z kultowymi donatami, 
ogromnymi słodyczami czy jednorożcami, to gwa-
rancja super fotek, które zrobią furorę na Waszych 
mediach społecznościowych. Dodatkowo masa in-
nych atrakcji takich jak: dyskoteki, gry rekreacyjne, 
rozgrywki sportowe, zajęcia integracyjne i wiele 
innych.

GÓRYZAKOPANE ZAKOPANE
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Tatrzańskie Wędrówki 
(10-18 lat)

Tatrzańska Przygoda 
(7-11 lat), (12-18 lat)

Tatra English 
(7-12 lat), (13-18 lat)

Idealny obóz dla miłośników górskich wędrówek. 
Poza wspólnym programem dla wszystkich uczest-
ników, czeka Was również moc niesamowitych 
wrażeń podczas górskich wycieczek z przewodni-
kiem. Zobaczycie: Dolinę Kościeliską z jaskiniami: 
Mroźną, Mylną i Raptawicką oraz Wąwóz Kraków 
ze Smoczą Jamą. Zdobędziecie słynne Czerwone 
Wierchy: Małołączniak, Krzesanice - najwyższą 
górę Czerwonych Wierchów i Ciemniak. Przez Doli-
nę Pięciu Stawów Polskich oraz Szpiglasową Prze-
łęcz dostaniecie się do najbardziej znanego jeziora 
w Tatrach – Morskiego Oka. Po drodze będziecie 
mogli podziwiać największy wodospad w Polsce 
- Wielką Siklawę. Na Wiktorówkach zobaczycie 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr, następnie 
przejdziecie na Rusinową Polanę, gdzie będziecie 
zachwycać się piękną panoramą wschodnich Tatr, 
stąd przez Gęsią Szyję, Suchy Wierch Waksmudzki 
oraz Psią Trawkę udacie się w drogę powrotną do 
Zakopanego. 

Propozycja dla spragnionych adrenaliny.
Zabierzemy Was do parku linowego, gdzie zasko-
czy Was moc atrakcji, w tym wysokościowy system 
platform i przeszkód linowych zainstalowany na 
drzewach na poziomie 6-8 metrów nad ziemią. Ko-
lejną dawkę adrenaliny dostarczy Wam najdłuższy 
w Polsce zjazd na linie: prawie 350m – Tyrolka XXL. 
Atrakcją będzie także skok z 14-metrowej Wieży 
Mocy - jest to połączenie huśtawki ze skokiem na 
bungge. Podczas zajęć w parku linowym będziecie 
wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny, a 
nad wszystkim czuwać będą przeszkoleni instruk-
torzy. Paintball w Zakopanem? Dlaczego nie! Bę-
dziecie mieli do dyspozycji kompletny sprzęt i 200 
kul. Kolejna atrakcja, którą Wam zaproponujemy to 
Zorbing – będziecie staczać się po stoku wewnątrz 
gumowej kuli wyposażonej w specjalny system 
bezpiecznego hamowania. Podczas górskich wę-
drówek zobaczycie Dolinę Kościeliską z jaskiniami: 
Mroźną, Mylną i Raptawicką oraz Wąwóz Kraków 
ze Smoczą Jamą. Wejdziecie na Gubałówkę, skąd 

Nauka angielskiego w górskim klimacie. Poprzez 
gry, zabawy i piosenki nauczycie się zagadnień ję-
zykowych, dzięki którym nauka języka obcego nie 
będzie kojarzyła się Wam z nudnymi szkolnymi 
lekcjami. Podczas maksymalnie 2,5 – godzinnych 
zajęć dziennie będziecie toczyć dyskusje, prowa-
dzić konwersacje i przyswajać nowe słownictwo. 
Zapewniamy potrzebne materiały dydaktyczne. 
Pamiętajcie, że nie ominie Was również program 
wspólny, zabawa i zajęcia integracyjne.

GÓRYZAKOPANE
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przejdziecie na Butorowy Wierch i zjedziecie wy-
ciągiem krzesełkowym. Ponadto pokażemy Wam 
Rusinową Polanę i Wiktorówki. Pamiętajcie, że nie 
ominie Was również program wspólny, m.in. wod-
ne szaleństwo w Aquaparku Tatralandia na Słowa-
cji, poznawanie najciekawszych miejsc w Zakopa-
nem oraz wspólna zabawa i zajęcia integracyjne.



128

POLSKAGÓRY

ALMATUR POZNAŃ

Survival
Lesko Ski 
(10-12 lat), (12-18 lat)

BIESZCZADY
świadczenia
Zakwaterowanie: Lesko SKI – zakwaterowanie w Pen-
sjonacie w pokojach 2-, 3-, 4 i 5-osobowych, a także 
w domkach 7-osobowych z pełnym węzłem sanitar-
nym i TV SAT. Lesko-SKI NS: 8-, 10-osobowe wojskowe 
namioty typu NS oraz w nowo wybudowanym ośrod-
ku Wrota Bieszczad w Lesku w pokojach typu studio 
4/5/6-osobowych z jedną lub dwoma łazienkami.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + deser) w restau-
racji pensjonatu/ośrodka. Pierwszy posiłek – kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek – śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu obozo-
wego.

program fakultatywny
Fotorelacja obozowa – do pobrania online 35 PLN. 
Rejs statkiem po Solinie - 35 PLN. Techniki linowe + 
Archery Tag - nauka wiązania węzłów linowych, slac-
kline, budowa wieży ze skrzynek i wspinaczka się po 
ściance wspinaczkowej z zabezpieczeniem oraz  strze-
lanie z łuku bezpiecznymi strzałami - 75 PLN. Paintball 
i Bumper Ball – różne scenariusze gier i zabawa w 
kuli- 80 PLN. Spływ Sanem pontonami – 75 PLN. Wy-
prawa na Połoninę Wietlińską – całodzienna pieszo-
-autokarowa wycieczka w wysokie Bieszczady – 130 
PLN. Auta terenowe 4x4 – 45min – 85 PLN, 2h – 150 
PLN. Energylandia – Park rozrywki- 350 PLN, Aquarius 
Wodna Zabawa - zjeżdżalnie, baseny, gejzer i masaże 
wodne – cena 45 PLN. Nocny Biwak – jedna z naj-
większych przygód bieszczadzkich obozów (prosimy o 
zabranie własnych śpiworów) – 70 PLN.
Nie wszystkie punkty programu fakultatywnego do-
stępne są na wszystkich obozach.

uwagi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wy-
szczególnionych w planie podróży, kosztów imprez 
fakultatywnych. Wszelkie życzenia dotyczące zakwa-
terowania będą rozpatrywane w miarę możliwości.

plan podróży nr 7

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrod-
ków ok godz. 20.30.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07; 
2. 05.07-15.07; 
3. 16.07-26.07; 
4. 27.07-06.08; 
5. 07.08-17.08; 
6. 18.08-28.08

Zakwaterowanie w namiotach typu NS. Auta 
terenowe 4x4 – przejażdżka po bieszczadz-
kich trasach. Pionierka – budowanie obozo-
wiska, tworzenie przedmiotów codziennego 
użytku. Paintball – wyposażeni w maskę i 
w pełne umundurowanie poznacie budowę 
„markerów” i rozegramy przeróżne scenariu-
sze gier (Deathmatch, Przejęcie flagi, Ochro-
na prezydenta, Przejęcie obozowiska itp.). 
Sztuka przetrwania – budowa obozowiska oraz 
nauka panowania nad ogniem, pozyskiwanie 
pożywienia, budowa prostych filtrów wodnych. 
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – pozycja 
boczna ustalona, nauka resuscytacji krążenio-
wo – oddechowej, opatrywanie ran i urazów. 
Wędrowanie – zapora na Solinie, Bieszczadz-
kie Krupówki, Uzdrowisko Polańczyk, Wzgórze 
Gruszka, Lesko (Synagoga, Kirkut, Zamek, Ka-
mień Leski). Musztra – zwiększająca bezpie-
czeństwo, porządek oraz wprowadzająca dys-

program wspólny

Bieszczady odkryją przed Wami sposób na 
ekstremalnie udane wakacje. Wyjątkowość 
tego tajemniczego zakątka Polski sprawi, 
że każdy dzień zmieni się w niezapomnianą 
przygodę. Wędrówki bieszczadzkimi szlakami 
będą doskonałą okazją do poznania tamtej-
szej fauny i flory. Podczas pieszych wycieczek 
odwiedzicie m.in. Bieszczadzkie Krupówki, 
punkt widokowy na Polańczyku i Uzdrowisko 
Polańczyk, „Bieszczadzkie Morze”, czyli jezio-
ro Solińskie, a także pospacerujecie koroną 
zapory. Weźmiecie udział w „Bieszczadzkiej 
Spartakiadzie” – przeciąganie liny, łucznic-
two, bieg w workach i wiele innych atrakcji. 
Czekają na Was zajęcia rekreacyjne i zawody 
sportowe, gry, konkursy, dyskoteki i ognisko. 
Dodatkowo atrakcje rozwijające wyobraźnię 
i uczące współpracy w grupie – wyścigi rzę-
dów, gry planszowe, terenowe i fabularne. 
Nie zabraknie również tematycznych wie-
czorków, które na długo zapadną w Waszej 
pamięci.

Kod wyjazdu: 
APBP, APBW,                 

APBZ
Survival Artystyczny Manga i Anime

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6  2 349 PLN 1 949 PLN 2 599 PLN 2 199 PLN 2 649 PLN 2 249 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

Bieszczadzkie Krupówki

Bieszczadzkie Morze

Bieszczadzka Spartakiada
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9 Przygód w 9 Dni
Lesko Ski 
(8-12 lat), (12-18 lat)

cyplinę, wartowanie. Trening Tropiciela – zasady 
poruszania się w patrolu, tropienia przeciwnika, 
rozwijania i zwijania szyku, komunikacja niewer-
balna, nocne warty i obrona obozowiska. Strzelec-
two i Łucznictwo – nauka i doskonalenie obsługi 
broni pneumatycznej i łuków. Strzelanie do celu 
jak i tarcz. Samoobrona i elementy sztuk walki – 
sposoby obezwładniania uzbrojonego napastnika 
oraz obrony przed realnym atakiem, chwyty i pady. 
Weremień Exploration – uzbrojeni w GPS-y, kom-
pasy i wskazówki, wyruszycie na eksplorację biesz-
czadzkich terenów. Po odgadnięciu zagadki usią-
dziemy wspólnie na szczycie góry, skąd roztacza 
się niezwykły widok na Bieszczadzką Krainę. Woj-
skowy Masterchef – porozmawiamy o wojskowych 
kulinariach i przygotujemy wspólnie proste potra-
wy. Nie zabraknie pieczenia wojskowego kociołka. 
Spływ Pontonowy – wyprawa z Berezki czerwonym 
szlakiem do Elektrowni Wodnej, spod której wyru-
szymy rzeką na odcinku Zwierzyń- Stara Wieś. Noc 
przetrwania (dla chętnych) – przemarsz, rozbicie 
obozowiska, ognisko z pieczeniem kiełbasek lub 
kociołka oraz wojskowymi opowieściami. Należy 
zabrać ze sobą: śpiwór, poduszkę, plecak, latarkę, 
kurtkę przeciwdeszczową. Dla chętnych polecamy 
zabranie wojskowego umundurowania.

Przygoda integracyjna - czekać na Was będzie bieg 
w workach i wieloosobowych spodniach, rower
przeciwskręty, MEGA tarcza celnościowa, szalone 
spódniczki i wiele innych! Przygoda Drezynowa Ze 
Spływem Pontonowym - rozpoczniecie ten dzień 
przejazdem drezynami. To jak szybko dotrzecie 
na miejsce zależy od siły Waszych nóg! Kolejnym 
etapem będzie ognisko nad brzegiem Sanu. Posi-
leni wsiądziecie w pontony i poznacie niezwykłą 

Dolinę Sanu. Przygoda 4x4 - pierwszym z Waszych 
zadań będzie odnalezienie samochodu, którym 
wyruszycie na off-roadową przeprawę. W drodze, 
by dotrzeć do celu, będziecie mieć za zadanie 
zlikwidować przeszkody lub zbudować „most”. 
Brzmi wspaniale, prawda? Przygoda Paintballowa 
- uzbrojeni w markery, maski, stroje, 150 kul oraz 
dobry humor zagracie mecz życia w ramach wybra-
nego przez siebie scenariusza. Deathmatch, Odbi-
cie Flagi, a może jeńca? Decyzja należy do Was! 
Przygoda „Poszukiwanie Skarbów” - przygotowa-
ni w GPS-y, kompasy i wskazówki, wyruszycie na 
eksplorację bieszczadzkich terenów. Po odgadnię-
ciu zagadki usiądziemy wspólnie na szczycie góry, 
skąd roztacza się niezwykły widok na Bieszczadzką 
Krainę. Przygoda Kulinarna - poczujecie się jak 
prawdziwi Master Szefowie bieszczadzkiej kniei. 
Wspólnie pod okiem szefa kuchni przygotujecie 
regionalne dania. Przygoda Linowa - nauczycie się 
jak wiązać węzły linowe. Spróbujecie swoich sił na 
Slackline, a na koniec zbudujecie wieżę ze skrzy-
nek i powspinacie się na ściance wspinaczkowej. 
Przed Wami Most Panamski, tyrolka i przejście z 

Kod wyjazdu:
APBP, APBW,                              

APBZ

Rekreacja/ Kolonia/
Detektywistyczny/
Paintball/Sportowy

9 przygód/ Wędrówki Pływacki Survival Glamping

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-6  2 799 PLN 2 399 PLN 2 799 PLN 2 399 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

przeszkodami! Przygoda Wędrowna - Bieszczadz-
kie Krupówki, spacer koroną zapory, wędrówka 
wzdłuż linii brzegowej jeziora Solińskiego do punk-
tu widokowego w Polańczyku. Zwiedzanie Uzdro-
wiska Polańczyk, pamiątki i kąpiel nad jeziorem. 
Przygoda Na Strzelnicy - stanowisko do strzelania 
z łuku, ASG, krótkiej broni i wiatrówki! Potrenujecie 
swoją zwinność i celność.



Bieszczadzkie wędrówki
Lesko Ski 
(10-12 lat), (12-18 lat)

Paintball
Lesko Ski 
(10-12 lat), (12-18 lat)

Manga i Anime
Lesko Ski 
(10-12 lat), (13-18 lat)

Z artystyczną duszą
Lesko Ski 
(7-12 lat), (12-18 lat)

Obóz detektywistyczny 
“Bieszczadzki Tropiciel”
Wrota Bieszczad 
(7-12 lat), (12-18 lat)

Niesamowita natura i nauka turystyki na „każde 
nogi”. W programie: kolejka leśna (jedna z naj-
większych atrakcji Bieszczadów), Wzgórze Gruszka, 
wyprawa do Leska: Zamek, Synagoga, Kirkut, źródła 
mineralne, Kamień Leski. „Bieszczadzkie Krupówki” 
– czas na zakup pamiątek i wysłanie pocztówek. 
Korona zapory i linia brzegowa Jeziora Solińskie-
go, znanego jako „Bieszczadzkie morze”. Polańczyk, 
Cisna, Góra Jasło – jeden z najlepszych punktów 
widokowych Bieszczad, szlak przez Szczawnik, 
Małe Jasło, Worwosokę , Rożki. Przełęcz Orłowicza, 
Smerek – najdalej wysunięty na zachód szczyt pa-
sma połonin. Główny Szlak Beskidzki: Szare Ber-
do, Osadzki, Srebrzysta Przełęcz, Haziakowa Skała 
do Schroniska PTTK Chatka Puchatka…. długo by 
pisać, po prostu rzućcie wszystko i przyjedźcie w 
Bieszczady! Niezbędnik Bieszczadzkiego Wędrow-
nika: plecak, wygodne buty (polecamy za kostkę 
plus druga para sportowych), kurtka przeciwdesz-
czowa lub peleryna, ciepła bluza, bądź polar, na-
krycie głowy, latarka.

Weźmiecie udział w wielu bitwach paintballowych 
według najlepszych scenariuszy z wykorzystaniem 
1250 kul. Zajęcia w wojskowym umundurowaniu, 
z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu przy 
zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa. W po-
bliskich kniejach zbudujecie niejeden szałas, któ-
ry stanie się waszym schronieniem oraz twierdzą 
do obrony. Bogaty program uzupełnią szkolenia: 
Strażnika Ognia, Snajpera, Kwatermistrza oraz Tro-
piciela.

Manga i Anime, czyli górski relaks w japońskim sty-
lu. W programie same perełki: Manga – szybki kurs, 
czytanie komiksów oraz wymiana doświadczeń. 
Anime – przewertujemy filmy i seriale animowane, 
zrobimy wiedzówkę ze znajomości Naruto, Dragon 

Codzienne bloki tematyczne obejmują podstawy 
rysunku i malarstwa. Przy pomocy takich technik 
jak ołówek, tusz, węgiel, flamaster poznacie zasady 
szkicu i rysunku światłocieniowego. Projektowanie, 
ozdabianie i wykonywanie przedmiotów użytko-
wych: decoupage – w oryginalny sposób ozdobicie 
przedmioty użytkowe; biżuteria – własnoręcznie 
wykonacie bransoletki, kolczyki, wisiorki i brelocz-
ki; rzeźba – nauczycie się kompozycji rzeźbiarskiej 
oraz jak zestawiać różne materiały. Zasady projek-
towania na różnych płaszczyznach: projektowanie 
graficzne, strojów i elementów scenografii. A na 
koniec obozowy wernisaż.

W programie: Paintball - różne scenariusze gier; 
Bieszczadzka Samarytanka – jak postępować w 
razie wypadku w terenie; Strzelnica – doskonale-
nie strzeleckie z broni pneumatycznej i łucznictwa; 
Techniki Kryminalne - badanie miejsca przestęp-
stwa, zbieranie odcisków palców, zabezpieczanie 
innych dowodów i wyciąganie wniosków; Wsparcie 
Policji – wizyta na komendzie, zajęcia praktyczne, 
odkrywanie tajemnic pracy policjantów. Trenin-
gi Tropiciela – maskowanie i kamuflaż, sposoby 
obserwacji obiektu i bezszelestnego tropienia 
celu, badanie śladów, budowa schronienia w le-
sie. Szyfrowanie – nauczycie się zamieniać tekst 
jawny za pomocą różnych algorytmów w szyfro-
gram. Poznacie kod Cezara, Morse`a, Gaderypoluki 
i Czekoladkę. Tajemnica Kamienia Leskiego - gra 
terenowa odkrywająca historię magicznego Leska; 
Rekreacja: kąpiele w basenie, planszówki, gry i za-
bawy sportowe, karaoke, dyskoteka, ognisko oraz 
inne propozycje.
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Ball, Shingeki no kyojin i innych anime. Maski – 
tworzenie i mangowa stylizacja, a także kuchnia 
japońska, gry Xbox oraz Kinect – liczne turnieje o 
miano Mistrza/ni Konwentu. Legendy i mity oraz 
popkultura.



Rekreacja
Wrota Bieszczad 
(12-18 lat)

Eko Zuchy
Wrota Bieszczad 
(7-12 lat)

Obóz Multisport
Wrota Bieszczad 
(7-12 lat), (12-18 lat)

Survival Glamping
Eko Marina, Polańczyk 
(12-18 lat)

Szkółka pływacka
Wrota Bieszczad 
(7-12 lat), (12-18 lat)

Wypoczynek połączony z zabawą. Nasza kadra do-
skonale wie jak połączyć górski relaks z aktywnym 
spędzaniem czasu: kąpiele w basenie i Jeziorze So-
lińskim, wodne igrzyska, siatkówka plażowa, bad-
minton, ringo, gry terenowe, planszowe i karciane 
oraz gry fabularne, to propozycje wśród których na 
pewno znajdziecie coś dla siebie.

Nasi koloniści wcielą się w młodych proekologicz-
nych odkrywców. Podczas kontaktu z bieszczadzką 
przyrodą, łącząc teorię z praktyką w łatwy sposób 
przyswoją i poszerzą wiedzę ekologiczną oraz zo-
baczą jak ciekawie i kreatywnie organizować czas 
wolny. Każdego dnia podczas konkretnych działań w 
środowisku: wycieczek, konkursów, zabaw i gier, Eko 
Koloniści będą zdobywali sprawności: Eko Robinson 
– zbuduje szałasy w lesie, ułoży i rozpali ognisko oraz 

Codzienne zajęcia odbywać się będą na komplek-
sach sportowych, bądź w terenie. Ale nic na siłę! To 
Wy zdecydujecie na jaką dyscyplinę macie ochotę! 
Chcecie dwa wyjścia na basen, proszę bardzo, a 
może piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna czy 
ciekawe gry zręcznościowe: KUBB, Bule/Petanka, 
Badminton, Palant? Oprócz tego joggingi, ćwicze-
nia ogólnorozwojowe, gry integracyjne i zespołowe! 
Nasze zajęcia to nie mordercze treningi, ale to, co 
lubicie najbardziej - doskonalenie Waszych umie-
jętności i mnóstwo zdrowej, sportowej rywalizacji!

Misja Wolf - 2-dniowa wyprawa w odludne Biesz-
czady; w ramach misji: Rozpoznanie, Noc Przetrwa-
nia, Ewakuacja. Misja: Na Tropie Rebrowa - Wiktor 
Rebrow - dowódca oddziału specjalnego służby 
granicznej zwanego Watahą, potrzebuje naszej po-
mocy. Uciekając przed goniącymi go przeciwnikami 
zostawia wskazówki i zadania. Aby uratować dobre 
imię Watahy musimy je rozwiązać. W ramach misji 
Rejs łodziami wiosłowymi po Solinie, Orienteering 
w Dzikim Fiordzie. Podczas przejścia realizować 
będziemy zadania i rozkazy naszego dowódcy: 
Krav-Maga - sztuka samoobrony wykorzystywana 
przez jednostki specjalne, Wilczym Tropem 4x4 
- wyprawa terenówkami po trasach „Krainy Wil-
ka”, Techniki Linowe- Waszą odwagę i sprawność 
poddamy próbie podczas zjazdów na linach z 
budynku, Bieszczadzki Patrol - poznamy zasady 
poruszania się w patrolu, tropienia przeciwnika, 
rozwijania i zwijania szyku. Zgłębimy tajniki komu-
nikacji niewerbalnej, budowy szałasu/ziemianki, 
obezwładniania uzbrojonego napastnika, zasady 
poruszania się w walce, sposoby obrony przed ata-
kiem, odbijanie zakładników, szturmowanie obiek-
tów a wszystko to pod czujnym okiem instruktora 
z Fundacji Grom, piesze wędrówki, ogniska, Akcja 
Rekreacja - chwila relaksu na pływającym base-
nie EkoMarina w bezpośrednim sąsiedztwie obo-
zowiska, Regaty - na pokładzie jachtów odkrywać 
będziemy tajemnice ukryte w głębinach Jeziora 
Solińskiego. Pomoże nam w tym aplikacja inte-
raktywna, dzięki której dotrzemy w miejsca gdzie 
woda skrywa tajemnice z przeszłości, Dyskoteka 
Fluo Party- zabawimy się podczas wieczornej im-
prezy z laserami i świecącymi tatuażami. 

Obóz przeznaczony jest dla osób, które zaczynają 
przygodę z pływaniem lub chcą doskonalić nabyte 
umiejętności. Zajęcia prowadzone na wielofunk-
cyjnej pływalni w Lesku. W trakcie codziennych 
treningów wykwalifikowany instruktor zorganizuje 
Wam ćwiczenia i zawody, podczas których nauczy-
cie się wielu stylów i technik, dzięki którym poczu-
jecie się pewniej w wodzie. Czeka na Was również 
mnóstwo zabawy w Aquaparku: ślizgawki, zjeżdżal-
nia, wodospad, grzybek, jacuzzi, basen sportowy 
oraz rekreacyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
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nauczy się jak poskromić i przeciwdziałać żywiołom, 
a podczas wieczornego ogniska z kiełbaskami dowie 
się co znaczy być strażnikiem ognia. Eko Kucharz – 
ułoży zdrowy jadłospis, przygotuje posiłek dla swojej 
drużyny oraz zadba o estetyczny wygląd polowego 
„stołu”. Eko Harcownik – ciekawie spędzi czas z dala 
od nowinek internetowych, zorganizuje proste gry i 
zabawy, które rozwijają refleks, spostrzegawczość i 
pamięć, rozkręci niejedną dyskotekę, karaoke czy ka-
lambury. Eko Przyrodnik – rozpozna po sylwetkach 
i liściach wiele drzew, posadzi drzewko dając nowe 
życie w lesie, zapozna się ze zwierzętami chroniony-
mi w Polsce oraz namaluje na mapie naszego kra-
ju Parki Narodowe; dowie się jak oszczędzać wodę, 
elektryczność oraz jak wykorzystać surowce wtórne. 
Eko Etnograf – zapozna się z walorami turystycznymi 
okolicy pod względem historycznym, przemysłowym, 
przyrodniczym i geograficznym. O wszystkim opowie 
przesyłając pocztówkę do rodziców. Eko Wędro-
wiec – wyznaczy strony świata za pomocą busoli, 
słońca, drzew i kamieni, skompletuje ekwipunek 
turystyczny i trafi do tajemniczego miejsca za po-
mocą mapy oraz kompasu, a także zwiedzi Jezioro 
Solińskie wraz z zaporą oraz odkryje piękno Biesz-
czadzkich szlaków. Eko Dowódca – pełniąc obowiąz-
ki lidera grupy będzie organizował zbiórki, pilnował 
porządku i odpowiadał za jej bezpieczeństwo. Eko 
Ratownik – skompletuje apteczkę dla swojej druży-
ny na wspólny biwak, dowie się jak postępować w 
przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia i udzieli 
pierwszej pomocy, ułoży w pozycji bocznej ustalo-
nej, a kierując patrolem noszowym zbuduje nosze i 
przetransportuje chorego. Eko Olimpijczyk – weźmie 
udział w terenowych igrzyskach, sprawdzając zdoby-
te umiejętności.
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MUSZYNA
świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji Alpina Sport w Muszynie-Złockie. Obiekt 
w całości ogrodzony i monitorowany. Na obszarze 
50000 m2 zlokalizowanych jest 15 kortów tenisowych, 
boiska wielofunkcyjne ze sztucznej trawy, boisko 
do piłki nożnej, siatkówki plażowej, stadion lekko-
atletyczny z 200-metrową bieżnią tartanową, basen 
otwarty, strzelnica polowa, tor do jazdy na quadach, 
pole paintballowe oraz wiele innych atrakcji. Obiekt 
jest bezpieczny: ogrodzony i strzeżony, monitorowany, 
posiada własny radiowęzeł. Obóz tenisowy (OPSM) 
oraz Fabryka Adrenaliny (OPSM) zakwaterowanie 
w pokojach klasy premium 2-, 3-, 4-, 5-osobowych z 
łazienkami i jeden pokój typu studio 2+4 ze wspól-
ną łazienką. Obóz Fabryka Adrenaliny Plus (OPSW) 
zakwaterowanie w salach 12-osobowych, wyposażo-
nych w szafy i łóżka, wspólny węzeł sanitarny przy sali 
mieszkalnej.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser wyda-
wany przy obiedzie) w stołówce ośrodka. Śniadania 
i kolacje o dużym urozmaiceniu w formie bufetu, 
obiady serwowane, z możliwością dokładek. Pierw-
szy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: 
śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant za obiad na 
drogę powrotną. Z uwagi na czas przejazdu prosimy o 
zabezpieczenie uczestników w środki na zakup dodat-
kowych posiłków i napoi w trakcie podróży. Możliwość 
zamówienia diety wegetariańskiej bez dodatkowych 
opłat.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna, instruktorska w trakcie zajęć 
specjalistycznych. Realizacja programu.

program fakultatywny
Wyprawa na quadach w dziki teren – pełna adre-
naliny, 2-godzinna wyprawa po bezdrożach Beskidu 
Sądeckiego. Pokonamy wzniesienia oraz dziki gąszcz, 
przeprawimy się przez rwący potok. Wyprawa pod 
nadzorem instruktora. Cena 270 PLN.
Fluor Game - nocna gra terenowa oparta o fabułę 
gry „capture the flag”, podczas której uczestnicy wy-
posażeni w fluor-sticki próbują wykraść flagę druży-
ny przeciwnej. Potyczki drużyn kończą się wspólnym 
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Cena 100 PLN.

uwagi
Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast wy-
szczególnionych w planie podróży oraz dopłat za 
program fakultatywny. Wymagany ekwipunek opisany 
na końcu programu obozu. Należy zabrać legitymacje 
szkolną.

plan podróży nr 10
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd  do  ośrod-
ka  ok.  godz.  21.00  Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 07.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 21.00, wyjazd nie później niż o godz. 06:45.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07; 2. 05.07-15.07; 3. 16.07-26.07;
4. 27.07-06.08; 5. 07.08-17.08; 6. 18.08-28.08

Kod wyjazdu: OPSM/ OPSW Tenis (OPSM)/ Fabryka Adrenaliny (OPSM) Fabryka Adrenaliny Plus (OPSW)

Terminy Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-6 3 199 PLN 2 799 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

ośrodek z basenem

15 kortów tenisowych

bogaty program „Fabryka Adrenaliny”

strefa SPA
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Tenis 
(10-18 lat)

Treningi prowadzone są na wysokim poziomie przez 
wykwalifikowanych trenerów, zarówno dla począt-
kujących jak i bardziej zaawansowanych graczy. 
Dobry poziom zajęć zapewniają wyszkoleni instruk-
torzy. Każdy uczestnik ma zagwarantowane treningi 
na kortach ziemnych lub ze sztucznej trawy. Pro-
gram obejmuje naukę i doskonalenie gry w teni-
sa: trening 2,5 godz. dziennie w grupach 4-6 osób. 
Uczestnicy biorą udział w sparingach, meczach kon-
trolnych i turnieju tenisowym z nagrodami. Organi-
zator zapewnia rakiety tenisowe i piłeczki. Poza te-
nisem uczestnicy obozu spędzają aktywnie czas na 
zajęciach rekreacyjno – sportowych: zajęcia linowe 
(3 x 1,5 godz.) – uczestnicy wspinają się, pokonują 
mosty linowe, budują wieżę. To świetne szkolenie 
z umiejętności obsługi uprzęży alpinistycznej oraz 
technik wspinaczki. Gry zespołowe (2 x 1,5 godz.) 
zajęcia z poszczególnych dyscyplin sportowych, 
takich jak: piłka nożna, koszykówka, plażowa piłka 
siatkowa, unihokej, ringo. Nowość - Strefa baseno-
wa – dopołudniowe lub popołudniowe wejście na 
basen. Spa&Aromaterapia (2 x 1,5 godz.) – zajęcia 
z instruktorem w strefie SPA, sauna sucha, łaźnia 
parowa, tężnia solankowa, wanna z hydromasażem, 
wanna z lodem, mini strefa relaksu.  Survival (1 x 
1,5 godz.) – sztuka przetrwania w trudnych warun-
kach: budowanie szałasu, rozpalanie ogniska bez 
użycia zapałek, filtrowanie wody, nauka wiązania 
splotów i węzłów, nauka czytania mapy. Strzelanie 
(2 x 1,5 godz.) – obejmuje strzelanie statyczne z 
broni pneumatycznej (karabin, pistolet) do tarczy, 
do celów ruchomych oraz łuku. Paintball (1 x w tur-
nusie, ok. 200 kulek na osobę, dla dzieci powyżej 
10-tego roku życia) – każdy uczestnik wyposażo-
ny w mundur, maskę, ochraniacze i marker staje 
się żołnierzem i wspólnie ze swoją drużyną dąży 
do zwycięstwa. Uczestnicy grają według określo-
nego scenariusza. Splatmaster dla najmłodszych 
– zabawa w „mały paintball”, gdzie siła uderzenia 
kulki jest znacznie mniejsza, niż w tradycyjnym 
paintballu i odpowiednia dla dzieci już od 5 roku 
życia. Amunicja rozbija się pozostawiając charakte-
rystyczny „splat”, ale nie ma bólu i siniaków! ASG 
(2 x 1,5 godz.) – gra odzwierciedlająca prawdziwe 
pole walki w specjalnie przygotowanym terenie. 

Zajęcia obejmują: ćwiczenia taktyczne, sygnały do-
wodzenia, treningi i walki grup paramilitarnych przy 
użyciu repliki broni typu AK47. Quady (1 x 2 godz.) 
jazda na quadach po torze lub w terenie. Pierwsza 
pomoc przedmedyczna (2 x 1,5 godz.) czyli nauka 
udzielania pierwszej pomocy. Spływ pontonem (1 
x ok. 2,5 godz.) – trasa spływu obejmuje malow-
niczą Dolinę Popradu. Szybki nurt rzeki przynosi 
wiele emocji i uczy uczestników współdziałania w 
grupie. Ponadto uczestnicy obozów biorą udział w 
turniejach i zabawach rekreacyjnych, quizach z na-
grodami, „Turnieju Miast”, dyskotekach, projekcjach 
filmów, ognisku. Każdy uczestnik otrzymuje pa-
miątkową koszulkę, dyplom oraz medale, puchary, 
statuetki dla najlepszych. Wszyscy mogą korzystać 
ze sprzętów do gier: bilarda, ping-ponga, piłkarzy-
ków stołowych. Niezbędny ekwipunek: obuwie na 
korty ziemne (bez ostrych krawędzi i karbowanej 
podeszwy), ciepłe ubranie, okrycie przeciwdesz-
czowe, niewielki plecak, obuwie do pieszych wycie-
czek, dodatkowe obuwie mogące ulec zniszczeniu, 
strój kąpielowy, okulary przeciwsłoneczne, czapka z 
daszkiem, krem z filtrem UV.



Fabryka Adrenaliny 
(10-18 lat)

Przeżyj niezapomnianą przygodę, poczuj dreszcz 
emocji i adrenalinę napływającą do krwi. Program 
pełen atrakcji sprawia, że nie ma ani chwili na 
nudę. Nastaw się na dni wypełnione aktywnym 
spędzaniem czasu i niesamowitymi wrażeniami. 
Quady (2 x 1,5 godz.) – szkolenie na specjalnie 
przygotowanych torach zlokalizowanych na te-
renie ponad 4 hektarów pól, łąk, lasów i pagór-
ków. Paintball (2 x 1,5 godz.) – każdy uczestnik 
wyposażony jest w mundur, maskę, ochraniacze i 
marker. Staje się żołnierzem i wspólnie ze swoją 
drużyną rusza do boju! Uczestnicy grają według 
określonych scenariuszy, z których każdy ma od-
mienną fabułę i zapewnia mocną dawkę adrena-
liny. Podczas zajęć wystrzelasz ponad 1000 kulek! 
Splatmaster dla najmłodszych – zabawa w „mały 
paintball”, gdzie siła uderzenia kulki jest znacznie 
mniejsza niż w tradycyjnym paintballu i odpowied-
nia dla dzieci już od 5 roku życia. Amunicja rozbija 
się pozostawiając charakterystyczny „splat”, ale nie 
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ma bólu i siniaków. Spływ pontonem (1 x ok. 2,5 
godz.) – trasa spływu obejmuje malowniczą Doli-
nę Popradu. Szybki nurt rzeki przynosi wiele emo-
cji i uczy uczestników współdziałania w grupie. 
Zajęcia linowe (3 x 1,5 godz.) – uczestnicy wspi-
nają się, pokonują mosty linowe, budują wieżę. To 
świetne szkolenie z umiejętności obsługi uprzęży 
alpinistycznej oraz technik wspinaczki. Strzelanie 
(1 x 1,5 godz.) – obejmuje strzelanie statyczne 
z broni pneumatycznej (karabin, pistolet) do tar-
czy, jak i celów ruchomych. ASG (1 x 3 godz.) – gra 
odzwierciedlająca prawdziwe pole walki w spe-
cjalnie przygotowanym terenie. Zajęcia obejmują: 
ćwiczenia taktyczne, sygnały dowodzenia, trenin-
gi i walki grup paramilitarnych przy użyciu replik 
broni typu AK47. Gry zespołowe (3 x 1,5 godz.) – 
zajęcia z poszczególnych dyscyplin sportowych, 
takich jak: piłka nożna, koszykówka, plażowa 
piłka siatkowa. Pierwsza pomoc przedmedyczna 
(1 x 1,5 godz.) – nauka udzielania pierwszej po-
mocy. Wyprawa korytem rzeki (1 x 1,5 godz.) – 
piesza przeprawa korytem w górę rzeki. Odnowa 
biologiczna w Spa (2 x 1,5 godz.) – wypoczynek 
i regeneracja po wymagających zajęciach całego 

dnia. Uczestnicy korzystają z sauny suchej, łaźni 
parowej, hydromasażu w jaccuzi, tężni solnej, róż-
nych rodzajów kąpieli zdrowotnych. Uczymy dba-
łości o zdrowie i zasad prawidłowego korzystania 
z relaksu w Spa. Survival (2 x 1,5 godz.) – zajęcia 
uczące sztuki przetrwania, rozpalanie ogniska przy 
użyciu krzesiwa, budowa szałasu, filtracja wody, 
nauka kamuflażu. Nowość – Strefa basenowa – 
przedpołudniowe lub popołudniowe zajęcia na 
basenie pod okiem ratownika. Ponadto wszyscy 
obozowicze biorą udział w turniejach, zabawach 
rekreacyjnych, „Turnieju Miast”, dyskotekach, kara-
oke, projekcjach filmów, ognisku. Każdy uczestnik 
otrzymuje pamiątkową koszulkę, dyplom oraz me-
dale, puchary, statuetki dla najlepszych. Obozowi-
cze mogą korzystać ze sprzętów do gier: bilarda, 
ping-ponga, piłkarzyków stołowych. Niezbędny 
ekwipunek: ciepłe ubranie, okrycie przeciwdesz-
czowe, niewielki plecak, obuwie do pieszych wy-
cieczek, dodatkowe obuwie mogące ulec znisz-
czeniu, strój kąpielowy, okulary przeciwsłoneczne, 
czapka z daszkiem, krem z filtrem UV.



Fabryka Adrenaliny Plus 
(13-18 lat)

Program identyczny, jak na obozie Fabryka Ad-
renaliny i dodatkowo Fluor Game – nocna gra 
terenowa oparta o fabułę gry „capture the flag”, 
podczas której uczestnicy wyposażeni w fluor-
-sticki próbują wykraść flagę drużyny przeciwnej. 
Potyczki drużyn kończą się wspólnym ogniskiem z 
pieczeniem kiełbasek. Grupa Fabryka Adrenaliny 
Plus zakwaterowana jest w 12-osobowych salach 
wieloosobowych.
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NIEDZICA
świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Domu Wypoczyn-
kowym Pod Taborem. Pokoje 2,3,4-osobowe oraz 
studio 2+2 z łazienkami i TV. Obiekt posiada: salon 
gier (bilard, air hokej, dart, stół do tenisa, piłkarzyki), 
kręgielnię dwutorową, salę zabaw, boisko sportowe, 
zadaszone miejsce na ognisko.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek), 
śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany 
do stolika. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu. 
Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz pro-
wiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka kadry pedagogicznej. Realizacja programu.

program fakultatywny
Termy Bania w Białce Tatrzańskiej - pobyt w nowo-
czesnym parku wodnym, a w nim 14 basenowych nie-
cek, zjeżdżalnie o łącznej długości ponad 300 metrów, 
gejzery, jacuzzi, sztuczne fale oraz armatki wodne. 
Cena: ok. 120 PLN.
Rafting na trasie Sromowce-Krościenko - cena: 110 
PLN.
Paintball laserowy - wejdziecie w futurystyczny świat 
znany z sagi „Gwiezdne Wojny” i wcielicie się w swoje 
ulubione postaci. Cena: ok. 50 PLN.
Wjazd i zjazd kolejką na Palenicę - można stąd po-
dziwiać wspaniałe, górskie widoki na Pieniny – Trzy 
Korony, i Sokolicę oraz na Tatry Słowackie. Cena: ok. 
30 PLN.
Rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim - cena: ok. 
25 PLN.

uwagi
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i 
predyspozycji psychofizycznych uczestników. Cena 
nie obejmuje dopłaty za transport z miast wyszcze-
gólnionych w planie podróży oraz programu fakul-
tatywnego. Uczestnicy powinni zabrać: wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną, buty do chodzenia po górach, 
nieprzemakalną kurtkę, mały plecak na wycieczki, 
strój kąpielowy, ręcznik i klapki. 

plan podróży nr 10

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 19.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
07.15. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 
19.00, wyjazd nie później niż o godz. 07.15.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07;
2. 05.07-15.07;
3. 16.07-26.07.

Kod wyjazdu: BPON Pienińska przygoda Pienińskie wędrówki Język angielski Akademia żeglarstwa

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment Ceny First Moment

1-2  2 799 PLN 2 399 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN - -

3 2 799 PLN 2 399 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 3 349 PLN 2 949 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

do dyspozycji uczestników bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjna

różnorodny program turystyczny: m. in. spływ Dunajcem

jezioro, góry, rzeki, wąwozy, zamki – wszystko na wyciągnięcie ręki
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Pienińska przygoda 
(7-13 lat), (14-17 lat) 

Akademia j. angielskiego 
(7-13 lat), (14-17 lat) 

Akademia żeglarstwa
(7-13 lat)

Pienińskie wędrówki 
(12-17 lat) 

Nic tak nie poprawia nastroju, jak wakacje w pięk-
nej górskiej scenerii. Każdego dnia czekać na Was 
będzie masa atrakcji: rozgrywki sportowe, turniej w 
mini golfa, gry terenowe, konkursy, quizy i turnieje, 
dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek i zaba-
wami integracyjnymi. Rozegracie zawody bowlin-
gowe na kręgielni. Nie zabraknie kąpieli na base-
nie i wycieczek po okolicy. W wolnych chwilach 
czekać na Was będzie Salon Gier, a w nim bilard, 
ping pong, piłkarzyki i air hokey. Dla każdego coś 
miłego. Nie zapomnijcie o programie wspólnym i 
fakultatywnym.

Lubicie uczyć się języków obcych? Poprzez gry, 
zabawy i piosenki nauczycie się zagadnień języ-
kowych, dzięki którym nauka języka obcego nie 
będzie kojarzyła się Wam z nudnymi szkolnymi 
lekcjami. Przez około 2 godziny dziennie mówicie 
tylko po angielsku! Nie zapomnijcie też o progra-
mie wspólnym. 

Żeglowanie w górach, czemu nie! Wspaniałe wa-
runki panujące na Jeziorze Czorsztyńskim, poło-
żonym malowniczo pomiędzy górskimi szczytami 
i zamkami, sprawią, że nauka żeglowania będzie 
czystą przyjemnością. W ciągu 24 godzin zajęć, pod 
okiem instruktorów z Podhalańskiego Towarzystwa 
Żeglarskiego, poznacie podstawowe zagadnienia 
związane z żeglowaniem takie jak: budowa jachtu, 
podstawowe węzły i komendy, etykieta jachtowa, 
pierwsza pomoc czy podstawy meteorologii. Na 
łodziach typu Optymist nauczycie się samodziel-
nego sterowania jachtem. Poznacie podstawowe 
manewry, zwroty, sposoby dojścia i odejścia od kei. 
Żeglowanie w Pieninach dostarczy Wam na pewno 

Lubicie zdobywać szczyty? Zapraszamy do nas, aby 
odkryć najpiękniejsze miejsca w Pieninach. Oprócz 
programu wspólnego oraz wycieczki górskiej na 
Trzy Korony, czeka Was jeszcze wejście na Sokolicę, 
jeden z najpiękniejszych szczytów w Pieninach. To 
super foto miejscówka. Nieforemna sosna karło-
wata, element rozpoznawczy i symbol Pienin oraz 
przepiękny widok na Przełom Dunajca na pewno 

program wspólny
- Spływ tratwami przełomem Dunajca -  spływ dzi-
ką, niezmienioną od tysiącleci rzeką. Podczas spły-
wu flisacy opowiedzą najsłynniejsze legendy gór i 
pokażą najciekawsze miejsca na trasie. 
- Trzy Korony - wycieczka górska z przewodnikiem, 
a jego najlepszą rekomendacją będą piękne wido-
ki z najwyższego wierzchołka szczytu – Okrąglicy. 
- Szczawnica –  wizyta w malowniczo położonym 
uzdrowisku pienińskim, słynącym ze źródeł wód 
mineralnych. 
- Spacer po najwyższej w Polsce zaporze spiętrza-
jącej wody Zalewu Czorsztyńskiego.
- „Moc żywiołów” w Niedzicy – malowidło 3D, trój-
wymiarowy obraz namalowany na koronie zapory 
będący artystyczną wizją jej wnętrza – iluzja pęk-
niętej zapory.
- Zamek w Niedzicy – średniowieczna warownia, w 
której więziony był zbójnik Janosik. 

Was zachwycą. Zabierzemy Was również na najwyż-
szy szczyt Pienin, zaliczany do Korony Gór Polski, 
Wysoką (Wysokie Skałki). Wędrówkę zaczniemy od 
Wąwozu Homole, jednej z najpiękniejszych atrakcji 
przyrodniczych Pienin. Przemierzycie tajemniczy 
skalny labirynt, spacerując wzdłuż potoku Kamion-
ka po licznych kładkach i mostkach. Zobaczycie 
tajemnicze Kamienne Księgi. Legenda głosi, że 
zostały zapisane w nich losy świata, których nikt 
nie potrafi odczytać. Może Wam się uda, tylko 
uważajcie na konsekwencje! Jeśli czujecie niedo-
syt, to idziemy dalej w góry! Zobaczycie najdzikszy 
fragment Pienin prowadzący przez Przełęcz Roz-
dzielnia, do niezwykłego miejsca Rezerwatu Białej 
Wody, określanego mianem „polskiej Toskanii”. To 
miejsce, które warto zobaczyć. Nie zapomnijcie o 
dyskotekach, ogniskach z kiełbaskami, grach rekre-
acyjnych i sportowych oraz programie wspólnym.

niecodziennych wrażeń. Nie zapomnijcie o dysko-
tekach, ogniskach z kiełbaskami, grach rekreacyj-
nych i sportowych.
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MURZASICHLE
świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Willa „Tatry” położona 
w przepięknej miejscowości Murzasichle obok Zako-
panego. Lokalizacja obiektu sprzyja wypoczynkowi w 
ciszy i spokoju oraz planowaniu atrakcyjnych wycie-
czek po okolicy. Pokoje 3, 4 osobowe z łazienkami i 
TV. Na terenie obiektu: świetlica, sala telewizyjna, plac 
zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki i miejsce na 
ognisko, bezprzewodowy dostęp do internetu. Teren 
ogrodzony i monitorowany. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki z napojami plus 
podwieczorek, serwowane w stołówce ośrodka). Śnia-
dania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane. 
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na 
drogę powrotną. W trakcie całodziennych wycieczek 
lunch pakiet. Możliwość zamówienia diety wegeta-
riańskiej bez dodatkowych dopłat.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka wychowawców-instruktorów.
Realizacja programu. 

program fakultatywny
Termy Chochołowskie - cena 100 PLN. 
Pieniny: Rafting - cena 150 PLN. 
Off-road - cena 150 PLN. 
Energylandia - cena 240 PLN. 
Park Linowy - cena 80 PLN. 
Paintball - cena 100 PLN.
Wycieczka w góry z przewodnikiem – trasa do usta-
lenia. Wymagane odpowiednie obuwie i strój. Cena 
100 PLN.

uwagi
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć  ustali  kadra  obozu  w  zależności  od  po-
gody i predyspozycji psychofizycznych uczestników. 
Cena nie  obejmuje  dopłaty  za  transport  z  miast  
wyszczególnionych w planie podróży. Możliwość prze-
siadki na trasie przejazdu. Należy zabrać ze sobą: le-
gitymację szkolną, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, 
wygodne buty na piesze wycieczki i do uprawiania 
sportu, klapki na basen, dres sportowy, mały plecak 
na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter 
lub polar, strój sportowy. Wszelkie życzenia dotyczące 
zakwaterowania będą rozpatrywane w miarę możli-
wości. Prosimy pamiętać o zabraniu wypełnionej kar-
ty kwalifikacyjnej z wpisanym numerem PESEL oraz 
o podpisaniu bagaży podróżnych dzieci.  

plan podróży nr 10

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany  przyjazd  do ośrodka 
ok. godz. 19.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
07.45. Dojazd  własny: przyjazd nie wcześniej niż o 
godz. 19.00, wyjazd nie później niż o godz. 07.45. 

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07; 2. 05.07-15.07; 3. 16.07-26.07; 
4. 27.07-06.08; 5. 07.08-17.08; 6. 18.08-28.08
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Tatrzańska Akademia Przygody 

górskie wędrówki – rusz się na zdrowie!

smak oscypka

spotkanie z prawdziwym góralem

wodne szaleństwo 

odkrywanie nowych kultur, pasji i talentów

Kod wyjazdu: OPOM Rekreacja Plastyka ZumbaFitness/Manga/
Fotografia/J. angielski

Survival/Paintball/
Adventure

Terminy Ceny First 
Moment Ceny First 

Moment Ceny First
Moment Ceny First

Moment

1-6 2 499  PLN 2 099 PLN 2 599 PLN 2 199 PLN 2 699 PLN 2 299 PLN 2 799 PLN 2 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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Rekreacja
(7-11), (12-18 lat)

Zumba Fitness
(7-11 lat), (12-18 lat)

Fotografia
(12-18 lat)

Język angielski
(12-18 lat)

Manga i anime
(10-18 lat)

Survival
(12-18 lat)

Paintball
(12-18 lat)

Adventure
(12-18 lat)

Plastyka
(7-11 lat), (12-18 lat)

139

Idealny obóz dla zwolenników aktywnego wy-
poczynku. W trakcie pobytu m.in. spacery po ta-
trzańskich dolinach z pięknymi krajobrazami i 
dziką przyrodą, malownicze szlaki pozwalają się 
wyciszyć, nacieszyć naturą, a także mogą stać się 
dobrym początkiem trasy, dla poszukiwaczy więk-
szych wrażeń i emocji, wycieczki górskie o róż-
nych stopniach trudności, odwiedzanie ciekawych 
miejsc w Zakopanem, spacery po słynnym depta-
ku Zakopanego - Krupówkach, gwarnym i tętnią-
cym życiem, zwykle pełnym turystów i wszelakich 
ciekawostek. Dla fanów pływania szaleństwo w 
Aquaparku (zjeżdżalnie, rwąca rzeka, pływalnia, ja-
cuzzi). Ponadto spotkanie z prawdziwym góralem, 
który w znakomity sposób przybliży tajniki kultury 
i folkloru góralskiego. Atrakcyjne położenie obo-
zu, gwarantuje poznawanie piękna przyrody oraz 
zwiedzanie okolicznych zabytków. Pobyt uprzy-
jemnią turnieje sportowe, konkursy, gry i zabawy, 
projekcje filmów video, dyskoteki, ognisko z pie-
czeniem kiełbasek.

Chcesz ukształtować swoją sylwetkę, spalić zbęd-
ne kalorie, zadbać o swoją kondycję i zdrowie 
a przede wszystkim spędzić czas w fantastycznej 
atmosferze zabawy? To wszystko zrealizujesz po-
przez świetną zabawę na naszym obozie.  Przy-
gotowaliśmy zestaw treningów i ćwiczeń: zumba, 
fitness, jogging, elementy gimnastyki; 15 godzin 
zajęć prowadzonych przez instruktorów pozwoli Ci 
po prostu bawić się sportem! 

Popatrz na świat przez wizjer aparatu, aby uchwy-
cić jego piękno. Rozwiń swoją wyobraźnię, wrażli-
wość i kreatywność, naucz się ilustrować codzien-
ność, nie przeocz żadnej istotnej chwili – to hasła 
naszych warsztatów, a jeśli fotografować, to najle-
piej w polskich górach. Zapraszamy na 15 godzinny 
obóz fotograficzny do Murzasichla, gdzie w świet-
nej atmosferze możesz zgłębiać tajniki fotografii, 
doskonalić swój warsztat, a przy okazji genialnie 
się bawić. Aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach 
musisz zabrać cyfrowy aparat fotograficzny (naj-
lepiej z możliwością ustawień ręcznych), mile wi-
dziany statyw. Rozwijaj swoje pasje razem z nami! 

Dlaczego Tatry to Tatra? Na to i inne pytania od-
powiemy podczas wakacji z językiem angielskim, 
z dala od szkolnych murów i książek, w pięknych 
okolicznościach przyrody. Zapraszamy na 12 go-
dzin zajęć z j. angielskiego w innym wymiarze. Cze-
kają Was warsztaty, ciekawe gry i zabawy,  rozwija-
nie umiejętności mówienia, wycieczki po okolicy, 
nowe przyjaźnie i mnóstwo pozytywnych wrażeń.  

Fascynuje Cię japońska kultura, sztuka rysunku i 
animacji? Zabierz ze sobą swój Cosplay i spotkaj 
się z nami. Podczas 12 godzin zajęć poznasz pod-
stawy tworzenia komiksów i projektowania posta-
ci, wystylizujesz się na dowolną postać z mangi 
oraz zgłębisz tajniki anime. Wejdziesz w niezwykły 
świat składania papieru, jakim jest japońska sztu-
ka origami. Przygotujesz najsmaczniejsze japoń-
skie przekąski sushi, fluffy pancakes czy dango, 
które skosztujesz przy seansie anime lub dramy. 
Konwent Mangi i Anime czeka na Ciebie!

Niepowtarzalna szkoła przetrwania, gdzie nie liczy 
się siła i wytrzymałość fizyczna ale umiejętność 
współpracy. W programie 5 godzin zajęć z instruk-
torem: posługiwanie się mapą, techniki maskowa-
nia i kamuflażu, sposoby na przetrwanie w dziczy: 
budowa szałasu, rozpalenie ogniska, ciekawe spo-
soby na zdobywanie wody i pożywienia, pierwsza 
pomoc w trudnych warunkach. Gwarancja przeży-
cia niezapomnianej przygody! 

Niezapomniane trzy dni zajęć, podczas których 
uczestnicy będą mieli okazję zagrać oraz zagłębić 
się w techniki wszystkich odmian paintballa. W 
programie 9 godzin zajęć z instruktorem: gry leśne 
z różnymi scenariuszami, zajęcia na polu o charak-
terze speedballowym, zajęcia w dzikim lesie, gra 
w scenariusze z fabułą. Niezapomniane wrażenia i 
rozwój kreatywności.  

Propozycja trzech dni na zakosztowanie wachlarza 
niepowtarzalnych przygód w malowniczych zakąt-
kach Podhala. Prawdziwa szkoła przetrwania pod-
czas zajęć survivalowych, przezwyciężenie strachu 
przed wysokością na torze linowym, tyrolce lub 

Nie wiesz co zrobić z częścią swoich wakacji, lubisz 
rysować i malować, chciałbyś spróbować zabawy 
w twórcę? Mamy coś dla Ciebie warsztaty pla-
styczne w urokliwej, górskiej miejscowości, której 
niepowtarzalna atmosfera sprzyja realizacji pla-

stycznych pasji. Uczestnicy poznają podstawowe 
elementy kompozycji plastycznej, wykonają proste 
ćwiczenia związane ze światłem i perspektywą, 
popracują nad rysunkiem konturowym, odkryciem 
własnej kreski. Zależy nam, aby każdy poznał ra-
dość z tworzenia i kontaktu ze sztuką. W trakcie 12 
godzin nauczymy cię swobodnie żeglować pomię-
dzy nimi i bawić się ich łączeniem.

wieży na linach. Moc wrażeń dostarczy ścianka 
wspinaczkowa o różnym poziomie dróg do przej-
ścia. Na polu paintballowym uczestnicy rozegrają 
bitwę przy pomocy markerów strzelających kolo-
rowymi kulkami wypełnionymi farbą. Nie zabrak-
nie także mocnych wrażeń podczas przejażdżki 
samochodami terenowymi po górskich terenach z 
malowniczymi widokami.



ALMATUR OPOLE

Plener malarski
(10-17 lat)

Rekreacja
(10-17 lat)

BUKOWINA
TATRZAŃSKA świadczenia

Zakwaterowanie: 10 noclegów w Górskim Ośrodku 
Jeździeckim, położonym w sercu Bukowiny Tatrzań-
skiej. Pokoje 4- i 5-osobowe z łazienkami, telewizo-
rami, lodówką i Wi-Fi. W ośrodku sala ze stołem do 
ping-ponga i bilardem. Na terenie ośrodka tereny 
rekreacyjne do jazdy konnej. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek 
wydawany przy obiedzie). Pierwszy posiłek: kolacja 
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu.
Opieka instruktorów.

program fakultatywny
Rajd konny – 5 godzinny rajd konny do żeremi bob-
rów nad potokiem Jurgowczyk. Przejazd trasami 
z przepięknym widokiem na panoramę Tatr. Popas 
koni nad potokiem (tylko dla osób jeżdżących w te-
renie, minimalny wiek uczestników – 13 lat). Cena 420 
PLN.
Mini rajd konny – 2,5 godzinny rajd konny na polanę 
widokową Wilkówka. Przejazd doliną rzeki Poroniec 
oraz trasą po obrzeżach Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego z przepięknymi widokami na panoramę Tatr. 
(tylko dla osób jeżdżących w terenie). Cena 290 PLN. 
Egzamin na popularną lub brązową Odznakę Gór-
skiej Turystyki Jeździeckiej – cena 120 PLN (w tym 
książeczka i odznaka).
Wycieczka do Energylandii – cena 240 PLN. 
Wycieczka w Pieniny – spływ przełomem Dunajca. 
Cena 190 PLN.
Terma Bania – wycieczka na baseny termalne w Biał-
ce Tatrzańskiej. Cena 100 PLN. 

uwagi
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży. Należy zabrać 
wygodne buty do wędrówek, ciepłe ubranie, strój 
kąpielowy, klapki basenowe, ręczniki. Na obóz jazdy 
konnej należy zabrać strój do jazdy konnej oraz kask. 
Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego, pod ry-
gorem wykluczenia z zajęć jazdy konnej, należy uży-
wać środków ochrony osobistej jeźdźca (kask, odpo-
wiednie obuwie, rękawiczki). 

plan podróży nr 10
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd  do  
ośrodka  ok.  godz.  19.45  Planowany wyjazd z ośrod-
ka ok. godz. 07.45. Dojazd własny: przyjazd nie wcze-
śniej niż o godz. 20.00, wyjazd nie później niż o godz. 
07.30.

terminy wyja zdów:
1. 05.07-15.07;
2. 16.07-26.07;
3. 27.07-06.08.

Kod wyjazdu:
OPBT Rekreacja Plener malarski/Hobby Horses Jazda konna

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-3 2 649  PLN 2 249 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 3 299 PLN 2 899 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przer-
wania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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program wspólny
Wycieczka do Zakopanego – zwiedzanie zimo-
wej stolicy Polski, m.in.: skocznia narciarska 
Wielka Krokiew, Gubałówka, Krupówki, cmen-
tarz na Pęksowym Brzyzku, Centrum Edukacji 
Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego. Termy Bukovina – wizyta w kompleksie 
basenów geotermalnych, baseny wewnętrzne i 
zewnętrzne z widokiem na Tatry, zjeżdżalnie. Po-
nadto gry i zabawy, konkursy, dyskoteka, ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek.

Wszystkie artystyczne dusze zapraszamy do 
Bukowiny Tatrzańskiej. Góry oferują opty-
malne warunki do realizacji artystycznych 
pasji - spokój, ciszę i piękne widoki. W tym 
urokliwym miejscu będziemy mogli wspólnie 
tworzyć w górskim plenerze. Nasza propozy-
cja skierowana jest do miłośników rysowania, 
szkicowania, malowania. W trakcie naszych 
górskich wycieczek będzie też okazja do re-
alizacji zajęć plastycznych. Plenery w górach 
to czas, kiedy będziemy pracowali techniką 
szkicu i rysunku. Poznamy tradycje góralskie, 
stroje, posłuchamy ludowej muzyki oraz na-
uczymy się niektórych słów z góralskiej gwary.

Zespół animatorów i wychowawców sprawi, że 
nie będzie czasu na nudę. Podczas pobytu zre-
alizujemy bogaty program rekreacyjny. 

wycieczka do Zakopanego

wejście do Termy Bukovina

jazda konna na terenie ośrodka

rajdy konne fakultatywnie

plener malarski
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Na pierwszych zajęciach przeprowadzana jest jaz-
da kwalifikacyjna w celu oceny przez instruktora 
poziomu zaawansowania umiejętności jeździec-
kich uczestnika. Osoby zaawansowane mogą od 
kolejnej lekcji rozpocząć jazdę w terenie, osoby 
niezaawansowane kontynuują jazdy konne na te-
renie ośrodka. Program obejmuje 14 godzin zajęć: 
w tym 10 godzin lekcyjnych jazdy konnej (zajęcia 
prowadzone są w kilkuosobowych grupach) z zaję-
ciami praktycznymi obejmującymi naukę czyszcze-
nia, siodłania oraz pielęgnację koni oraz 4 godziny 
wykładów z zakresu jazdy konnej, pracy z koniem, 
jego żywienia oraz pielęgnacji, a także z krajoznaw-
stwa, w tym elementy kartografii, informacje o naj-
ważniejszych zabytkach i szlakach. Wyjazdy konne 
w góry są najbardziej atrakcyjną formą zwiedzania 
Tatr i kontaktu z przyrodą. Podziwianie panoramy 
Tatr z wysokości końskiego grzbietu, bez koniecz-
ności patrzenia (jak w przypadku turystyki pieszej) 

Zapraszamy wszystkich pasjonatów Hobby Horses. 
Wspólnie podzielimy się naszymi zainteresowa-
niami związanymi z konikami. Zabierzcie swoje 
Hobby Horse, a my zorganizujemy dla Was spe-
cjalne trasy treningowe, zawody i inne zajęcia. 
Zakwaterowanie na terenie ośrodka jeździeckiego 
sprawi, że o koniach dowiecie się naprawdę dużo. 
W programie dla chętnych przejażdżka na koniu 
pod okiem instruktora. 

pod nogi dostarcza naprawdę wiele przyjemności 
- potwierdzić mogą to miłośnicy konnej włóczęgi. 
Żeby wyjazd w teren dostarczył nam wspaniałych 
wrażeń z przemierzania górskich szlaków w siod-
le trzeba pamiętać, że uczestnicy muszą posiadać 
duże umiejętności jeździeckie i dobrą kondycję. 
Fakultatywnie możliwość zdania egzaminu na po-
pularną lub brązową Odznakę Górskiej Turystyki 
Jeździeckiej. 



ALMATUR KATOWICE

Przygoda w Rabce 
(9-15lat)

RABKA ZDRÓJ
świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Domu Wczasowym 
„Benia”, położonym ok. 2,5 km od Parku Zdrojowe-
go, nad górskim potokiem, tuż przy lesie. Obiekt jest 
ogrodzony, pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami i TV, 
większość z balkonami. Do dyspozycji uczestników: 
teren rekreacyjny wokół ośrodka, zadaszona altana, 
plac zabaw ze zjeżdżalnią, huśtawkami, boisko do pił-
ki nożnej i siatkówki, tenis stołowy, świetlica ze sprzę-
tem nagłaśniającym.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
– w jadalni ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiad serwowany. Smaczna kuchnia domowa. 
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu; ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu i suchy prowiant 
na drogę powrotną. Dopłata do diety: wegetariań-
skiej/bezglutenowej/bezlaktozowej: 200 PLN.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna i instruktorska.
Realizacja programu.

program fakultatywny
Gubałówka – wjazd/ zjazd kolejką podczas wy-
cieczki do Zakopanego (płatne na miejscu). Cena 
ok. 35 PLN. Rabkoland – zabawa w jednym z naj-
lepszych parków rozrywki w Małopolsce. Aż 5 stref 
zabaw i różnorodnych atrakcji, przejazd. Cena 150 
PLN. Termy Gorce - atrakcje Strefy Relaksu: gej-
zery, tryskacze, basen, przejazd. Cena 200 PLN. 
Paintball – dynamiczny scenariusz, 100 kulek. Cena 
120 PLN. Warsztaty z robotyki - przygoda z LEGO (2-3 
godziny). Cena 80 PLN.

uwagi
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Zabierz ze sobą: legitymację szkolną, wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną, ręcznik kąpielowy, mały plecak 
na wycieczki, ciepły sweter lub polar, dres, kurtę 
przeciwdeszczową, nakrycie głowy, buty sportowe i 
obuwie za kostkę do górskich wędrówek, preparat do 
ochrony przed komarami, krem z filtrem UV. Prosimy 
podpisać bagaż uczestnika. Cena nie obejmuje dopła-
ty za transport z miast w Polsce wyszczególnionych w 
planie podróży i programu fakultatywnego.

plan podróży nr 10

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrod-
ka ok. godz. 196.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 07.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 19.00, wyjazd nie później niż o godz. 07.00.

terminy wyja zdów:
1. 05.07-15.07;
2. 16.07-26.07;
3. 27.07-06.08;
4. 07.08-17.08.

Kod wyjazdu: KPOG Przygoda w Rabce Przygoda pełna zdrowia/
Przygoda z angielskim Roboty i LEGO

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-4 2 599  PLN 2 199 PLN 2 699 PLN 2 299 PLN - -

1,4 - - - - 2 999 PLN 2 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przer-
wania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.
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11 dni pełnych przygód, atrakcji, wycieczek i we-
sołej zabawy. 
W programie:
- „Myszogród” i „Śpiący rycerz” – wycieczka 
do Zakopanego, na Krupówki i do miasteczka 
tysiąca myszy, 
- artystyczne potyczki – karton, farba - tworzy-
my mega-graffiti,
- sportowe wyzwania – przeciąganie liny, bieg 
w workach, spodniach klauna, tory przeszkód,
- kreatywna chusta animacyjna – integrujemy 
się i bawimy,

Zakopane, Myszogród i Śpiący Rycerz - wyjątkowa atrakcja programowa

Park Zdrojowy z placami zabaw, strefą słońca i cienia, tężniami 
solankowymi i bulwary bad Poniczanką z podświetlanymi fontannami

kameralny Dom Wczasowy Benia, przyjazna atmosfera i smaczna kuchnia

- „You Can Dance” - wakacyjne rytmy, taniec 
hula i duuużo muzyki, 
- „Mistrz kierownicy ucieka”- gokarty i mia-
steczko ruchu drogowego w Parku Zdrojo-
wym, 
- cztery łapy, pies kudłaty – gościmy „Śnież-
ne psy” – poznajemymy psi język, próba sił 
w canicross i w powożeniu psimi zaprzęgami 
zakończona zabawą z czworonogami,
- minerały i mikroelementy czyli zdrowo 
i aktywnie - zwiedzamy tężnie solankowe 
nad Poniczanką i pijalnię wód mineralnych 
w Parku Zdrojowym, 
- górska wyprawa w Gorce – w kierunku 
Bacówki na Maciejowej – w pakiecie ekstra 
widoki na Tatry i Babią Górę,



GÓRYRABKA  ZDRÓJ POLSKA

ALMATUR KATOWICE

Przygoda z angielskim 
(9-15 lat)

Przygoda pełna zdrowia
(9-15 lat)

LEGO®, roboty i przygoda 
(9-15 lat)
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W programie: 
- 8 bloków 60 minutowych języka angiel-
skiego – stawiamy na naukę poprzez za-
bawę, terenowe zadania językowe, muzykę 
i film – zdecydowanie łamiemy bariery języko-
we. Dołączamy wszystkie atrakcje z programu 
przygodowego – to gwarancja bezstresowej na-
uki i wakacyjnej przygody.

Rabka stanie się wakacyjnym centrum zdrowia. 
W programie:
- aktywne poranki – idealne rozbudzenie na 
dobry dzień, 
- co jest zdrowe, a co nie – obalamy mity żywie-
niowe i szukamy prawdy o jedzeniu,
- kosmetyki hand made: peeling, krem, masecz-
ka – domowe SPA,
- tężnie solankowe i pijalnia wód mineralnych 
– korzystamy z dobrodziejstw Rabki, 
- siłownie na wolnym powietrzu i trial park - 
wyzwania sportowe jak z „Ninja Warrior”,
- Termy Gorce – sport i odprężenie – wodne 
szaleństwo na basenie, aqua-aeorobik i relaksu, 
- warsztaty „zdrowa kuchnia” – komponujemy 
zdrowe menu,
- sportowe popołudnie - park linowy, przecią-
ganie liny, bieg w workach, spodniach klauna, 

W programie:
- 6 ok. 1,5 godzinnych warsztatów z LEGO® i ro-
botyki, z wykorzystaniem klocków LEGO®, lap-
topów i tabletów:
1. budujemy miasta z poruszającymi się samo-
chodami,
2. w świecie środków transportu - budowa paro-
statku, helikoptera i 
innych pojazdów,
3. w parku rozrywki - huśtawki, karuzele i inne 
atrakcje,
4. „kosmiczna podróż” - budowa łazików mar-
sjańskich,
5. W świecie zwierząt - budujemy ZOO,
6. projekt otwarty – budowa wybranego projek-
tu lub praca według własnej 
koncepcji. A poza tym:
- „Myszogród” i „Śpiący rycerz” – wycieczka do 
Zakopanego, na Krupówki i do miasteczka tysią-
ca myszy, 
- „Mistrz kierownicy ucieka”- gokarty i mia-
steczko ruchu drogowego w Rabczańskim Parku 
Zdrojowym,
- górska wyprawa w Gorce – w kierunku Baców-
ki na Maciejowej – w pakiecie ekstra widoki na 

- park linowy – sprawdzamy sprawność, koordy-
nację i odwagę podczas pokonywania linowych 
przeszkód,
- gra miejska „W poszukiwaniu św. Mikołaja” - po-
znajemy Rabkę i jej tajemnice,
- warsztaty kulinarne - tworzymy fantazyjne owo-
cowo-warzywne dekoracje i smakowite szaszłyki,
- wakacyjny arcy-skryba – prowadzimy obozową 
kronikę,
- wodna baloniada – najlepszy sposób na ochłodę 
w gorące popołudnie,
A do tego: spacery bulwarami nad Poniczanką, 
dyskoteki, ognisko, gry integracyjne i rekreacyjne, 
planszówki, kalambury, wakacyjne kino letnie. 

tory przeszkód,
- wyścigi gokartami – próba siły naszych mięśni i 
dobra zabawa, 
- pies – najlepszy przyjaciel człowieka. Gościmy 
„Śnieżne psy” – poznajemy zalety „psich” dyscyplin 
sportowych: dogtrekking, canicross, psie zaprzęgi. 
Warsztaty zakończone zabawą z czworonogami,
- górska wyprawa w Gorce – w kierunku Bacówki 
na Maciejowej,
- park linowy – sprawdzamy sprawność, koordy-
nację i odwagę podczas pokonywania linowych 
przeszkód,
- wodna baloniada – najlepsza ochłoda w gorące 
popołudnie,
- wycieczka do Zakopanego, na Krupówki i do 
„Myszogrodu”. 
A do tego: spacery bulwarami nad Poniczanką, 
dyskoteki, ognisko, gry integracyjne i rekreacyjne, 
planszówki, kalambury, wakacyjne kino letnie. 

Tatry i Babią Górę,
- cztery łapy, pies kudłaty – gościmy „Śnieżne 
psy” – poznamy psi język, próba sił w canicross i w 
powożeniu psimi zaprzęgami zakończona zabawą z 
czworonogami i sesją zdjęciowa,
- sportowe popołudnie - park linowy, przeciąga-
nie liny, bieg w workach, spodniach klauna, tory 
przeszkód,
- wodna baloniada, rekreacja, integracja i zabawa, 
dyskoteki, ognisko, seanse filmowe, kalambury i 
planszówki.
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ZAWOJA
świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. OW „Zawojanka”, po-
łożonym u podnóża Babiej Góry. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami i TV. Do dyspozycji uczestników: 
basen letni, duży teren rekreacyjny wokół ośrodka, 
boisko do siatkówki plażowej, sale ze sprzętem mul-
timedialnym, sala dyskotekowa, stół do ping-ponga, 
taras rekreacyjny z ławkami, leżakami i parasolkami, 
wiata grillowa, miejsce na ognisko oraz strefa WI-FI. 
Obiekt jest ogrodzony.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
– w jadalni ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiad serwowany. Smaczna kuchnia domowa. 
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu; ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu i prowiant na dro-
gę powrotną.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu.

program fakultatywny
Gra miejska z SherLock w Wadowicach - cena 50 PLN.
Wycieczka do alpakarni - spotkanie ze  zwierzętami, 
karmienie ich,  pokaz przędzenia i gręplowania wełny, 
Cena 80 PLN.
Paintball leśny (Las Przygód) - cena 120 PLN.
Wycieczka na Mosorny Groń – wyjazd kolejką linową 
na szczyt. Cena 145 PLN.
Wyprawa na Babią Górę - z przewodnikiem i posiłek 
w schronisku. Cena 150 PLN.
Wycieczka do Wypasionej Doliny (parku rozrywki 
w Zubrzycy Górnej) – trasa linowa z przeszkodami i 
tyrolkami, big swing. Cena 200 PLN.
Wycieczka do Energylandii - cena 300 PLN.

uwagi
Zabierz ze sobą: legitymację szkolną, wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną, ręcznik kąpielowy, mały plecak 
na wycieczki, sweter/polar, dres, kurtkę przeciwdesz-
czową, nakrycie głowy, buty sportowe i obuwie do 
górskich wędrówek, preparat do ochrony przed ko-
marami, krem z filtrem UV. Prosimy podpisać bagaż 
uczestnika. Cena nie obejmuje dopłaty za transport z 
miast w Polsce wyszczególnionych w planie podróży i 
programu fakultatywnego.

plan podróży nr 10

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 20.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
07.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o 
godz. 20.00, wyjazd nie później niż o godz. 07.00

terminy wyja zdów:
1. 05.07-15.07;
2. 16.07-26.07;
3. 27.07-06.08;
4. 07.08-17.08.

Kod wyjazdu: 
KPOD Mountain relax MIX Przygód/ Zdobywcy 

Górskich Szczytów
Max Atrakcji

z Energylandią

Terminy Ceny First  Mo- Ceny First  Mo- Ceny First  Moment

1-4 2 499  PLN 2 099 PLN 2 799 PLN 2 399 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN

First Moment do 24.02.Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne ben-
efity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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Mountain relax - 
rekreacja  
(10-14 lat), (14-17 lat)

nie z bacą i poznawanie przepisów na góral-
skie smakołyki, 
- wycieczka do Wadowic, miasta kremó-
wek - zwiedzanie miasteczka turystyczną 
ciuchcią, a potem rejs statkiem po Jeziorze 
Mucharskim,
 - spotkanie z artystą ludowym i tworzenie 
wakacyjnych pamiątek ze słomy i siana.
A do tego ognisko: dyskoteki, gry integra-
cyjne i rekreacyjne, planszówki, kalambury 
i wakacyjne kino letnie. Zapraszamy też do 
skorzystania z programu fakultatywnego.

Relaks, zabawa nad basenem i trochę aktyw-
nych wyzwań połączonych z poznawaniem 
okolicznych atrakcji – to przepis na udane 
wakacje. 
W programie: 
- party food – zostań mistrzem kolorowych 
napojów i orzeźwiających przekąsek, 
- pool party z DJ-em Tomem nad basenem 
hotelowym - pozytywną energię przekażemy 
całej okolicy,
- limbo dance, festiwal kolorów i wodna balo-
niada - szaleństwo na zawojańskiej plaży 
- spacer na pobliską Halę Barankową, spotka-

górski klimat i Babia Góra na horyzoncie

czysty, ekologiczny rejon Polski

obiekt z basenem odkrytym

dyskoteka i pool party z DJ-em

Energylandia - w programie lub jako fakultet - Ty decydujesz
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Mix Przygód 
(10-14 lat), (14-17 lat)

Gwarantujemy mnóstwo przygód i maksymalnie 
urozmaiconą zabawę. 
W programie: 
- wycieczka do alpakarni „Happy Alpaka”– spotkanie 
z gromadką alpak, które będzie można karmić z ręki, 
pokaz przędzenia i gręplowania wełny,
- „Las przygód” i wyzwania na trasach parku linowe-
go,
- paintball – emocjonująca rozgrywka wykorzysta-
niem markerów na kulki z farbą,
- łucznicze potyczki i inne zręcznościowe wyzwania: 
rzutki, lotki, dart,
- wycieczka na Halę Barankową i spotkanie z bacą,
- tworzenie wakacyjnych pamiątek ze słomy i siana 
pod okiem artysty ludowego,
- limbo dance i festiwal kolorów na zawojańskiej 
plaży,
- wodna baloniada w upalne popołudnia,
- wycieczka do Wadowic i zwiedzanie miasteczka 
ciuchcią turystyczną, póżniej rejs statkiem po Jezio-
rze Mucharskim,
- wyjazd kolejką linową na Mosorny Groń i spacer do 
wodospadów na Mosornym Potoku. 
A do tego: relaks nad basenem, pool party, ognisko, 
dyskoteki, gry integracyjne i rekreacyjne, kalambury, 
wakacyjne kino i seanse filmowe pod rozgwieżdżo-
nym, zawojańskim niebem. Zapraszamy też do sko-
rzystania z programu fakultatywnego.

Trudno o lepszy test dla charakteru niż wyprawa 
w góry, a zwłaszcza na Babią Górę, która słynie ze 
swojego kapryśnego charakteru i wymagającego 
podejścia. 
W programie: 
- wycieczka na Halę Barankową, 
- park linowy „Las Przygód” – tu poznamy techniki 
linowe i zasady asekuracji,
- wycieczka do Wypasionej Doliny – kolejny park 
linowy, ale bardziej wymagająca trasa, przeszkody 
rozłożone wysoko w drzewach, zjazdy tyrolką i emo-
cje na wielkiej huśtawce „big swing”. 
- wjazd koleją linową na Mosorny Groń (1047 m 
n.p.m.), wędrówka na Halę Śmietanową (1298 m 
n.p.m.), a jak pozwoli nam kondycja, to także na Po-
licę (1369 m n.p.m.). 
- wędrówka o wschodzie słońca na Diablak - naj-
wyższy szczyt masywu Babiej Góry (1725 m n.p.m.). 
Podczas wędrówki będzie czas na chwilę wytchnie-
nia u podnóży Sokolicy i na regenerację sił w schro-
nisku Markowe Szczawiny. 
Górskie wyzwania uzupełnią: 
- rejs statkiem po Jeziorze Mucharskim i zwiedzanie 
Wadowic ciuchcią turystyczną, 
- tworzenie pamiątek ze słomy i siana pod okiem 
artysty ludowego,
 - festiwal kolorów na zawojańskiej plaży, 
- wodna baloniada w upalne popołudnia, 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek, plażowanie, re-
laks nad basenem i wakacyjne kino.

Max Atrakcji
z Energylandią  
(10-14 lat), (14-17 lat)

Przygoda, atrakcje i rozrywka czekają. 
W programie: 
- Energylandia - całodniowe szaleństwo w najwięk-
szym Parku Rozrywki w Polsce. Zależnie od wieku 
czekają na Was: „odwrócony” roller coaster RMF Dra-
gon, Crazy Bus, karuzele i zjeżdżalnie, przejażdżki ło-
dziami, Magic Fly, Wyspa Skarbów czy dom strachów, 
albo ekstremalne hity Energylandii: mega coaster 
Hyperion - najwyższy i najszybszy w całej Europie – 77 
metrów wysokości i gigantyczna prędkość przy wjaz-
dach na wzniesieniach, Mayan – kolejny ekstremalny 
roller-coaster, Aztec Swing – ogromne wahadło, Apo-
calipto i jego siła bezwładności, Tsunami Drop – eks-
tremalna, 40 metrowa wieża zrzutu,
- wycieczka do „Wypasionej Doliny” – parku pełnego 
atrakcji dla każdego, przejście jedną z tras parku li-
nowego z przeszkodami i tyrolkami, a dla zwiększenia 
dawki adrenaliny – kolejna atrakcja: wahadło-huś-
tawka „big swing” i 15 metrów lotu,
- wycieczka do alpakarni „Happy Alpaka” i spotkanie 
z gromadką sympatycznych zwierząt, które będzie 
można karmić z ręki, pokaz przędzenia i gręplowania 
wełny,
- wycieczka do Wadowic – gra miejska z zaskakują-
cym scenariuszem, a potem rejs statkiem po Jeziorze 
Mucharskim,

Zdobywcy Górskich 
Szczytów 
(13-17 lat)

- wycieczka na Halę Barankowa i spotkanie z bacą i 
góralskimi przysmakami,
- wyjazd kolejką linową na Mosorny Groń – stąd 
czekają nas najlepsze widoki na Królową Beskidów 
Babią Górę. Spacer do wodospadów na Mosornym 
Potoku,
- tworzenie pamiątek ze słomy i siana pod okiem 
artysty ludowego,
- limbo dance i festiwal kolorów na zawojańskiej 
plaży, 
- wodna baloniada w upalne popołudnia.
A do tego: relaks nad basenem, pool party, ognisko, 
dyskoteki, gry integracyjne i rekreacyjne, kalambury, 
wakacyjne kino i seanse filmowe pod zawojańskim 
niebem.
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Kod wyjazdu: KPOR Zabawa i przygoda dla najmłodszych Mały paintball/Obóz wodny ASG/9 zwariowanych przygód

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-4 2 699 PLN 2 299 PLN 2 899 PLN 2 499  PLN 2 999 PLN 2 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w hotelu „Wrzos” – 
welness&spa. Pokoje 3-, 4-, 5- osobowe, z łazienką 
i balkonem. Strefa Wi-fi w recepcji. Ośrodek po-
siada bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe: kryty 
basen z podgrzewaną wodą, sala z grami zręcz-
nościowymi (cymbergaj, stół do tenisa, bilar, sala 
taneczna). 50 m od hotelu znajdują się naturalne 
kąpieliska rzeki Soły, szlaki turystyczne, piesze i 
rowerowe. Tuż przy hotelu jest boisko sportowe i 
promenada spacerowa. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki i deser) – w ja-
dalni ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiad serwowany. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjaz-
du oraz prowiant na drogę powrotną. Dopłata do 
diety: wegetariańskiej/ bezglutenowej/ bezlakto-
zowej: 200PLN/turnus.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, instruktorska i ratownicza. 
Realizacja programu.

program fakultatywny
Rozgrywki w kręgle - cena 35 PLN
USB ze zdjęciami z obozu - cena 75 PLN
Paintball -  rozgrywka i 100 kul, cena 75 PLN
Nocny paintball - z użyciem światła chemicznego 
(100 kul), cena 100 PLN
ASG -  rozgrywka i 200 kul, cena 75 PLN
Nocne ASG - z użyciem światła chemicznego (400 
kul), cena 100 PLN
Dodatkowe 200 kul ASG – cena 20 PLN
Dodatkowe 75 kul paintball – cena 20 PLN
Wycieczka do Milówki PKP i do parku linowego - 
cena 120 PLN
Nurkowanie - z profesjonalnym sprzętem na 
basenie, cena 150 PLN
Wycieczka do Młodzieżowej Stacji Kosmicznej 
YSS w Sopotni Wielkiej - cena 150 PLN
Całodniowa wycieczka nad jezioro
Żywieckie - rejs statkiem, pływanie na kajakach 
lub rowerkach wodnych, wjazd na Górę Żar (pro-
wiant na drogę), cena 200 PLN
Wycieczka do Energylandii - cena 300 PLN

uwagi 
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast w 
Polsce wyszczególnionych w planie podróży. Kolej-
ność zajęć ustali kadra obozu w zależności od po-
gody i predyspozycji psychofizycznych uczestników.
Zabierz ze sobą legitymację szkolną, wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną, wygodne buty do pieszych 
spacerów, obuwie zmienne do zajęć prowadzonych 
na terenie obiektu, dres, ciepły sweter, polar, strój 
kąpielowy, mały plecak na wycieczki, nieprzema-
kalną kurtkę i czapkę z daszkiem. Proszę podpisać 
bagaż uczestnika.

plan podróży nr 10

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. 

terminy wyja zdów:
1. 05.07-15.07; 2. 16.07-26.07; 3. 27.07-06.08;
4. 07.08-17.08.

Zabawa i przygoda
dla najmłodszych
(8-12 lat)

Czeka cię zabawa i przygoda, taka jak zechcesz. 
Z nami spędzisz atrakcyjnie czas, korzystając do 
woli z dostępnych atrakcji i z programu fakulta-
tywnego. W programie: spacer leśnym szlakiem 
w poszukiwaniu tajemniczych fortów, wycieczki 
piesze promenadą spacerową do Amfiteatru. 
Będziemy rywalizować w zabawnych konkuren-
cjach: dużo zabawy będzie podczas wyścigów z 
przeszkodami i przy przeciąganiu liny. Czeka Cię 
8 wejść na basen i wodne atrakcje: wyścigi na 
materacach, wyławianie podwodnego skarbu, 
rozgrywki w piłkę wodną, warsztaty z nurkowania 
ze sprzętem ABC. 

wypoczynek w Beskidach nad rzeką Sołą

hotel welness&spa z krytym basenem z podgrzewaną wodą

pole do paintballa i ASG tuż przy obiekcie

WĘGIERSKA GÓRKA

Postrzelasz do celu z markera paintballowego, 
broni ASG czy z łuku. Nauczysz się zwinności 
podczas gier terenowych typu świetlik czy sztan-
dary. Weźmiesz udział w konkurencjach zręczno-
ściowych z użyciem samochodów zdalnie stero-
wanych. Do tego zajęcia sportowo-rekreacyjne 
z chustą animacyjną, frisbee, podchody, zaba-
wy plenerowe, konkursy, dyskoteka. Dodatkowo 
przygotowaliśmy też turniej planszówek i gier 
integracyjnych.
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9 zwariowanych przygód
(8-14 lat)

Obóz wodny
(8-14 lat)

ASG
(12-15 lat)

Mały paintball
(8-12 lat)

Program będzie wypełniony po brzegi szalonymi 
przygodami na wodzie, ziemi i w powietrzu.
1. Turniej ASG – poćwiczysz celność podczas tur-
nieju strzeleckiego z użyciem broni ASG (200 kul); 
2. Mały paintball – rywalizacja z użyciem broni 
na kulki wypełnione farbą (75 kul); 3. Rozgrywki 
w kręgle; 4. Wyjazd na Górę Żar kolejką linowo-
-terenową; 5. Osiem wejść na krytą pływalnię z 
podgrzewaną wodą i bogaty program wodny, w 
tym nurkowanie ze sprzętem ABC; 6. Rejs statkiem 
po Jeziorze Żywieckim, pływanie kajakiem lub ro-
werkiem, 7. Wycieczka PKP do Milówki i pokonanie 
trasy parku linowego; 8. Gra terenowa w Węgier-
skiej Górce; 9. Turniej gier zręcznościowych – te-
nis stołowy, bilard, strzelanie do celu, piłkarzyki. 
Program uzupełnią zajęcia sportowe, dyskoteki i 

Jeśli Twoim żywiołem jest woda, to ten obóz jest 
właśnie dla Ciebie.
W programie: 
- 10 wejść na krytą pływalnię i urozmaicone za-
jęcia wodne: 
- nurkowanie ze sprzętem ABC – nauczymy się 
jak go używać; nurkowanie swobodne – poznamy 
sprzęt i podstawowe zasady nurkowania swobod-
nego, nauka prawidłowego oddychania i komuni-
kacji pomiędzy nurkami pod wodą; doskonalenie 
technik pływackich poprzez zabawę i ćwiczenia; 
drużynowa potyczka podczas bitwy wodnej, pił-
ki wodnej i podwodnym hokeju. Czeka Cię także: 
Wycieczka nad jezioro Żywickie podczas której 
odbędzie się rejs statkiem i zabawy na kajakach 
lub rowerkach wodnych. Dodatkowo w programie 
gry integracyjne i rekreacyjne. Spacery po okolicy, 
plażowanie na brzegu rzeki Soły, ognisko, dysko-
teka. 

Obóz dla tych, których kręci ASG (Air Soft Gun). Ro-
zegrasz gry z wykorzystaniem kopii oryginalnych 
broni – replik ASG. Razem z innymi uczestnikami 
zaprojektujesz pole gry i rozmieścisz na nim stra-
tegiczne punkty. Podczas rozgrywek wykorzystasz 
aż 3000 kul. Weźmiesz udział w wielu grach, o 
zróżnicowanych scenariuszach: zdobywanie flagi 
lub wzgórza, ochrona VIP’a, przejście pola, snajper. 
Na polu bitwy odegrasz rolę żołnierza, medyka, sa-
pera lub dowódcy. W ramach nocnych manewrów 
taktyczno-obronnych będziesz bronił terenu przed 
atakiem terrorystów lub spróbujesz wykraść tajne 
dane. Zapoznasz się z podstawami zielonej, czar-
nej i czerwonej taktyki. Dowiesz się jak zaplanować 
zasadzkę, obronić bazę czy wycofać się z zagrożo-
nego terenu. Weźmiesz udział w fabularnej grze 
taktycznej. Nauczysz się szyfrować informacje i 
porozumiewać z kompanami z drużyny bez słów. 
Poznasz tajniki survivalu (rozpalanie ognia, uzdat-
nianie wody, budowa schronienia). Weźmiesz 
udział w turniejach strzeleckich z wykorzystaniem 

Świetny obóz dla każdego, kto chce pierwszy raz 
spróbować swoich sił grając w paintball. Dzięki 
naszym specjalnym markerom na mniejsze kulki 
i o mniejszej energii strzału (bez zasilania gazem), 
szybko i łatwo rozpoczniesz przygodę z paintbal-
lem. Do wykorzystania w rozgrywkach aż 750 kul. 
Na polu paintballowym, podczas codziennych za-
jęć, rozegrasz kilkanaście scenariuszy z ciekawą, 
przygodową fabułą. Powalczysz o ukryty skarb, 
zdobędziesz flagę i obronisz bazę przed przeciw-
nikiem. Gry poprowadzą doświadczeni instrukto-
rzy, którzy mają nieskończoną ilość pomysłów na 
scenariusze. Będziesz uczestniczył w zajęciach z 
zielonej taktyki, a podczas zajęć z survivalu do-
wiesz się jak bezpiecznie poruszać się po lesie. 
Pomiędzy zajęciami strzeleckimi pograsz w piłkę, 
siatkówkę, postrzelasz z łuku i weźmiesz udział 
w grach terenowych. Weźmiesz udział w turnie-
ju snajperskim w którym do dyspozycji będziesz 
mieć snajperkę, broń krótką czy marker do dużego 
paintballa. Letnie dni uzupełnią kąpiele w base-
nie, w programie aż 8 wejść na hotelowy basen. Z 
tego obozu nie będziesz chciał wrócić do domu! 
Program uzupełnią zajęcia integracyjne, dyskoteki 
i ognisko.

GÓRY POLSKA

różnego rodzaju broni ASG. Poza tym: strzelanie do 
ruchomych i nieruchomych celów, zasady treningu 
siłowego i kondycyjnego – w tym na basenie (ab-
solutna podstawa wyszkolenia każdego żołnierza), 
zajęcia z maskowania, terenoznawstwa i oriente-
ringu.
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Kod wyjazdu: PPWM Kolonie/Obóz multisport Język angielski/Obóz Włóczykija

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1,2 2 699 PLN 2 399 PLN 2 749 PLN 2 449  PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Dom Wypoczyn-
kowy „Limba” położony na widokowym stoku Par-
tecznika. Pokoje 2-,3-,4-osobowe z łazienkami. Na 
terenie ośrodka sale do zajęć, siłownia, stół do 
ping-ponga, bilard.
Wyżywienie: 3 posiłki. Pierwszy posiłek: kolacja w 
dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka wychowawcy, instruktora.
Realizacja programu.

program fakultatywny
Energylandia - wycieczka całodzienna do naj-
większego parku rozrywki w Polsce - ok. 250 PLN
Wycieczka na Równicę w Ustroniu - zjazd letnim 
torem saneczkowym, wizyta w kinie 7D, przejście 
jednej z tras w parku linowym - 120 PLN

uwagi 
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i  
predyspozycji psychofizycznych uczestników. Cena 
nie obejmuje dopłaty za transport z miast wyszcze-
gólnionych w planie podróży oraz programu fakul-
tatywnego. Zapewniamy dostosowanie programu 
zajęć do możliwości i umiejętności uczestników. 
Uczestników obozu Włóczykija prosimy o zabranie 
butów do chodzenia po górach z cholewką nad 
kostkę, które przydadzą się też innym uczestnikom. 
Wszyscy powinni zabrać: polar lub sweter, kurtkę 
przeciwdeszczową oraz strój i ręcznik kąpielowy 
oraz inne rzeczy wg Poradnika rodzica na str. 8. 
Wycieczki fakultatywne zostaną zrealizowane przy 
minimalnej liczbie 20 osób. 

plan podróży nr 10
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miej-
sce wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd 
do Ośrodka o 18:30. Planowany wyjazd z Ośrodka 
o 09:30. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
19:30, wyjazd nie później niż o godzinie 09:00.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07;

2. 05.07-15.07.

Kolonie/Obóz multisport
(9-12 lat), (12-17 lat)

Jeżeli kręcą Cię różne rzeczy i nie możesz zdecy-
dować się pomiędzy grą w siatkówkę czy piłkę 
nożną, pływaniem w basenie, wyprawami górski-
mi i nauczeniem się robienia fajnych zdjęć z nich 
- wybierz ten obóz. Jeśli do tego lubisz i gry na 
powietrzu i parki rozrywki, ale nie boisz się plan-
szówek i chiał(a)byś także potańczyć, rozgrzać i 
rozciągnąć zastane przez siedzenie przed kompu-
terem mięśnie - to znaczy, że obóz multisport w 
Wiśle czeka na Ciebie. Będziecie mieli też sami 
udział w wyborze zajęć i zaplanować dzień we-
dług Waszych preferencji. Zabierz się z nami i 
skocz do Wisły.

Język angielski
(12-17 lat) 

Z naszymi lektorami nauczysz się rozmawiać po 
angielsku o wakacjach, przygodach, górskich wę-
drówkach. W ogóle o wszystkim i niczym, a więc 
spróbujecie też tzw. small talk. Zainscenizujecie 
skecze. Będzie też w programie oglądanie filmów 
i słuchanie muzyki w oryginalnej wersji językowej. 
I wiele zabawy, sportu, gier i konkursów. Oczywi-
ście, po angielsku. Przewidujemy ok. 3h dziennie 
zajęć językowych. Większość z tych zajęć odbędzie 
się w plenerze. Na koniec zaprezentujecie przed 
całym obozem pokaz, przedstawienie lub kon-
kurs. Oprócz zajęć językowych będziecie uczest-
niczyć również w zajęciach grupy multisport. 
Zapraszamy do Wisły.

spacery po Beskidach

turnieje sportowe

wycieczka do Energylandii

codzienna relacja zdjęciowo/filmowa na FB
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Obóz Włóczykija
(12-17 lat)

Jeżeli lubisz chodzić po górach albo chcesz sam 
tego doświadczyć i zrozumieć, co dla wielu lu-
dzi oznacza hasło „w górach jest wszystko, co 
kocham”, a przy tym poprawić swoją kondycję i 
poznać fajne towarzystwo, to wakacje dla Ciebie. 
Starannie zaplanujemy wyjścia w góry: półdniowe 
i dłuższe, kiedy obiad zjemy w porze kolacji, a ze 
sobą zabierzemy prowiant. W czasie wycieczek po-
znacie zasady bezpiecznego i wygodnego wędro-
wania oraz tajniki górskiej przyrody. Szczegółowy 
program będzie dostosowany do pogody i Waszej 
kondycji, ale poniżej przedstawiamy jedna z praw-
dopodobnych propozycji.
Dzień 1: przyjazd do ośrodka, obiadokolacja, spo-
tkanie organizacyjne i zapoznawcze. Dzień 2: zapo-
znanie z górami i pierwsza rozgrzewka, której do-
starczy spacer na Skolnity: szczyt z dość stromym 
podejściem tuż nad centrum Wisły. Trud wynagro-
dzi piękna panorama. W czasie marszu dowiecie 
się, jak rozkładać siły, pracować oddechem, robić 
przerwy i jak bezpiecznie poruszać się po drogach. 
Dzień 3: wycieczka na Trzy Kopce Wiślańskie, wido-
kowy szczyt położony w górę stoku nad ośrodkiem. 
Na górze małe schronisko i... fotograficzna niespo-
dzianka. Zobaczymy stamtąd pasma polskich i cze-
skich Beskidów. Dzień 4: wycieczka z przełęczy Ku-

balonka na Stożek. Po drodze na graniczny szczyt 
zobaczymy malownicze skałki na Krkawicy, a przy 
schronisku - przy słonecznej pogodzie - będziemy 
mogli się poopalać. Dzień 5: zdobędziemy królową 
Beskidu Śląskiego, miejsce źródeł Wisły - Baranią 
Górę. Po drodze porobimy sobie zdjęcia przy Ka-
skadach Rodła - ciągu małych wodospadów. Wy-
cieczka będzie świetną okazją do zaznajomienia 
się z rolą wody w przyrodzie, beskidzkich zwierzę-
tach oraz przyczynami zamierania lasu. Wieża wi-
dokowa dostarczy wrażeń, a wracając, zahaczymy 
o schronisko. Dzień 6: spacer na Krzakoską Skałę 
z widokiem na Wisłę, w tym okolice ośrodka, bę-
dzie dobrym odpoczynkiem po trudach Baraniej 
Góry. W czasie odpoczynku konkurs krajoznawczy 
i... humoru. Dzień 7: wycieczka rowerowa po jed-
nej z wiślańskich tras: łagodniejszą w dół Wisły do 
ustronia lub bardziej ambitną w Górę nad zapo-
rę w Wiśle Czarnem i pod Zameczek Prezydencki. 
Dzień 8: wycieczka z Przełęczy Salmopolskiej wido-
kowym szlakiem przez Malinów i Malinowską Skałę. 
Będzie to dobra okazja do zgłębienia beskidzkiej 
geologii oraz nauki rozróżniania gatunków drzew. 
Jeśli będziecie gotowi, odwiedzimy fascynującą Ma-
linowską Jaskinię (latarki - czołówki obowiązkowe!). 
Dzień 9: chętni rozpoczną go przed śniadaniem od 
wyjścia na wschód słońca. Później, jeśli starczy 
pogody na poprzednie programy, możemy wejść 
na Wielką Czantorię z wieżą widokową po czeskiej 
stronie. Dzień 10: w ten dzień wybierzemy się wszy-
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scy na Skocznię im. Adama Małysza. Po południu 
wielki finał obozu. Dzień 11: pożegnanie z Wisłą 
i wyjazd w drogę powrotną. Po wycieczkach lub 
- rzadziej przez wyruszeniem - będziecie korzy-
stać z programu rekreacyjno-sportowego wraz 
z pozostałymi grupami. Nie zabraknie więc kąpieli 
w basenie, siatkówki, piłki nożnej, badmintona, 
ogniska, zabaw, konkursów. A wieczorem: dyskote-
ki. W przypadku złej pogody: burz, ulew czy silnych 
wiatrów będzie czas na gry planszowe, filmy - także 
o tematyce górskiej - czy fotografię portretową i... 
wiele innych. Nie zabraknie wyjść na wiślański ry-
nek i deptak i korzystania z tamtejszych atrakcji. Na 
zakończenie pokażecie całemu obozowi zdjęcia z 
Waszych wypraw. Zabierzcie plecak na całodniowe 
wycieczki, czołówkę, kurtkę od deszczu. Niezbęd-
ne będą buty do chodzenia po górach, koniecznie 
z twardą podeszwą i perforacją, która przyda się 
zwłaszcza w stromych i śliskich miejscach. Ponie-
waż w górach nawet latem może nadejść ochło-
dzenie, weźcie na wszelki wypadek czapki i krem 
z filtrem. Środek na komary i kleszcze to też pod-
stawa. Do zobaczenia na szlaku.
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Kod wyjazdu: KPOB 11 przygód Obóz jazdy konnej Rajd konny

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-5 2 499 PLN 2 099 PLN 2 899 PLN 2 499  PLN 3 299 PLN 2 899 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w położonym na 
zboczu góry, w dolinie potoku Jatny i tuż przy le-
sie Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Hucuł”. 
Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami i telewizo-
rami. W budynku głównym – dostęp do Wi-Fi, ja-
dalnia, świetlica, kawiarenka, sale do gry w tenisa 
stołowego i bilard. Poza tym, do dyspozycji uczest-
ników: taras ze sprzętem wypoczynkowym (meble 
ogrodowe, leżaki) wiata grillowa, teren rekreacyjny 
wokół obiektu.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki i deser) – 
w jadalni ośrodka. Śniadania i kolacje w formie 
bufetu, obiad serwowany. Pierwszy posiłek: kola-
cja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie 
w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Dopłata do diety: wegetariańskiej/bezglutenowej/
bezlaktozowej – 200 PLN. 
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna i instruktorska.

program fakultatywny
Wycieczka na krytą pływalnię Delfin do Skoczowa 
– przejazd busem, wodne szaleństwo na basenach 
ze zjeżdżalnią, gejzerami, biczami wodnymi. Cena 
150 PLN
Wycieczka Energylandii – przejazd busem, 
wstęp do największego Paku Rozrywki w Polsce – 
korzystanie z atrakcji parku (dostępność do stref 
w zależności od wieku i wzrostu). Cena 300 PLN

uwagi 
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Zabierz ze sobą: legitymację szkolną, obuwie 
zmienne i sportowe, dres, ciepły seter, polar, strój 
kąpielowy, czapkę z daszkiem, mały plecak na wy-
cieczki, nieprzemakalną kurtkę, ręcznik kąpielowy. 
Proszę podpisać bagaż uczestnika. Obozy jeździec-
kie - zabierz strój do jazdy konnej (kask jeździecki, 
buty z płaską, twardą podeszwą, spodnie jeździec-
kie - bryczesy lub inne długie, dobrze przylegające 
do nogi, bez grubych szwów, pelerynę/kurtkę prze-
ciwdeszczową). Proszę podpisać bagaż uczestnika. 
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży i programu 
fakultatywnego.

plan podróży nr 10
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
ośrodka ok. godz. 17.30. Planowany wyjazd z ośrodka 
ok. godz. 10.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcze-
śniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie później niż o godz. 
9.00.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07.; 2. 05.07-15.07.; 3. 16.07-26.07.; 
4. 27.07-06.08.; 5. 07.08-17.08.

idealne warunki do doskonalenia jazdy konnej: kryta hala, maneż i leśne 
trasy świetne na galop na końskim grzbiecie

region zwany „siłą natury”, zbocza gór, potok Jatny i Beskid Śląski

atrakcje turystyczne nie tylko dla jeźdźców: Park Turystyki z Amfiteatrem, 
kameralne Wesołe miasteczko, obserwatorium nietoperzy
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Obóz jazdy konnej
(10-17 lat) 

Zapraszamy na prawdziwą jeździecką, wakacyjną 
przygodę. W programie:
- 7 godzin jazdy konnej. Dla jeźdźców bardziej za-
awansowanych: doskonalenie dosiadu i techniki 
jazdy, właściwe używanie pomocy (dosiad, łydka), 
wolta, półwolta, koło – ćwiczymy figury na ujeżdżal-
ni i jeździmy „w literach”, kawaletki i gimnastyka na 
drążkach, jazda na oklep. Dla osób rozpoczynających 
przygodę z jeździectwem - jazda na lonży, a po ze-
zwoleniu instruktora – jazda w grupie,
- czy koń chodziłby do SPA? – zdobywamy fachową 
wiedzę z pielęgnacji i żywienia koni,
- co koń chce nam powiedzieć – dowiemy się na 
czym polega „końska” mowa ciała i jak odczytać sy-
gnały, które wysyła nam koń,
- wachty w stajni – przyjrzysz się życiu koni z bliska, 
- skoczek czy ujeżdżeniowiec, czworobok czy parkour 
– ocenimy predyspozycje sportowe konia i jeźdźca,
- jeździectwo „na wesoło”: mini zawody dla jeźdźców 
– poznamy naszą sprawność, szybkość, zwinność, 
celność i wytrzymałość
- nie tylko końmi jeździec żyje – zdobywamy  górskie 
szczyty czyli pieszawyprawa na Błatnią,
- zgłębiamy świat intrygujących zwierząt – wyjście do 
obserwatorium nietoperzy.
A poza tym: dużo gier i zabaw – stacjonarnie i tereno-
wo, rozgrywki w bilard, ognisko, dyskoteki, planszów-
ki, quizy, konkursy, turnieje i cała moc wakacyjnych 
atrakcji.  Zapraszamy także do skorzystania z progra-
mu fakultatywnego. Podziału na grupy pod kątem 
umiejętności jeździeckich dokona instruktor w pierw-
szych dniach obozu. Jeźdźcy bardziej zaawansowani 
będą mogli, po zezwoleniu instruktora, uczestniczyć 
w 2-godzinnym wyjeździe w teren (płatne na miej-
scu). Cena 150 PLN.

Rajd Konny
(12-17 lat)

11 Przygód
(10-17 lat)

Jeśli lubisz wyjazdy w teren, pewnie czujesz się w 
siodle i potrafisz samodzielnie galopować - to ten 
obóz jest właśnie dla Ciebie. W programie: 
- 15 godzin w siodle: 5 na ujeżdżalni i 10 w terenie,
- przemierzysz malownicze fragmenty „Beskidzkie-
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Tutaj każdego dnia czekają na Ciebie nowe wyzwania 
i maksimum dobrej zabawy.
W programie:
- Geocacher – GPS i współrzędne geograficzne, zasa-
dy geocachera, odnajdywanie skrzynek – przekona-
my się ile w tym jest frajdy,
- Wynalazca – wyprawa na nieznany ląd, budowa 
leśnego schronienia, a może budowa tamy na rzece 
– zobaczymy co nas zainspiruje,
- Przyrodnik – zwiedzimy Beskidzki Dom Zielin „Przy-
tulia”, sprawdzimy jak piszczy trawa i zbudujemy do-
mek dla owadów,
- Obserwator - wyprawa do obserwatorium nietope-
rzy w Brennej – poznamy zwyczaje tych  ciekawych 
zwierząt,
- Mistrz Kuchni - kulinarne potyczki – rywalizacja 
niczym w „Master Chef” zakończona degustacją i wy-
borem najsmakowitszej potrawy,
- Tropiciel - gra terenowa i poszukiwanie skarbów 

go Szlaku Konnego” - postaramy się zdobyć konno 
Błatnią i Klimczok, wyruszymy także w kierunku 
Trzech Kopców Wiślańskich,
- dowiesz się o czym należy pamiętać wybierając 
się konno w teren i jak przygotować konia do ta-
kiej wyprawy,
- podczas rajdów nie zabraknie czasu na tradycyj-
ny popas – relaks dla konia i dla jeźdźca,
- wachty w stajni – przyjrzysz się życiu koni z bli-
ska, 
- zgłębiamy świat intrygujących zwierząt – wyjście 
do obserwatorium nietoperzy.
A poza tym: dużo gier i zabaw – stacjonarnie i 
terenowo, rozgrywki w bilard, ognisko, dyskoteki, 
planszówki, quizy, konkursy, turnieje i cała moc 
wakacyjnych atrakcji. 
Zapraszamy także do skorzystania z programu 
fakultatywnego. Umiejętności jeździeckie uczest-
ników będą weryfikowane przez instruktorów w 
pierwszym dniu zajęć. Jeżeli nie będą one gwaran-
tować bezpiecznego udziału w rajdzie - to wtedy 
zaproponujemy uczestnictwo w zmodyfikowanych 
zajęciach z grupą jeździecką w ośrodku. Zaprasza-
my także do skorzystania z programu fakultatyw-
nego.

z wykrywaczem metalu – starcie drużyn w leśnych 
ostępach, dobra zabawa i trochę ruchu,
- Jeździec - wizyta w stajni, przejażdżka na końskim 
grzbiecie i spotkanie z jeździeckim światem,
- Strzelec – strzały, rzutki, tarcze, cele nieruchome - 
wyłonimy uczestnika o najcelniejszym oku i pewnej 
ręce,
- Artysta – plastyk, aktor, tancerz, wokalista, kreator 
mody – prezentacja Waszych talentów, zakończona 
obozową wystawę, wernisażem lub pokaz mody,
- Włóczykij – piesza wyprawa na Błatnią – zdobę-
dziemy doświadczenia górskiego trapera, 
- Kronikarz - obozowe przygody opiszemy w waka-
cyjnej kronice, komiks, kolaż, a może wiersz – zoba-
czymy, jaka forma wyrazu odpowiada właśnie Tobie.
A poza tym: dużo gier i zabaw – stacjonarnie i tereno-
wo, rozgrywki w bilard, integracja, ognisko, dyskoteki, 
planszówki, quizy, konkursy, turnieje i cała moc wa-
kacyjnych atrakcji. Zapraszamy także do skorzystania 
z programu fakultatywnego.



ALMATUR KATOWICE

Rekreacja 
(9-15 lat)

USTROŃ świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Dom Wczasowy „Glo-
bus”. Obiekt znajduje się w dzielnicy Ustroń - Jaszo-
wiec, w górskiej dolinie otoczonej lasami. Pokoje: 3-, 
4-, 5-osobowe z łazienkami, TV i balkonami, w recepcji 
bezpłatne Wi-Fi. Do dyspozycji uczestników: basen 
kryty, sala rekreacyjna z bilardem, stołem do tenisa 
i drabinkami gimnastycznymi, salka konferencyjne, 
sklepik przy recepcji, duży teren rekreacyjny wokół 
obiektu, boisko do siatkówki plażowej, wiata grillo-
wa, zadaszony taras, place zabaw. Nieopodal obiektu 
ścieżki spacerowe, ścieżka zdrowia fitness outdoor, 
bulwary wiślane.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser). Śnia-
dania kolacje w formie bufetu, obiad serwowany do 
stolika. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu; 
ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz pro-
wiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu.

program fakultatywny
Wycieczka na Czantorię – wjazd kolejką krzesełkową i 
zjazd letnim torem saneczkowym. Cena 70 PLN. 
Escape Room w Wiśle (Zamek Zagadek) - cena 100 
PLN.
Wycieczka do Chlebowej Chaty -  (warsztaty z wypie-
kania podpłomyków, degustacja miodu, masła, kawy) 
w Brennej. Cena 120 PLN. 
Park Wodny Olza w Istebnej – dwugodzinne szaleń-
stwo wodne. Cena 150 PLN. 
Dream Park w Ochabach - cena 150 PLN.
Wycieczka do Energylandii (największego Parku Roz-
rywki w Polsce) – korzystanie z atrakcji parku (dostęp-
ność do stref w zależności od wieku i wzrostu). Cena 
300 PLN.

uwagi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wy-
szczególnionych w planie podróży i programu fakul-
tatywnego. Kolejność zajęć ustali kadra obozu w za-
leżności od pogody i predyspozycji psychofizycznych 
uczestników. Zabierz ze sobą: legitymację szkolną, 
wypełnioną kartę kwalifikacyjną, obuwie sportowe, 
obuwie zmienne i wygodne obuwie do pieszych spa-
cerów, dres, strój kąpielowy, czapkę z daszkiem, mały 
plecak na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę, ręcznik i 
strój kąpielowy, ciepły sweter i polar. Prosimy podpi-
sać bagaż uczestnika.

plan podróży nr 10 

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 18.00. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
10.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o 
godz. 18.00, wyjazd nie później niż o godz. 09.00.

terminy wyja zdów:
1. 05.07-15.07; 2. 16.07-26.07;
3. 27.07-06.08; 4. 07.08-17.08.

Kod wyjazdu: KPOU Rekreacja Magia i czary Młody Detektyw Parki Rozrywki RPG

Terminy Ceny First 
Moment Ceny First 

Moment Ceny First
Moment Ceny First

Moment Ceny First
Moment

1-4 2 599  PLN 2 199 PLN 2 699 PLN 2 299 PLN 2 799 PLN 2 399 PLN 2 999 PLN 2 599 PLN 2 949 PLN 2 549 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.
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W programie: 
- wycieczka na Czantorię, królową beskidzkich 
szczytów (wjazd kolejką linową) i zjazd letnim 
torem saneczkowym,
- wycieczka ciuchcią turystyczną do Leśnego 
Parku Niespodzianek, spotkanie z muflonami, 
danielami i drapieżnymi ptakami,
- tworzenie wakacyjnych pamiątek, łapaczy 
snów i sznurkowych bransoletek,
- kulinarne wyzwania – owocowe szaszłyki 
i mrożona herbata,
- sport na wesoło – bieg w spodniach klauna, 
przeciąganie liny, dart, rzutki, łuki, twister,
- gra terenowa z wykrywaczem metalu i skrzy-
neczką zadań.

znany kurort położony w Beskidzie Śląskim 

Czantoria i Równica – górskie szczyty na wyciągnięcie ręki

kryty basen w obiekcie

A poza tym dużo wakacyjnego luzu, słoń-
ca i zabawy, kąpiele w hotelowym basenie, 
relaks przy obiekcie, spacery promenadą 
wzdłuż Wisły do centrum uzdrowiska, do 
Parku Zdrojowego i w kierunku górskich 
dolinek, biwakowanie nad Wisłą, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, gry rekreacyjne, 
sportowe i integracyjne, dyskoteki, rozgrywki 
w darta, twistera, planszówki, kalambury, 
wakacyjne kino z popcornem.
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Zdobądź legitymację detektywa w Wakacyjnym 
Biurze Detektywistycznym. Inspiracją dla naszych 
działań będą detektywi wszechczasów: Sherlock 
Holmes, Hercules Poirot, Ace Ventura. Poznamy 
metody ich pracy i postaramy się je wykorzystać 
rozwikłując zawiłe zagadki, które czekają na Was 
w Ustroniu.
W programie:
- niebezpieczna szajka przestępców grasuje - pro-
wadzimy śledztwo, zgłębiamy tajniki daktyloskopii, 
zabezpieczamy ślady na miejscu przestępstwa 
wykorzystując do tego specjalistyczne narzędzia 
i preparaty,
- poznajemy tajny system szyfrów, znaków i kodów 
oraz techniki kamuflażu i maskowania,
- przekazujemy informacje w sposób dyskretny 
i szybki – niewidzialne pismo i lampa UV,
- działamy w terenie: GPS i czytanie mapy, wykry-
wacz metalu, 

Przyjmij bilet wstępu do świata Harrego Pottera, 
magii i czarów. Zostań członkiem Wielkiej Rady Cza-
rodziejów - zaklinaj żywioły i panuj nad przyrodą. 
Nasz kurs magii obejmuje IX boków tematycznych. 
W programie: 
I blok: zajęcia otwarcia – nadamy Ci magiczne i imię 
i dopasujemy pelerynę. 
II blok: magiczne laboratorium – odważniki, pipe-
ty i menzurki czekają na Ciebie. Przygotowujemy 
eliksiry miłości, uzdrawiania, osłaniające i niewi-
dzialności. Działamy z aptekarską dokładnością, aby 
przygotowane mikstury miały odpowiednią moc. 
III blok: czarodziejskie akcesoria - w bezpiecznych 
murach konsturktorium tworzymy własne różdżki, 
magiczne miotły i kapelusze – nieodzowne atrybuty 
czarodzieja. Akcesoria wykorzystamy m.in. podczas 
meczu Quidditcha.
IV blok: magiczna zagadka – jedziemy do Zamku Za-
gadek w Wiśle (escape room) i w kilkuosobowych 
zespołach, dobranych pod kątem czarodziejskich 
umiejętności, musimy rozwiązać zagadkę i znaleźć 
wyjście ze sklepu z różdżkami, zanim magia nas tu 
uwięzi. 
V blok: magiczne pożywienie – odkrywamy moc 
ukrytą w ziołach, nasionach i owocach. Poznajemy 
właściwości czosnku, rumianku, babki lancetowa-
tej i koniczyna – zwłaszcza czterolistna. Tworzymy 
magiczny zielnik. Na warsztatach kulinarnych, w 
magicznej kuchni przygotowujemy herbatę z uzdra-
wiającym miodem i szaszłyki mocy.
VI blok: magiczne stworzenia – szukamy swojego 
patronusa i poznajemy fantastyczne zwierzęta żyją-
ce w świecie czarodziejów. Powiemy Ci jaką moc ma 
Jednorożec, Feniks, Centaur, Wąż, Smok, Skrzat i Elf, 
jak wygląda hipogryf i tryton. Zastanowimy się, czy 
metody ukrywania ich przed mugolami faktycznie 
się sprawdzają. Tworzymy własny atlas fantastycz-
nych zwierząt wg kryteriów klasyfikacji nałożonych 
przez Ministerstwo Magii.
VII blok: magiczna wyprawa – sprawdzamy, czy w 
Leśnym Park Niespodzianek, do którego dotrzemy 
ciuchcią turystyczną, sokoły są już przygotowane do 
lotu w odległą krainę i czy pośród danieli i saren 
nie ukrywa się jednorożec. Wsłuchamy się w szum 
sowich skrzydeł. Jaką wiadomość mają dla nas?
VIII blok: zajęcia praktyczne/ terenowe: nie zawsze 

- poznajemy techniki śledcze i metody działania 
tajnych służb wywiadowczych, 
- obozowa strzelnica policyjna: rzutki, łuki: celne 
oko i stabilna ręka,
Na koniec obozu, wykorzystamy zdobyte umiejęt-
ności:
- w „Zamku Zagadek” - profesjonalnym escape 
room w Wiśle – łączymy fakty, analizujemy poszlaki 
- pracujemy zespołowo wykorzystując predyspozy-
cje detektywów z drużyny, 
- wyjaśniając zagadkę znikających zwierząt w Le-
śnym Parku Niespodzianek (dotrzemy tu turystycz-
ną ciuchcią). 
Poza tym czeka nas mnóstwo gier detektywistycz-
nych: terenowo i stacjonarnie, łamigłówki i quizy, 
a także: gry integracyjne, sportowe i rekreacyjne, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, spacery po oko-
licy, kalambury, planszówki i wakacyjny relaks de-
tektywa nad rzeką i przy obiekcie.
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Parki rozrywki 
(9-15 lat)

RPG Caerbannog 
(13-20 lat)

Na tym obozie naprawdę będzie się działo! Obozowe 
dni będą wypełnione atrakcjami po brzegi. W pro-
gramie:
- Energylandiia - największy Park Rozrywki w Polsce. 
Młodszych uczestników obozu czeka “odwrócony” 
roller coaster RMF Dragon, Crazy Bus, mnóstwo ka-
ruzeli i zjeżdżalni, przejażdżki łodziami, Magic Fly, 
Wyspa Skarbów czy dom strachów. A na starszych: 
ekstremalne hity Energylandii: mega coaster Hype-
rion - najwyższy i najszybszy w całej Europie – 77 
metrów wysokości i gigantyczna prędkość przy wjaz-
dach na wzniesieniach, Mayan – kolejny ekstremal-
ny roller-coaster, Aztec Swing – ogromne wahadło, 
Apocalipto i jego siła bezwładności, Tsunami Drop 
– ekstremalna, 40 metrowa wieża zrzutu.
- Dream Park w Ochabach – park linowy, wieża mocy, 
małpi gaj, park owadów, park dinozaurów, labirynt 
luster, „Dom do góry nogami”, mini Zoo z alpakami, 
strusiami, jeżozwierzami i ostronosami, parku minia-
tur, prehistoryczne oceanarium i gigantyczni miesz-
kańcy głębin, mrożąca krew w żyłach tajemnicza 
„Strefa Zero”, kula sferyczna, kino 6D, dmuchańce i 
trampoliny.
- Leśny Park Niespodzianek (do którego dotrzemy 
turystyczną ciuchcią) – spotkanie z muflonami i 
danielami, które można karmić z ręki. W Sokolarni 
i Sowiarni wykwalifikowani sokolnicy zaprezentują 
ptaki drapieżne i sowy podczas ich lotów. Będzie też 
okazja do zabawy na dostępnych tu placach zabaw.

Zapraszamy do świata Caerbannog! To ogromna 
kraina wyobraźni, której historię współtworzysz 
snując dla zabawy wspólne opowieści. Sesje RPG 
w systemie Caerbannog wypełnią nam większość 
czasu obozu. Oferujemy ci całą kampanię, na którą 
składa się ponad 40 godzin sesji RPG. Aby zapew-
nić najwyższą jakość i przyjemność z gry, drużyny 
będą liczyć maksymalnie sześciu graczy na jedne-
go członka kadry - mistrza gry. Gry fabularne to 
także LARPY - improwizowany teatr, gdzie gra się 
ruchem, słowem, a także rekwizytami i przebrania-
mi. Podczas LARPa odegrasz swoją postać na żywo, 
wraz ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami obo-
zu, a wasze działania będą miały istotny wpływ na 
historię świata Caerbannog! Gry planszowe i kar-
ciane zapewnią nam relaks i rozrywkę w przerwach 
między innymi punktami programu. Doskonale też 
służą integracji i budowaniu więzi w drużynie. Zaży-
jemy trochę ruchu na świeżym powietrzu, wykorzy-
stując otulinowce - miękkie rekwizyty służące do 
szermierki. Stoczymy honorowe pojedynki, roze-
gramy scenariusze przejęcia flagi i mecze Juggera. 
Nasza doświadczona kadra mistrzów gry podzieli 
się z tobą swoją wiedzą na temat RPGów i szeroko 
rozumianej fantastyki podczas różnych prelekcji i 
warsztatów. W zanadrzu mamy jeszcze opcjonalne 
punkty programu, takie jak obozowa gra strategicz-
na; zajęcia łucznicze; projekcje filmów związanych 
z fantastyką i grami fabularnymi; jednostrzałówki 
w innych systemach RPG; obozowe konwenty. Wy-
obraź sobie świat, na który masz realny wpływ. Po-

peleryna niewidka będzie w naszym zasięgu i nie 
zawsze będziemy mogli wyczarować ogień i wodę. 
Czasem trzeba skrywać magiczną moc i działać w 
ludzki sposób. Nauczymy się jak zbudować schro-
nienie i jak rozpalać palenisko w tradycyjny sposób. 
Magiczna skrzynia z zadaniami tego dnia także się 
przed nami otworzy. Jakie zadanie będzie musiała 
rozwiązać Twoja drużyna? 
IX blok: zajęcia zamknięcia: czas na podsumowanie 
naszej magicznej działalności – to będzie bardzo 
uroczysty dzień. Wyposażeni w sporą dawkę ma-
gicznej mocy otrzymamy Certyfikaty Czarodzieja i 
powoli zamkniemy naszą magiczną, obozową kroni-
kę. W programie także: niemagiczne wypoczywanie, 
seanse filmowe, biwaki przy obiekcie i nad brze-
giem rzeki, dyskoteki, kalambury, planszówki, spa-
cery po okolicy - czarodziej też musi mieć wakacje :)

- Park Wodny „Olza” w Istebnej – wodospady, gej-
zery, rwąca rzeka, zjeżdżalnie – prawdziwe, wodne 
szaleństwo. 
- Chlebowa Chata w Brennej – mielenie zboża, za-
bawa na starych traktorach i wozach, własnoręczne 
formowanie i wypiek podpłomyków, degustacja ma-
sła, miodu i kawy zbożowej.
- górskie klimaty: wyjazd kolejką krzesełkową na 
Czantorię – królową Beskidów i zjazd letnim torem 
saneczkowym, którego serpentyny mają długość po-
nad 700 m!
Poza tym: gry integracyjne, rekreacyjne i sportowe, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, rozgrywki 
w darta, kalambury, twistera i obozowy talent show. 

łącz to ze świetną zabawą w towarzystwie wspa-
niałych ludzi, którzy dzielą twoje zainteresowania. 
Dodaj doświadczoną kadrę, tworzącą obozy RPG 
od ponad 16 lat. Daj się porwać przygodzie na 
obozie RPG Caerbannog! Zapraszamy do zapozna-
nia się z systemem Caerbannog przed obozem, za-
stanowienia się nad swoją postacią i zaplanowa-
nia drużyny wspólnie ze znajomymi. Społeczność 
uczestników łączy się w grupie Caerbannog na FB 
pod adresem: fb.com/ groups/caerbannogRPG/ 
Więcej dowiesz się też na oficjalnej stronie syste-
mu caerbannog.pl. Konakt w sprawie programu i 
kadry: rpg@almatur.pl

GÓRY



pokrzywna

POLSKA

POKRZYWNA

ALMATUR KATOWICE

GÓRY POLSKA

155

Kod 
wyjazdu: 

KPOP
Świat rekreacji i przygody/

Świat fitnessu – aktywne lato Świat żywiołów i wyzwań Świat Dalekiego wschodu- azjatyckie lato/
Influencer & youtuber – świat w sieci Świat paintballowo -survivalowy

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-5  2 699 PLN 2 299 PLN 2 799 PLN 2 399  PLN 2 899 PLN 2 499 PLN 3 499 PLN 3 099 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przer-
wania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w domkach 3-8 
osobowych, z łazienką i tarasem. Na terenie ośrod-
ka: strefa Wi-Fi, teren rekreacyjny, boisko do gier, 
hala sportowa, miejsce na ognisko. 
Wyżywienie: 3 posiłki + deser w karczmie w ośrod-
ku. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad 
serwowany. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przy-
jazdu; ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu i 
prowiant na drogę powrotną. 
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna i instruktorska.
Realizacja programu.

program fakultatywny

Dodatkowe 100 kul podczas rozgrywek - cena 
50 PLN;
Wycieczka do Alpakarni - spotkanie alpakami, 
karmienie z ręki. Cena 80 PLN;
Rozgrywka w paintball - na profesjonalnym polu, 
200 kul, dynamiczny scenariusz. Cena 150 PLN;
Wycieczka autokarowa na Zamek do Mosznej - 
wstęp do parku, zwiedzanie bajkowego zamku. 
Cena 150 PLN;
Wycieczka autokarowa do Kopalni Złota w Zło-
tym Stoku - zwiedzanie Sztolni Czarnej i Gertruda, 
przejażdżka podziemnym tramwajem, realizowana 
przy min 15 osobach. Cena 170 PLN.

uwagi 
Program obozów będzie dopasowany do warunków 
atmosferycznych i stanu psychofizycznego uczest-
ników. Zabierz ze sobą: wypełnioną kartę kwalifi-
kacyjną, obuwie sportowe, dres, sweter, polar, nie-
przemakalną kurtkę, mały plecak, strój kąpielowy, 
ręczniki i czapkę z daszkiem. Prosimy podpisać ba-
gaż uczestnika. Cena nie obejmuje dopłaty za trans-
port z miast w Polsce wyszczególnionych w planie 
podróży i programu fakultatywnego.

plan podróży nr 17
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
ośrodka z kierunku Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, 
Lubin, Legnica, Wrocław, Opole ok. godz. 13.15. Pla-
nowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 14.45. Z pozosta-
łych kierunków przyjazd ok. godz. 18.00. Wyjazd ok. 
godz. 09.30. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej 
niż o godz. 18.00, wyjazd nie później niż o godz. 
09:00.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07;

2. 05.07-15.07;

3. 16.07-26.07;

4. 27.07-06.08;

5. 07.08-17.08.

Świat rekreacji
i przygody 
(9-12 lat), (13-17 lat)

Zadbamy o Wasz wypoczynek i rozrywkę. 
W programie:
- gry i zabawy integracyjno-rekreacyjne i 
korzystanie z atrakcji Interaktywnego Parku 
Edukacji i Rozrywki „Rosenau” Zaginione 
Miasto,
- nieograniczony relaks w Aquaparku ze 
zjeżdżalnią „Anakonda”, zjeżdżalnią typu 
„wahadło” i plażowanie przy basenie z mu-
zyką w głośnikach - to są wakacje!
- limbo dance, baloniada, smoke party 
i seanse w kinie 7D, 

- jacuzzi na otwartym powietrzu i zjazdy 
na dmuchanych dętkach po torze „snow-
-tubing”,
- rowerki wodne, dmuchane materace i 
pływające flamingi na jeziorze,
- przejażdżki ciuchcią turystyczną i relaksa-
cja na ścieżkach leśnych, 
- zabawy plenerowe, ognisko, planszówki, 
karaoke, festiwal wakacyjnego tańca. 

turystyczna miejscowość położona na terenie Parku Krajobrazowego 
Gór Opawskich

super atrakcja w sąsiedztwie: Interaktywny Park Edukacji i Rozrywki 
„Rosenau” Zaginione Miasto, kompleks atrakcji z Aquaparkiem, 
trampolinami i parkiem linowym

blisko na turystyczne szlaki: do Żabiego Oczka, na Biskupią Kopę, 
i do „Piekiełka”
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Świat fitnessu -
aktywne lato
(10-17 lat)

Świat dalekiego wschodu – 
azjatyckie lato
(10-17 lat)

Influencer & youtuber – 
świat w sieci 
(12-17 lat)

Fitness stał się stylem życia. Dodaje energii, po-
prawia nastrój, a sylwetka „sama się” przy tym 
kształtuje. Podczas obozu zadbamy o ciało i umysł.
W programie: 
- poznajemy różne formy fitnessu: cardio, ogólno-
rozwojowe, taneczne, crossfitowe,
- aktywne poranki – ćwiczenia oddechowe i mar-
sze po leśnych trasach, 
- aqua zumba w Aquaparku - trochę ochłody w 
rytm muzyki, ale nadal w sportowym stylu,
- świadomy oddech, relaksacja, wycieszenie – ćwi-
czenia eliminujące stres i poprawiające nastrój,
- siłownia plenerowa – ćwiczenia na różne partie 
mięśni,
- fit kuchnia i „slow food” – zdrowe przekąski, kok-
tajle i smoothie, ale też tradycyjne posiłki i sztuka 
jedzenia bez pośpiechu,
- jacuzzi – wypoczynek dla mięśni po intensywnym 
treningu.
Poza tym: korzystanie z atrakcji Parku Rozrywki 
„Rosenau”, integracja, ognisko, wieczory filmowe.

GÓRY POLSKA

Chińska tradycja, japońska nowoczesność i koreań-
ska unikatowość = azjatycki wakacyjny mix. 
W programie:
- widelec, kanji, sushi, Taekwondo i chipsy o smaku 
miodu – czy wiesz co jest chińskie, co japońskie, a co 
koreańskie? - quizy i wiedzówki, 
- chanoyu contra gongfu cha – wschodnie style pa-
rzenia herbaty, różnice w ceremoniach,
- kaligrafia: kunszt, proporcje, ornamenty – kontrola 
dłoni i oddechu, ćwiczenie cierpliwości,
- ikebana, origami i furoshiki: sztuka artystycznego 
układania kwiatów, efektownego składania papieru i 
tworzenia praktycznego opakowania używając jedy-
nie kawałka tkaniny,
- azjatycki savoir vivre – jak uniknąć faux pas na koń-
cu świata,
- kimono i hanbok: foto sesja we własnoręcznie 
stworzonych dalekowschodnich kreacjach, 
- wachlarze i parasolki – praktyczna ozdoba czy 

W programie:
- Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube – poznajemy 
typy mediów i portali społecznościowych, 
- wirtualna rzeczywistość – obowiązkowy element 
życia czy nasz świadomy wybór?
- jak wygląda życie influencera, rozpoznawalny w 
sieci, plusy i minusy bycia popularnym, 
- bezpieczeństwo w sieci i konsekwencje prawne 
hejtu, 
- feed, stories i relacje – kreujemy wizerunek w Inter-
necie i szukamy drogi do atrakcyjnej autoprezentacji,
- chwytliwe nagłówki, hasztagi, obróbka zdjęć, kręce-
nie filmików i niuanse montażu – to jest przydatne,
- live i live streaming – profesjonalna transmisji na 
żywo – co jest potrzebne?,
- jak publikować i jak promować posty, jak przebić 
się w mediach społecznościowych, jak dotrzeć do 
nowych użytkowników, jak angażować followersów i 
tworzyć potężne społeczności – strona techniczna i 
finansowa zagadnienia,
- fake newsy – jak powstają? kto je tworzy? na czym 
polega ich siła? Algorytmy i przykłady, 
- wakacyjny challenge: dzień bez Internetu i bez tele-
fonu – czy dasz radę?

zbędny dodatek do naszego outfitu? Zdobimy wg 
własnej, artystycznej koncepcji, inspirując się azja-
tyckim wzornictwem, 
- wakacyjna szkoła makijażu i mini-SPA w jacuzzi i 
relaks na basenie - orientalny salon kosmetyczny, 
- „zemsta logopedy” – pojedynek drużyn na dale-
kowschodnie łamańce językowe – kto zdobędzie 
więcej punktów?, 
- festiwal gwiazd, święto gór i święto morza - pozna-
jemy kalendarz świąt się Kraju Kwitnącej Wiśni,
- orzeźwiająca matcha soda, koreańskie mleko tru-
skawkowe, sushi i pałeczki – kulinarne i smakowe 
wyzwania, 
- muzyka i film – tworzymy ranking bohaterów anime 
i listę najpopularniejszych azjatyckich hitów, 
- daruma, żuraw i maneki neko – dalekowschodnie 
mity, przesądy i wierzenia, 
- ile masz lat – koreański system wyliczania wieku.
Poza tym: korzystanie z atrakcji Parku Rozrywki „Ro-
senau”, integracja, ognisko, wieczory filmowe.

Poza tym: korzystanie z atrakcji Parku Rozrywki „Ro-
senau”, integracja, ognisko, wieczory filmowe.
* Prosimy uczestników o zabranie smartfonów.
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Świat żywiołów i wyzwań
(12-17 lat)

Świat paintballowo-
survivalowy 
(14-18 lat)

GÓRY POLSKAPOLSKA

W programie:
Powietrze:
- park linowy i przeszkody zawieszone na drze-
wach, 
- zjazd tyrolką nad taflą jeziora,
- przygoda na wielkiej, 14-metrowej linowej huś-
tawce i karuzeli łańcuchowej,
- konkurs skoków na mega trampolinie,
- badmintona, catch ball i frisbee – rozgrywka na 
kilka etapów, 
- łuki, słomiane tarcze i refleks – turniej drużyn.
Woda:
- slalom rowerkami wodnymi po jeziorze, 
- przeciąganie liny w wodzie 
- wielka bitwa na wodne balony,
- uszczelnianie rury i łapanie wody – dziurawe 
wyzwanie,
- Aquapark i poszukiwania podwodnego skarbu,
- Anakonda i wahadło - zjazdy po mega krętej 

W programie: 
- poznawanie tajników strategicznych gier militar-
nych, różnic między taktyką i scenariuszami w za-
leżności od realizowanych zadań, używanej broni i 
terenu, w którym się znajdujemy,
- 5 wyjazdów na profesjonalne pole paintballo-
we. Tu będzie się działo! Blisko 20 scenariuszy gier, 
800 kul do wykorzystania, elementy pirotechniki, 
bogate wyposażenie 4-hektarowego pola do gry w 
najróżniejsze przeszkody. Oznacza to tylko jedno: 
emocjonująca rozgrywkę na światowym poziomie. 
Na czas zajęć zapewniamy pełny sprzęt: lekkie i 
wygodne markery paintballowe Tippmann FT-50 
0,50cal (wersja najlepsza dla młodzieży), odzież 
ochronną: kombinezony, maski, rękawice, ochra-
niacze na szyję i korpus i świetną kadrę,
- survival: 
a) taktyka zielona - budowa szałasu, różne metody 
rozpalania ogniska, sposoby komunikacji niewer-
balnej, techniki kamuflażu, różne typy maskowa-
nia – zasady prowadzenia działań poza terenem 
zurbanizowanym, 
b) taktyka czerwona –zasady udzielania pierwszej 
pomocy, ewakuacja poszkodowanego z rejonu 
zagrożenia, ratownictwo taktyczne, elementy tak-
tyczne w zespole bojowym
- Cross Fit w cywilu – kondycja, siła, równowaga: 
trening z wykorzystaniem opon, lin i drabinek, tory 
przeszkód na lądzie, w wodzie i w powietrzu, tor 
„snow tubing, slack line, park linowy, zjazd na ty-
rolce nad taflą jeziora i powietrzna przygoda na 
14-metrowej linowej huśtawce. 
Poza zajęciami o charakterze strzeleckim i militar-
nym będzie czas na regenerację sił i odpoczynek 
od „mocnych” wyzwań w strefie zdemilitaryzowa-
nej – czyli w Interaktywnym Parku Edukacji i Roz-
rywki „Rosenau” Zaginione Miasto, aquaparku ze 
zjeżdżalniami, basenie i jacuzzi. Będą także gry 
integracyjne, ogniska i filmowe wieczory.

zjeżdżalni,
 -„Interaktywny ogród wody” - blisko 20 urządzeń 
wodnych, ręczne pompy, zapory, fontanny i koła 
młyńskie.
Ziemia:
- „Snow Tubing”: zjazdy na wielkich, dmuchanych 
dętkach po specjalnym torze, 
- survival: maskowanie w terenie i budowanie sza-
łasu, 
- wędrówki górskie – zdobywamy okoliczne szczy-
ty: Biskupią Kopę (889 m n.p.m) i Gwarkową Perć,
- „Kopalnia Złota Rosenau” i korytarze strasznej 
sztolni, 
- przeciąganie liny i slack line,
- gry scenariuszowe z wykrywaczem metalu, kom-
pasu i mapy.
Ogień:
- rozpalanie ognia za pomocą krzesiwa i soczewki,
– poznajemy 8 typów ognisk – i stosujemy teorię 
w praktyce,
- spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jarnołtówku, 
- gaśnice proszkowe, mgłowe i pianowe – bezpie-
czeństwo, zastosowanie, efekty, 

- duże, zimne sztuczne ognie po zmroku – obo-
zowy pokaz,
Poza tym: gry integracyjne i rekreacyjne, siłownia 
plenerowa, ognisko, wieczory filmowe.
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Rajd konny 
(13-17 lat) (18-24 lat)

BORY NIEMODLIŃSKIE

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w namiotach 2-osobo-
wych, wyposażonych w materace, rozbitych na terenie 
gospodarstw agroturystycznych. Namioty, rozbijane 
przez uczestników pod nadzorem instruktorów, loku-
jemy w miejscach zapewniających dostęp do toalet i 
ciepłej wody. Na każdy nocleg przyjeżdża samochód 
terenowy z bagażami uczestników. 
Wyżywienie: Śniadania przygotowywane samodziel-
nie z produktów dostarczonych przez obsługę rajdu. 
Prowiant za obiad, na czas jazdy, uczestnicy przygoto-
wują samodzielnie przy śniadaniu. Ciepłe obiadoko-
lacje przygotowywane są przez obsługę rajdu. Woda 
podczas posiłków i na postojach w cenie. Wieczorem 
dodatkowo, dla chętnych, kiełbasa do pieczenia nad 
ogniskiem. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz pro-
wiant za obiad na drogę powrotną. Możliwość zamó-
wienia diety wegetariańskiej bez dopłat. 
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka wychowawców-instruktorów.
Realizacja programu.

uwagi
Cena nie obejmuje: dopłat za transport z miast w 
Polsce wyszczególnionych w planie podróży. Na bilety 
wstępu należy zabrać ok. 120 PLN. Program realizowa-
ny jest wspólnie przez grupy młodzieżową i studenc-
ką. Zastrzegamy, że trasa rajdu i kolejność przejazdu 
mogą ulec zmianie. W trakcie rajdu każdy uczestnik 
opiekuje się koniem i sprzętem przydzielonym mu 
pierwszego dnia imprezy. Pokarm dla koni zapewnia 
organizator. Na obóz należy zabrać: strój do jazdy 
konnej, atestowany toczek lub kask do jazdy konnej, 
buty za kostkę z gładką podeszwą, pelerynę lub kurt-
kę przeciwdeszczową, wygodne spodnie (dresy), strój 
kąpielowy, ręczniki i ręcznik kąpielowy, plecak lub tor-
bę sportową, do którego można spakować niezbędne 
rzeczy na 2-3 dni rajdu, saszetkę/nerkę do której bę-
dzie można schować małą butelkę wody. Należy za-
brać także rzeczy, które zabiera się na typowy wyjazd 
pod namiot: śpiwór, latarkę, menażkę, sztućce, kubek, 
ciepłe ubranie na noc, sweter. Miejsca biwakowe 
przygotowuje obsługa rajdu przed przyjazdem grupy. 
Namioty rozbijają uczestnicy pod nadzorem instruk-
torów. Rajd przeznaczony jest dla osób, które znają 
już podstawy jazdy konnej, minimum samodzielnie 
galopują oraz jeździły już konno w terenie.

plan podróży nr 12

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
12:30-18:00 (w zależności od miejsca wsiadania). Pla-
nowany wyjazd z ośrodka 10:00-15:30 (w zależności od 
miejsca powrotu). Dojazd własny: przyjazd nie wcze-
śniej niż godz. 17:00, wyjazd nie później niż godz. 10:00. 

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07;
2. 05.07-15.07;
3. 16.07-26.07;
4. 27.07-06.08;
5. 07.08-17.08;
6. 18.08-28.08.

1 dzień: Przyjazd do Brzeźnicy, do gospodar-
stwa agroturystycznego „Stajnia Rozłogi”. 
Zapoznanie z instruktorami, przy ognisku 
omówienie trasy rajdu. Nocleg w Brzeźnicy. 
2 dzień: Po śniadaniu jazda na padoku pod 
nadzorem instruktora, w celu sprawdzenia 
umiejętności jeździeckich. Dobór koni do 
jeźdźców. Przy sprzyjającej pogodzie kąpiel 
w kąpielisku „Zielona Zatoka”. Po obiedzie 
pierwszy wyjazd w teren. Zwiedzanie stad-
niny, parku i pałacu w Mosznej - najbardziej 
bajkowego zamku Opolszczyzny, zwanego 
zamkiem 99 wież, który przypomina swoją 
architekturą zamki z filmów Walta Disneya. 
Powrót na nocleg i kolację do Brzeźnicy. 
3 dzień: Po śniadaniu załadunek baga-
ży, namiotów i sprzętu na pierwszy etap 
rajdu. Wyjeżdżamy w kierunku Rudziczki 
w Górach Opawskich. W tym dniu roz-
poczynamy etap typowo górski. Po dro-

Jeśli macie za sobą pierwsze kroki w jeździe 
konnej (minimum samodzielnie galopujecie 
oraz jeździliście już konno w terenie), marzycie 
o traperskiej przygodzie, konnej wędrówce po 
bezdrożach i zapachu dymu z ogniska, to wy-
bierzcie się z nami na rajd konny. Tutaj jazda 
konna nie będzie limitowana. Przed Wami do 
pokonania na koniu prawie 300 km bezdroża-
mi Opolszczyzny. W czasie około 50 godzin w 
siodle pokonacie malownicze trasy Gór Opaw- 
skich oraz Borów Niemodlińskich. Nabierzecie 
wprawy jeździeckiej i przeżyjecie wspaniałą 
przygodę. A to wszystko pod opieką wykwa-
lifikowanych instruktorów ze „Stajni Rozłogi”, 
która od wielu lat jest gospodarzem Rajdu 
Skorpiona - jednego z najbardziej wymaga-
jących rajdów konnych w Polsce. Spotkaj się 
z ciekawymi ludźmi, wieczorem przy ognisku i 
zapachu pieczonej kiełbasy posłuchaj opowie-
ści o konnych wyprawach.

Kod wyjazdu: OPKL Rajd konny

Terminy Ceny First  Moment

1-6   3 149 PLN 2 749 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej 
od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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50 godzin w siodle

prawie 300 km bezdrożami Opolszczyzny

koń przydzielony na całą trasę rajdu

wieczory przy ognisku
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dze postój w lesie. Spacer do groty ze źródeł-
kiem w Zimnych Kątach. Nocleg w Rudziczce.  
4 dzień: Po śniadaniu ruszamy konno do miejsco-
wości Puszyna. Po dotarciu na miejsce zajęcie się 
końmi. Nocleg w Puszynie. 5 dzień: Po śniadaniu 
powrót do Brzeźnicy przez miejscowości Śmisz, 
Grabina, Pogórze. Przy ognisku omówienie pierw-
szego etapu rajdu. Kolacja i nocleg w Brzeźnicy. 
6 dzień: Śniadanie. Załadunek bagaży: namiotów 
i sprzętu na drugi etap rajdu. Po spakowaniu ru-
szamy konno do Przysieczy. Nocleg i kolacja w 
gospodarstwie agroturystycznym państwa Lipiń-
skich. Urok tego magicznego miejsca i gościnność 
gospodarzy na długo pozostaną w Waszej pamięci. 
7 dzień: Po śniadaniu wyjazd z Przysieczy. Przez 

Bory Niemodlińskie udamy się w kierunku Do-
brej, w której zobaczymy zabudowania i podda-
wane renowacji ruiny neogotyckiego pałacu. Na 
miejscu ognisko oraz podchody. Nocleg w Dobrej. 
8 dzień: Po śniadaniu wyjazd z Dobrej w kierunku 
Racławiczek przez Bory Niemodlińskie. Po drodze 
zatrzymujemy się na plantacji borówki amerykań-
skiej. Po dotarciu na miejsce ognisko i nocleg w 
Racławiczkach. 9 dzień: Po śniadaniu wyjazd z 
Racławiczek w kierunku Kopaliny. Po dotarciu na 
miejsce ognisko i nocleg w Kopalinie. 10 dzień: 
Po śniadaniu przejazd przez Moszną, Ogiernicze, 
Mokrą wracamy na nocleg do naszej bazy w Brzeź-
nicy. Kolacja przy ognisku i podsumowanie rajdu. 
11 dzień: Po śniadaniu wyjazd z w drogę powrotną.
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LĄDEK ZDRÓJ
świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Domu Wczasowym 
„Apis”. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami (w tym dwa 
pokoje z wejściem do łazienki z korytarza). Obiekt po-
siada świetlicę ze stołem do tenisa, bilardem i TV oraz 
przestronny taras z widokiem na góry. Obok obiektu 
duży teren rekreacyjny z miejscem na grilla i ognisko. 
Ok. 200 m. od ośrodka kompleks boisk Orlik, w tym: 
boisko do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek). 
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na 
drogę powrotną. 
Transport: autokar z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka pedagogiczna.
Realizacja programu.

program fakultatywny
Wizyta w parku linowym – emocji dostarczy Wam 
pobyt w Parku Linowym „Skalisko”  w Złotym Stoku. 
Wyjątkowe wrażenia zapewnią zjazdy na tyrolkach, 
przejścia przez mosty, kładki i latające belki – cena 
ok. 70 PLN;
Ścieżka w obłokach w Dolnej Moravie i Sky Bridge 
(Czechy) – ekscytujący spacer ścieżką ponad koro-
nami drzew. Najodważniejsi mogą skorzystać ze 100 
- metrowej zjeżdżalni z okienkami i pochyłymi za-
krętami. Prawdziwy zastrzyk adrenaliny! Dodatkowo 
spacer jednym z najdłuższych mostów wiszących na 
świecie, zawieszonym na 100-metrowej wysokości. – 
cena ok. 250 PLN.
Górski rafting - ok. 1,5 godzinny spływ pontonami pod 
opieką instruktorów i ratowników wodnych - cena ok. 
90 PLN.

uwagi
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i 
predyspozycji psychofizycznych uczestników. Cena 
nie obejmuje: dopłaty za realizacje programu w Cze-
chach – ok. 1000 CZK, transportu z miast wyszczegól-
nionych w rozkładzie jazdy i programu fakultatywne-
go. Należy zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, 
paszport lub dowód osobisty, nakrycie głowy, strój 
sportowy i kąpielowy, legitymację szkolną oraz mały 
plecak i wygodne obuwie na wycieczki piesze. 

plan podróży nr 8 

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrod-
ka ok. godz. 18.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. 
godz. 08.30. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż 
o godz. 18.00, wyjazd nie później niż o 08.30.

terminy wyja zdów:
1. 05.07-15.07,
2. 16.07-26.07,
3. 27.07-06.08,
4. 07.08-17.08.

pierwsi poszukiwacze złota oraz zobaczy-
cie jedyny w Polsce wodospad pod ziemią. 
Przejedziecie się też podziemnym tramwa-
jem i zagracie w grę terenową ze złotą fa-
bułą.
Park Techniki – replika średniowiecznej 
osady górniczej, w której zobaczycie jak 
wygląda młyńskie koło, kierat, dźwig ręcz-
ny i inne urządzenia stosowane w dawnych 
hutach i kopalniach złota. Będziecie też mo-
gli uruchomić każdą z tych maszyn. Dreszcz 
emocji zapewni Wam podróż labiryntem 
strachu do Domu Kata.
Zalew w Starej Morawie - wypoczynek nad 
zalewem w słoneczne dni, gdzie czeka na 
Was piaszczysta plaża, molo, basen i boiska 
sportowe.
Bez ograniczeń: konkursy, zabawy integra-
cyjne, ogniska, dyskoteki i turnieje sportowe

program wspólny

Praga – jedna z najpiękniejszych stolic eu-
ropejskich. Podczas całodziennej wycieczki 
zobaczycie m. in. Stare Miasto, Hradczany, 
Most Karola. Zwiedzicie również, niezwykłe i 
unikatowe na skalę światową, Muzeum Minia-
tur. Muzeum to prezentuje arcydzieła w skali 
mikro tj. wieża Eiffla wykonana w pestce wiśni 
czy złoty rower na igle, którego długość nie 
przekracza 2 mm.
Skalne Miasto w Czechach - całodzienna wy-
cieczka, gdzie czeka Was wędrówka wśród wy-
sokich skał o fantazyjnych kształtach. Płynąc 
łódką po skalnym jeziorku wysłuchacie opo-
wieści o Wodniku Szuwarku i Topielicy, zoba-
czycie Mały i Wielki Wodospad oraz Turkusowe 
Jezioro.
ZOO Safari w Czechach – przejażdżka Safari 
Busem, z okien którego zobaczycie wiele afry-
kańskich zwierząt, tj. żyrafy, słonie, tygrysy, 
zebry, flamingi oraz rzadki gatunek nosorożca 
białego.
Kopalnia Złota w Złotym Stoku - przemie-
rzając labirynty i sztolnie poczujecie się jak 

Kod wyjazdu: BPOL Rekreacja Jazda konna Piłka nożna Ironman Junior

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-4  2 699 PLN 2 299 PLN 3 199 PLN 2 799 PLN 2 749 PLN  2 349 PLN 2 899 PLN 2 499 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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dwie wycieczki zagraniczne do Czech: Praga, Skalne Miasto i Zoo Safari

bogaty program turystyczny: górski rafting, kopalnia złota i inne wycieczki

liczne trasy rowerowe i biegowe
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Rekreacja 
(7-13 lat), (14-17 lat)

Jazda konna 
(7-13 lat), (14-17 lat)

Piłka nożna 
(7-13 lat), (14-17 lat)

Ironman Junior 
(10-17 lat)

Koniecznie wybierzcie się z nami w Kotlinę Kłodz-
ką! Bogaty program turystyczny, wycieczki górskie 
połączymy z relaksem, dobrą zabawą i kąpielami 
w zalewie w Starej Morawie. Dodatkowo weźmiecie 
udział w grze terenowej „Poszukiwacze Skarbów”, 
zwiedzicie Uzdrowisko i Pijalnię Wód. Przed Wami 
również maraton filmowy dla nocnych marków, w 
trakcie którego obejrzycie kinowe nowości i swoje 
ulubione filmy. Ponadto Wielki Turniej: gry plan-
szowe, scrabble, szachy, gry karciane, kalambury. 
Nie zabraknie również rozgrywek sportowych i gier 
rekreacyjnych. 

Na miłośników jazdy konnej czeka 5 trzygodzin-
nych wizyt w pobliskim ośrodku jeździeckim. W 
trakcie pobytu umożliwimy Wam poznanie tajni-
ków jeździectwa rozpoczynając od obchodzenia 
się z koniem (czyszczenie, pielęgnowanie, siodła-
nie) poprzez ukształtowanie prawidłowej posta-
wy jeździeckiej (jazda na lonży, jazda po padoku, 
nauka stępowania i kłusowania, jazda w zastępie), 
a kończąc na przejażdżkach konnych po lesie. 
Na obóz należy zabrać: buty za kostkę z twardą 
i płaską podeszwą, długie spodnie dresowe lub 
legginsy oraz atestowany toczek lub kask do jaz-
dy konnej. Nie zapomnijcie również o programie 
wspólnym. 

Oprócz programu wspólnego proponujemy Wam 
5 trzygodzinnych treningów na pełnowymiarowym 
boisku. Pod czujnym okiem instruktora, poznacie 
różne techniki gry oraz strategie ataku i obrony. 
Udoskonalicie swoje umiejętności techniczne w 
dryblingu, przyjęciu i podawaniu piłki, odbieraniu 
piłki przeciwnikowi oraz w grze ciałem. Przećwi-
czycie również rzuty wolne, rożne i karne. Prosimy 
o zabranie stroju sportowego.

Pływasz, jeździsz na rowerze, biegasz? Możesz 
zostać Ironmanem! Lądek Zdrój i okolice to nie-
zliczone kilometry tras biegowych i rowerowych, 
baseny i zalewy wodne, górki i pagórki,  jednym 
słowem idealne tereny do uprawiania, modnego 
ostatnio, triathlonu. Każdego dnia, pod okiem tre-
nera, czekać na Ciebie będą treningi i mini zawody 
pływackie oraz treningi biegowe i biegi na orien-
tację. Podczas wycieczek rowerowych będziesz 
ćwiczyć swoją moc i szybkość mięśni. Wytrzyma-
łość zbudujesz podczas treningu crossfitowego. 
Natomiast podczas spotkania z dietetykiem do-
wiesz się jak ważna jest dieta w życiu sportowca. 
W ramach relaksu zaproponujemy Ci wycieczki w 
ramach programu wspólnego.
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Kod wyjazdu: OPKZ Rekreacja Język angielski/Minecraft/Plastyczny Jazda konna

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-5 2 599 PLN 2 199 PLN 2 799 PLN 2 399  PLN 3 299 PLN 2 899 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Pensjonacie Lissa 
w Łężycach koło Dusznik Zdrój. Pokoje 3-, 4-oso-
bowe. Wszystkie pokoje z łazienkami. W ośrodku 
świetlica, miejsce na ognisko, boisko do piłki noż-
nej oraz siatkówki. Ośrodek w całości ogrodzony i 
monitorowany.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w stołów-
ce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady serwowane do stolików, z możliwością do-
kładek. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
prowiant za obiad na drogę powrotną. Uwzględ-
niając czas podróży prosimy o zabezpieczenie 
uczestników w środki na zakup dodatkowych po-
siłków i napoi w trakcie podróży. 
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, instruktorska w trakcie 
zajęć specjalistycznych. Realizacja programu.

program fakultatywny
Praga – podczas wycieczki przewodnik opowie 
Wam o tajemnicach jednej z najpiękniejszych 
europejskich stolic. Podczas spaceru po mieście 
zobaczymy m.in.: Stare Miasto, Zegar Orloj, Hrad-
czany, Mosta Karola. Cena ok. 170 PLN.
Skalne Miasto Adrspach (Czechy) – wizyta w Skal-
nym Mieście z niesamowitymi formami skalnymi. 
W trakcie zwiedzania rejs łodzią po skalnym jezio-
rze. Cena ok. 140 PLN.
Rajd konny - 3 godzinny rajd konny malowniczymi 
szlakami Gór Orlickich do schroniska Masarykova 
Chata. Po drodze wieża widokowa na Orlicy. Cena 
330 PLN.

uwagi 
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży. Do przekro-
czenia granicy czeskiej  (wycieczki fakultatywne do 
Pragi i Skalnego Miasta Adrspach) konieczny jest 
ważny paszport lub dowód osobisty. Na obóz należy 
zabrać: buty i ubranie na każde warunki pogodowe 
do wędrówek górskich, mały plecak oraz strój ką-
pielowy i ręcznik kąpielowy. 

plan podróży nr 8
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd  do  
ośrodka  ok.  godz.  19.00. Planowany wyjazd z 
ośrodka ok. godz. 08.00. Dojazd własny: przyjazd nie 
wcześniej niż o godz. 19:30, wyjazd nie później niż 
o godz. 07.30.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07; 
2. 05.07-15.07; 
3. 16.07-26.07; 
4. 27.07-06.08; 
5. 07.08-17.08.

program wspólny 
Kłodzko – zwiedzanie miasta, uważanego 
za stolicę Kotliny Kłodzkiej. Zobaczymy 
między innymi Stare Miasto oraz Twierdzę 
Kłodzką.  Duszniki Zdrój i stadnina koni 
- wizyta w Muzeum Papiernictwa oraz spa-
cer po Parku Zdrojowym. W stadninie koni 
przejażdżka na koniu dla każdego oraz 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Kudowa 
Zdrój i Aquapark – wycieczka do Kudowy 
Zdrój w trakcie której, oprócz zwiedzania 
miasta, skorzystamy z atrakcji Aquaparku, 
odwiedzimy Ekocentrum Parku Narodo-

panorama Kłodzka podziwiana z Twierdzy
wizyta w stadninie koni
wodne harce w Aquaparku
Kudowa Zdrój - brama Gór Stołowych
malowniczy labirynt Błędnych Skał
szlak na Szczeliniec wśród fantastycznych form skalnych 
spływ pontonowy Nysą Kłodzką
fakultatywne wycieczki do Czech

wego Gór Stołowych oraz Skansen Pstrążna. 
Błędne Skały – podczas wycieczki przejdzie-
my trasę między niesamowitymi formacjami 
skalnymi na terenie Parku Narodowego Gór 
Stołowych. Szczeliniec – to jedna z najwięk-
szych atrakcji turystycznych Sudetów. Szlak 
prowadzi między szczelinami skalnymi, w 
których panuje specyficzny dla tego miejsca 
mikroklimat. Spływ pontonowy w Bardzie – 
spływ Przełomem Bardzkim na rzece Nysa 
Kłodzka. Spływ ma trasę około 15 kilome-
trów i odbywa się pod opieką profesjonal-
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Rekreacja
(10-17 lat)

Minecraft
(10-17 lat) Plastyczny

(10-17 lat)

Język angielski
(10-17 lat)

Jazda konna
(10-17 lat)

Zespół animatorów i wychowawców sprawi, że nie 
będzie czasu na nudę. Nastawiamy się na aktywne 
zwiedzanie, ale nie tylko. Podczas pobytu w ośrod-
ku zrealizujemy program rekreacyjny. Proponuje-
my także skorzystanie z programu fakultatywnego.

Obóz dla fanów jednej z najpopularniejszych gier 
komputerowych na świecie o tytule Minecraft, w 
której jedynym ograniczeniem jest nasza własna 
wyobraźnia. Na zajęciach tematycznych uczest-
nicy będą prowadzić rozgrywki w Minecraft Java 
Edition. W programie zajęć zawarte są turnieje, 
minigry, konkursy budowania. Pokazane zosta-
ną również przeróżne sztuczki i mechaniki, które 
mogą urozmaicić i ułatwić rozgrywkę (np. niszcze-
nie bedrocka), prezentacje i instruktaż, krok po 
kroku, budowania różnych przydatnych i praktycz-

GÓRY POLSKA

Podczas 15-godzinnego programu plastycznego 
zrealizujemy zajęcia z różnych technik plastycz-
nych. Poznamy podstawowe elementy kompozycji 
plastycznej, popracujemy nad rysunkiem konturo-
wym. Spróbujemy swoich sił w portrecie, pejzażu, 
kompozycji przestrzeni miejskiej. Ponadto zajęcia 
uwielbiane przez dzieci: sztuka wyrabiania biżute-
rii, malowanie kamieni, plastelinomania. 

Zapraszamy na 15-godzinny program nauki języka 
angielskiego. Zapewniamy bezstresową naukę języ-
ka w górskim klimacie, poprzez zabawę i konwersa-
cję. Nasi lektorzy będą zachęcali do komunikowa-
nia się w języku angielskim. 

Program obejmuje 8 godzin lekcyjnych jazdy kon-
nej, w tym jazda w terenie,  w ośrodku jeździeckim 
ranczo Panderoza. Dzięki innowacyjnej metodzie 
szkolenia oraz bardzo dobrze ułożonym koniom, 
nawet początkujący, po krótkim przeszkoleniu na 
ujeżdżalni, mają możliwość wyjechać z instrukto-
rem w teren. W trakcie szkolenia poznamy m. in. 
zasady: bezpieczeństwa jazdy konnej, utrzymywa-
nia prawidłowej postawy i równowagi, prowadzenia 
konia. 

nych mechanizmów, czy możliwość spróbowania 
swoich sił w popularnym ostatnio trybie „Man-
hunt”. Poza tym dostępnych jest wiele trybów roz-
grywki, od trybu przetrwania, przez kreatywny, aż 
po popularne tryby takie jak „Bedwars”, „Skywars” 
czy „Skyblock”. Wszystko to w bezpiecznym i przy-
jaznym otoczeniu, które nie naraża na toksyczne 
zachowania, jakich można doświadczyć w Interne-
cie. W trakcie turnusu zostanie zrealizowanych 10 
godzin zajęć Minecraft. 
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świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku Wypo-
czynkowym Reda w Karpaczu. Ośrodek o standar-
dzie turystycznym, położony w zacisznym miejscu 
otoczonym zielenią, blisko centrum Karpacza, 
około 800 metrów od głównego deptaka. Na po-
wierzchni 3 hektarów duży teren rekreacyjny. Po-
koje 3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser wyda-
wany przy obiedzie) w stołówce ośrodka. Śniada-
nia i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane 
do stolików, z możliwością dokładek. Pierwszy 
posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: 
śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant za obiad 
na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, instruktorska w trakcie 
zajęć specjalistycznych. Realizacja programu.
program fakultatywny
Drezno – zobaczymy z przewodnikiem: Zwinger, 
Residenzschloss, Operę Państwową, katedrę Ho-
fkirche, tarasy Bruhla, pomnik Augusta II Moc-
nego. Konieczny paszport lub dowód osobisty. 
Cena ok. 80 PLN + 12 EUR. Praga – zobaczymy 
z przewodnikiem: Zamek Praski na Hradcza-
nach, Most Karola, Ratusz ze słynnym zegarem 
„Orloj”, Starówkę Praską, Plac Wacława. Koniecz-
ny paszport lub dowód osobisty. Cena ok. 80 
PLN + 500 KCZ. Skalne Miasto – wizyta w Skal-
nym Mieście z niesamowitymi formami skalnymi. 
W trakcie zwiedzania rejs łodzią po skalnym je-
ziorze. Konieczny paszport lub dowód osobisty. 
Cena ok. 60 PLN + 200 KCZ. Termy Cieplice – to 
park wodny ze zjeżdżalniami. Cena ok. 100 PLN. 
Park Wodny Tropikana - basen rekreacyjny z falą, 
basen rzeka, kaskada wodna, zjeżdżalnie. Cena ok. 
80 PLN. Baseny Sandra Spa - zlokalizowane w ho-
telu Sandra Spa w Karpaczu. Do dyspozycji: basen 
ze sztuczna falą, basen pływacki, basen sztuczna 
rzeka, zjeżdżalnie. Cena. ok. 80 PLN. Rafting – 2-go-
dzinny spływ po rzece bezpiecznymi pontonami 
raftingowymi. Cena 100 PLN. Bumper Ball - to roz-
grywka piłki nożnej, w której zawodnicy ubierają 
się w sferyczne kule, podobne do kul zorbingu. 
Cena ok. 70 PLN.
uwagi 
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży. Do przekro-
czenia granicy czeskiej i niemieckiej (wycieczki 
fakultatywne) konieczny jest paszport lub dowód 
osobisty. Na obóz należy zabrać: buty i ubranie na 
każde warunki pogodowe do wędrówek górskich 
oraz mały plecak. Osoby korzystające  z parków 
wodnych dodatkowo strój kąpielowy i ręcznik ką-
pielowy. 

plan podróży nr 8
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd  do  
ośrodka  ok.  godz.  21.00  Planowany wyjazd z 
ośrodka ok. godz. 07.00. Dojazd własny: przyjazd nie 
wcześniej niż o godz. 21.00, wyjazd nie później niż 
o godz. 06.45.

terminy wyja zdów:
1 24.06-04.07; 2 05.07-15.07; 3 16.07-26.07; 
4 27.07-06.08; 5 07.08-17.08.

program wspólny 
Śnieżka – dla chętnych wyprawa z prze-
wodnikiem na najwyższy szczyt Karko-
noszy. Świątynia Wang – zwiedzanie 
drewnianego kościółka z XII wieku. Dziki 
wodospad i zapora na Łomnicy – idealne 
miejsce na zrobienie niepowtarzalnych 
zdjęć. Skocznia narciarska Orlinek – wizy-
ta pod skocznią narciarską, której rekord 
należy do Adama Małysza; dodatkowo gry, 
zabawy, dyskoteka, ognisko.

Rekreacja
(10-17 lat)

Zespół animatorów i wychowawców sprawi, że 
nie będzie czasu na nudę. Nastawiamy się na 
aktywne zwiedzanie, ale nie tylko. Podczas po-
bytu w ośrodku zrealizujemy program rekreacyj-
ny. Proponujemy także skorzystanie z bogatego 
programu fakultatywnego.

zwiedzanie Karpacza

wyprawa na Śnieżkę

fakultatywne wycieczki do Czech i Niemiec

Karkonosze Adventure - moc przygód

specjalne programy dla miłośników języka niemieckiego
lub wodnych szaleństw

Kod wyjazdu: OPOK Rekreacja Język niemiecki/Parki Wodne Karkonosze Adventure

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-5 2 549 PLN 2 149 PLN 2 799 PLN 2 399   PLN 2 899 PLN 2 499 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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Parki Wodne
(10-17 lat)

Język niemiecki
(10-17 lat)

Karkonosze Adventure
(10-17 lat)

W programie wizyta w trzech parkach wodnych. 
Termy Cieplice – to park wodny, w którym znaj-
dziemy zjeżdżalnie rurowe, zjeżdżalnię trzytorową, 
leżanki wodne, jacuzzi, dziką rzekę, huśtawkę wod-
ną. Baseny zewnętrzne i wewnętrzne. Temperatura 
wody w basenach wynosi od 27 do 36 stopni Cel-
sjusza. Park Wodny Tropikana – to park zlokalizo-
wany w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Oferuje 
wiele atrakcji – basen rekreacyjny z falą, basen z 
hydromasażem wodno – powietrznym, basen rze-
ka, kaskada wodna, brodzik z piaskownicą, basen 
sportowy z 5 torami, 8 wanien jacuzzi z różnymi 
rodzajami wody, zjeżdżalnia „cebula”, zjeżdżalnia-
trzytorowa, grota lodowa, tężnia solankowa. Base-
ny Sandra Spa – zlokalizowane w Hotelu Sandra 
w Karpaczu. Do dyspozycji: basen ze sztuczną falą, 
basen pływacki, basen sztuczna rzeka, 4 zjeżdżal-
nie, 2 wanny solankowe,  brodzik dla dzieci Wodna 
Dżungla, sauna parowa dla dzieci, jacuzzi.

Zapraszamy na 15-godzinny program nauki języ-
ka niemieckiego. Zapewniamy bezstresową naukę 
języka w górskim klimacie poprzez zabawę, kon-
wersację. Nasi lektorzy będą zachęcali do komu-
nikowania się w języku niemieckim. Zachęcamy 
do udziału w wycieczce fakultatywnej do Niemiec 
- będzie doskonałą okazją do praktycznej nauki 
języka. 

GÓRY POLSKA

Rafting – 2-godzinny spływ po rzece bezpiecznymi 
pontonami raftingowymi. To atrakcja, która łączy 
ze sobą 3 elementy: współdziałanie na wodzie, 
aktywny wypoczynek oraz spędzanie czasu na ło-
nie natury. Przygoda na wysokości – most lino-
wy, kolejka tyrolska, wspinaczka skałkowa. Wąwóz 
komandosa – strzelnica paintballowa, wiatrówki, 
turniej łuczniczy, tor przeszkód. Na tropie Ducha 
Gór – przeciąganie liny, wyścig skrzynek, wyścig 
nart wieloosobowych. Bumper Ball – to rozgrywki 
piłki nożnej, w której zawodnicy ubierają się w sfe-
ryczne kule, podobne do kul do zorbingu. Emocje i 
dobra zabawa gwarantowana. Cały program reali-
zowany jest pod okiem wykwalifikowanej kadry in-
struktorów i ratowników górskich oraz przy wyko-
rzystaniu profesjonalnego i atestowanego sprzętu. 
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Kod wyjazdu: OPOK Rekreacja Minecraft/Plastyczny/Język angielski Karkonosze Adventure

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1-5 2 799 PLN 2 399 PLN 2 999 PLN 2 599  PLN 3 179 PLN 2 749 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w kompleksie 
Ośrodków Wypoczynkowych Królowa Karkonoszy 
i Halny. Pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami 
oraz pokoje typu studio 2+4 ze wspólna łazienką. 
Ośrodek położony na dużej działce z terenem do 
gier zespołowych. Przy obiekcie profesjonalne za-
plecze sportowe.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w stołów-
ce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady serwowane do stolików, z możliwością do-
kładek. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
prowiant za obiad na drogę powrotną. Uwzględ-
niając czas podróży prosimy o zabezpieczenie 
uczestników w środki na zakup dodatkowych po-
siłków i napoi w trakcie podróży. 
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, instruktorska w trakcie 
zajęć specjalistycznych. Realizacja programu.

program fakultatywny
Drezno – zobaczymy z przewodnikiem: Zwinger, 
Residenzschloss, Operę Państwową, katedrę Ho-
fkirche, tarasy Bruhla, pomnik Augusta II Mocne-
go. Cena 80 PLN + 12 EUR (konieczny paszport lub 
dowód osobisty). Praga – zobaczymy z przewod-
nikiem: Zamek Praski na Hradczanach, Most Ka-
rola, Ratusz ze słynnym zegarem ‘Orloj”, Starów-
kę Praską, Plac Wacława. Cena 80 PLN + 500 KCZ 
(konieczny paszport lub dowód osobisty). Skalne 
Miasto – wizyta w Skalnym Mieście z niesamo-
witymi formami skalnymi. W trakcie zwiedzania 
rejs łodzią po skalnym jeziorze. Cena. 60 PLN + 
200 KCZ (konieczny paszport lub dowód osobisty). 
Termy Cieplice – to park wodny ze zjeżdżalniami. 
Temperatura wody w basenach wynosi od 27 do 36 
stopni Celsjusza. Cena 80 PLN. Rafting – 2-godzinny 
spływ po rzece bezpiecznymi pontonami raftingo-
wymi. Cena 100 PLN.  
uwagi 
Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestni-
ków. Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży. Do przekro-
czenia granicy czeskiej i niemieckiej (wycieczki 
fakultatywne) konieczny jest paszport lub dowód 
osobisty. Na obóz należy zabrać: buty oraz ubranie 
na każde warunki pogodowe do wędrówek górskich 
oraz mały plecak. Osoby korzystające  z parków 
wodnych dodatkowo strój kąpielowy i ręcznik ką-
pielowy.  

plan podróży nr 8
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd  
do  ośrodka  ok.  godz.  21.15.  Planowany wyjazd 
z ośrodka ok. godz. 06.45. Dojazd własny: przyjazd 
nie wcześniej niż o godz. 21.30, wyjazd nie później 
niż o godz. 06.30.

terminy wyja zdów:
1. 24.06-04.07; 2. 05.07-15.07; 3. 16.07-26.07; 
4. 27.07-06.08; 5. 07.08-17.08.

program wspólny 
Szrenica i Wodospad Kamieńczyk – 
wycieczka z przewodnikiem na Szrenicę, 
z której będziemy podziwiać panoramę 
Karkonoszy. Po zdobyciu szczytu odpocz-
niemy w schronisku górskim. W trakcie 
wyprawy odwiedzimy Wodospad Kamień-
czyk. Muzeum Ziemi Juna – bardzo inte-
resujące muzeum minerałów i kamieni 
szlachetnych. Prawie Złoty Widok – taras 
widokowy ze wspaniałą panoramą na 
Karkonosze, idealne miejsce do zdjęć. 

zwiedzanie Szklarskiej Poręby

wyprawa na Szrenicę

fakultatywnie wycieczki do Czech i Niemiec

świat Minecrafta

specjalne programy dla miłośników plastyki lub języka angielskiego

Karkonosze Adventure - moc przygód

Wodospad Szklarki – najbardziej znany 
wodospad w polskiej części Karkonoszy. 
Chybotek – górska atrakcja, kilkume-
trowej wysokości zespół granitowych 
bloków skalnych. Nie zabraknie również 
gier, zabaw, dyskotek, gier terenowych, 
ogniska z pieczeniem kiełbasek, space-
rów po Szklarskiej Porębie.
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Rekreacja
(10-17 lat)

Język angielski
(10-17 lat)

Plastyczny
(10-17 lat)

Karkonosze Adventure
(10-17 lat)

Minecraft
(10-17 lat)

Zespół animatorów i wychowawców sprawi, że nie 
będzie czasu na nudę. Nastawiamy się na aktyw-
ne zwiedzanie, ale nie tylko. Podczas pobytu w 
ośrodku zrealizujemy program rekreacyjny. Propo-
nujemy także skorzystanie z bogatego programu 
fakultatywnego.

Zapraszamy na 15-godzinny program nauki języka. 
Zapewniamy bezstresową naukę języka w górskim 
klimacie poprzez zabawę, konwersację. Nasi lekto-
rzy będą zachęcali do komunikowania się w języku 
angielskim.

Podczas 15-godzinnego programu plastycznego 
zrealizujemy zajęcia z różnych technik plastycz-
nych. Poznamy podstawowe elementy kompozycji 
plastycznej, popracujemy nad rysunkiem konturo-
wym. Spróbujemy swoich sił w portrecie, pejzażu, 
kompozycji przestrzeni miejskiej. Ponadto zajęcia 
uwielbiane przez dzieci: sztuka wyrabiania biżute-
rii, malowanie kamieni, plastelinomania. 

GÓRY POLSKA

Obóz dla fanów jednej z najpopularniejszych gier 
komputerowych na świecie o tytule Minecraft w 
której jedynym ograniczeniem jest nasza własna 
wyobraźnia. Na zajęciach tematycznych uczest-
nicy będą prowadzić rozgrywki w Minecraft Java 
Edition. W programie zajęć zawarte są turnieje, 
minigry, konkursy budowania. Pokazane zostaną 
również przeróżne sztuczki i mechaniki które mogą 
urozmaicić i ułatwić rozgrywkę (np. niszczenie be-
drocka), prezentacje i instruktaż, krok po kroku, 
budowania różnych przydatnych i praktycznych 
mechanizmów czy możliwość spróbowania swoich 
sił w popularnym ostatnio trybie „Manhunt”. Poza 
tym dostępnych jest wiele trybów rozgrywki, od try-

bu przetrwania, przez kreatywny, aż po popularne 
tryby takie jak „Bedwars”, „Skywars” czy „Skyblock”. 
Wszystko to w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu 
które nie naraża na toksyczne zachowania jakich 
można doświadczyć w Internecie. W trakcie turnusu 
zostanie zrealizowanych 10 godzin zajęć Minecraft. 

Rafting – 2-godzinny spływ po rzece bezpiecznymi 
pontonami raftingowymi. To atrakcja, która łączy 
ze sobą 3 elementy: współdziałanie na wodzie, 
aktywny wypoczynek oraz spędzanie czasu na ło-
nie natury. Przygoda na wysokości – most linowy, 
kolejka tyrolska, wspinaczka skałkowa. Wąwóz 
komandosa – strzelnica paintballowa, wiatrówki, 
turniej łuczniczy, tor przeszkód. Na tropie Ducha 
Gór – przeciąganie liny, wyścig skrzynek, wyścig 
nart wieloosobowych. Bumper Ball – to rozgrywki 
piłki nożnej, w której zawodnicy ubierają się w sfe-
ryczne kule, podobne do kul do zorbingu. Emocje i 
dobra zabawa gwarantowana. Cały program reali-
zowany jest pod okiem wykwalifikowanej kadry in-
struktorów i ratowników górskich oraz przy wyko-
rzystaniu profesjonalnego i atestowanego sprzętu. 
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Klub
Urwisa
kolonie dla
wyjeżdzających
po raz pierwszy

1 Łeba CPOK 169

2 Jastrzębia Góra PPOU 170-171

3 Jura CPKO 172-173

4 Krasiejów OPJK 174

NA MAPIE KOD STR.

Specjalnie dla naszych najmłodszych uczestników stworzyliśmy 
wyjątkowy program kolonijny „KLUB URWISA”:

• grupy wiekowe 7-11 lat,
• małe grupy – maksymalnie 12-15 osobowe,
• specjalnie dobrana kadra z doświadczeniem w pracy i opiece 
nad najmłodszymi dziećmi – rekrutowana spośród nauczycieli 
klas wczesnoszkolnych,
• program i zajęcia dostosowane do możliwości i potrzeb
    najmłodszej grupy wiekowej,
• regularne relacje fotograficzne/video z obozu,
• bezpośredni kontakt z kierownikiem kolonii/wychowawcą
    podczas całego turnusu,
• upominek reklamowy od Almaturu

Na obozie dzieci nie korzystają z urządzeń elektronicznych – tablety, czytniki, itp. 
prosimy o pozostawienie ich w domu. Telefony dzieci oddają do depozytu – mogą 
korzystać z nich raz dziennie (po śniadaniu).

2

1

4

3

Warszawa



KOD STR.

Klub Urwisa/Kolonie
(8-11 lat), (8-12 lat)

Dzień Integracji - aby czas na koloniach upłynął 
w fantastycznej i przemiłej atmosferze musimy 
się poznać. Pomogą nam w tym gry i zabawy inte-
gracyjne. Nauczymy się współdziałać w zespole 
jakim jest grupa kolonijna. Dzień nadmorskie-
go szaleństwa - po integracji i zapoznaniu się z 
okolicą rozpoczniemy plażowy konkurs „Piasko-
wi architekci” na najpiękniejszą budowlę. Na-
stępnie odbędą się Neptunalia i Chrzest Koloni-
stów zakończony kolorowym korowodem. Dzień 
sprawności ciała i umysłu - ten dzień upłynie 
pod znakiem sportów „extremalnych”. Zmierzy-
my się ze ścianką wspinaczkową i mini parkiem 
linowym .Następnie trening umysłu. Popołu-
dniowe Kalambury zapewnią nam karkołomną 
wspinaczkę na intelektualne szczyty. Dzień do-
brych wiadomości - wcielając się w kreatywnych 
artystów Państwa pociechy wykonają prace pla-
styczne. Popołudniem zorganizujemy ognisko z 
pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem piosenek.  
Dzień morskiej przygody - całodzienna wypra-
wa na jedyne i niepowtarzalne Ruchome Wydmy 
znajdujące się w Słowińskim Parku Narodo-
wym. Uczestnicy przejadą się kolejką bajkową. 
Dzień zabaw językowych -”Kolonijna Wieża 

ALMATUR CZĘSTOCHOWA

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w Ośrodku kolonijnym 
„Słoneczko” położonym w Łebie, na ogrodzonym, 
bezpiecznym terenie około 350 m od plaży. Pokoje 
4-, 5-, 6-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wy-
posażone w tapczany jednoosobowe (część pokoi z 
jednym łóżkiem piętrowym), szafę, szafki nocne, sto-
lik, krzesła.
Do Waszej dyspozycji: klimatyzowana stołówka i bo-
gata infrastruktura rekreacyjna: mini golf, namiot 
gier, outdoor fitness- siłownia plenerowa, trampoli-
na (małpi gaj, mini ścianka wspinaczkowa), 2 boiska 
z syntetyczną nawierzchnią, 3 boiska plażowe, sala 
gimnastyczna, zadaszony krąg ogniskowy, sala dys-
kotekowa, 4 świetlice z TV, gabinet lekarski, sklepik, 
rowery. W odległości ok. 150 m Rolkowisko i boiska 
Orlik.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
w stołówce ośrodka. Śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiad serwowany do stolika. Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka pedagogiczna, medyczna i ratowników 
WOPR na plaży. Realizacja programu. 

program fakultatywny

Łeba Park Dinozaurów – fantastyczna przygoda 
w przeszłość, aż do epoki kredy – cena: 75 PLN

Labirynt Park – największy naturalny labirynt w Pol-
sce – cena: 60 PLN

Gdańsk – zwiedzanie z przewodnikiem najważniej-
szych zabytków Gdańska – cena: 155 PLN

uwagi

Program będzie zrealizowany w zależności od pogo-
dy i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Na 
obóz należy zabrać: stroje sportowe, strój kąpielowy, 
nakrycie głowy, krem z filtrem przeciwsłonecznym, 
mały plecak na wycieczki, nieprzemakalną kurtkę, po-
lar. Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem wszelkich niezbędnych elementów zapewniają-
cych bezpieczeństwo. Prosimy pamiętać o zabraniu 
wypełnionej karty kwalifikacyjnej z wpisanym nu-
merem PESEL oraz o podpisaniu bagaży podróżnych 
dzieci. Cena nie obejmuje: dopłat za transport z miast 
wyszczególnionych w planie podróży.

plan podróży nr 4

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. godz. 19.30. Planowany wyjazd z ośrodka ok. godz. 
07.30 Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 
19.30, wyjazd nie później niż o godz. 07.30

terminy wyja zdów:

1. 18.07 - 28.07; 2. 29.07 - 08.08; 3. 09.08 - 19.08.

ŁEBA

Kod wyjazdu: CPOK Kolonie/Klub Urwisa

Terminy Ceny First  Moment

1-3  2 699 PLN 2 299 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przer-
wania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.
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Babel” pozwoli zapoznać się z podstawowymi 
słówkami w różnych językach świata związanych 
z wakacjami. Popołudnie spędzimy na przygo-
towaniach do wyborów Miss i Mistera kolonii. 
Zwycięzcy otrzymają słodkie nagrody. Dzień 
plażowej olimpiady - zabawy i śmiechu nie za-
braknie, gdyż dzień upłynie na sportowej rywa-
lizacji. Sprawdzimy się w konkurencjach takich 
jak: wyścigi w workach, dwa ognie, ringo, itp. 
Odprężeniem po tak wyczerpującym dniu będą 
Piżamowe Party oraz radosne karaoke. Dzień 
talent show - aby najlepiej wypaść na scenie 
Kolonijnego Talent Show trzeba się porządnie 
zrelaksować. Proponujemy więc na poczatek 
aerobik z elementami tańca. Dzień zakończymy 
prezentacją Waszych talentów. Nagrody gwa-
rantowane. Dzień spontanu, czyli czego dusza 
zapragnie - wycieczka rowerowa po okolicy, tur-
niej piłkarzyków, zabawa w namiocie gier . Pla-
żowanie i opowiadanie dowcipnych historyjek 
związanych z kolonijnym życiem. Pamiątkowe 
zdjęcia i  dyskoteka pt. „Do zobaczenia za rok!

kreatywne zajęcia dla najmłodszych 

350 m do morza

 wycieczka na Ruchome Wydmy

bogata infrastruktura ośrodka 



ALMATUR POLSKA

JASTRZĘBIA GÓRA
świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Ośrodek Wypoczynko-
wy Diuna, pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami. Cały 
teren jest ogrodzony i bezpieczny, monitorowany 
przez system ochrony. Na zielonym terenie otaczają-
cym ośrodek znajduje się kompleks boisk sportowych 
i plac zabaw.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki + podwieczo-
rek) w stołówce ośrodka. Śniadania i kolacje w for-
mie bufetu, obiad serwowany do stolika. Możliwość 
zamówienia diety wegetariańskiej lub specjalnej, 
koniecznie prosimy w rezerwacji zaznaczyć wybór w 
dopłatach opcjonalnych. Dokładną informację o ro-
dzaju diety specjalnej (z numerem rezerwacji) należy 
przesłać e-mail na adres dieta@almatur.pl. Pierwszy 
posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: 
śniadanie w dniu wyjazdu oraz  prowiant na drogę 
powrotną. 
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka wychowawcy. Realizacja programu.

program fakultatywny
Wycieczka do Trójmiasta – 150 PLN

Wycieczka do Łeby (Łeba Park – wszystkie atrakcje w 
cenie) – 150 PLN

uwagi 
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast wy-
szczególnionych w planie podróży. 

plan podróży nr 3
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
w godz. 18.00-20.00. Planowany wyjazd z ośrodka w 
godz. 8.00-9.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej 
niż o godz. 16.00, wyjazd nie później niż o godz. 12.00.

terminy wyja zdów:
1. 25.06 - 05.07;
2.  06.07 - 16.07;
3.  17.07 - 27.07;
4.  28.07 - 07.08;
5.  08.08 - 18.08.

Kod wyjazdu: 
PPOU Kolonia rozmaitości Akademia języka angielskiego

Terminy Ceny First  Moment Ceny First Moment

1-5   2 599 PLN 2 299 PLN 2 799 PLN 2 499 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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rozwijanie kreatywności dzieci

pakiet zabaw sportowych i twórczych wspomagających integrację dzieci

wychowawca pomaga dzieciom w codziennych czynnościach takich jak 
spożywanie posiłków, dba o ich bezpieczeństwo, jest odpowiedzialny za 
ubiór dzieci dostosowany do warunków pogodowych

rodzice mają możliwość kontaktowania się z opiekunem dziecka
przez cały czas trwania kolonii 

całodobowa opieka medyczna

bogata infrastruktura ośrodka



J ASTRZĘB IA  GÓRA POLSKA

ALMATUR POLSKA

Kolonia rozmaitości
(7-11 lat)

Akademia języka
angielskiego
(7-11 lat)

W małych, 12-14 osobowych grupach, pod okiem 
wykwalifikowanych opiekunów, mali uczestnicy 
będą mieli okazję wykazać się kreatywnością, od-
krywać swoje zainteresowania i pasje, kształtować 
samodzielność oraz integrować się z rówieśnikami. 
Opiekunowie będą dbali o edukacyjny wymiar każ-
dej zabawy, a rekreację będą łączyć z nauką. Pod-
czas zabaw terenowych, mali poszukiwacze przygód 
będą szukać ukrytych skarbów, odkrywać nowe 
lądy, tropić – przy okazji zdobędą wiedzę jak prze-
trwać na bezludnej wyspie, jak zbudować szałas, 
pozyskać wodę, rozpoznawać tropy leśnych zwie-
rząt, przewidywać pogodę, rozpoznawać kierunki. 
Czeka ich wiele „niesamowitych spotkań, zaskaku-
jących przygód i leśnych zasadzek – a to wszystko 
pod czujną opieką wychowawców. 
Przeprowadzimy ciekawe eksperymenty: jak po-
wstaje deszcz, jak zamknąć tęczę w słoiku, jak zro-
bić wulkan pełen lawy?. Przygotowany zestaw gier i 
zabaw skupia się na aktywności fizycznej, tworzeniu 
zespołu i relacji międzyludzkich, odkrywaniu spon-
taniczności i dobrej zabawie. W programie między 
innymi zwinnościowy tor przeszkód, zabawy na ćwi-
czenie równowagi, skakanki, przeciąganie liny, piłka 
nożna plażowa, siatkówka plażowa, projektowanie 
i budowa fortec i zamków na plaży, oczywiście ką-
piel i plażowanie pod czujnym okiem opiekunów i 
ratowników. Zrobimy wyścig latawców i zasypiemy 
plażę bańkami mydlanymi. Podczas wspólnych 
zabaw tanecznych wcielimy się w ulubionych bo-
haterów i będziemy konkurować w tańcu z Królem 
Julianem z Madagaskaru.  W bloku relaksacyjnym 
przygotowaliśmy: kulinarne szaleństwa – zabawę 
w wyobraźnię i łączenie smaków; zajęcia z użyciem 
modeliny, gliny, masy solnej; malowanie twarzy; 
orgiami – papierowe fantazje i niespodzianki; za-
jęcia plastyczne; zajęcia manualne – projektowanie 
i własnoręczne przygotowywanie biżuterii, brelocz-
ków, przedmiotów, które mogą być doskonałą pa-
miątką z wakacji; wyklejanki, wycinanki, wydzieranki 
z przeróżnych materiałów, z których powstaną pięk-
ne ramki, obrazki i kolorowe serwetki. Up-cycling: 
dajemy drugi życie przedmiotom. Tworzymy, prze-
twarzamy, uwrażliwiamy na ochronę przyrody.

To fantastyczna przygoda językowa, a także świetny 
sposób na przyswajanie wiedzy przez dzieci dzięki 
zabawie oraz ciekawym warsztatom. Nauka języka 
angielskiego daleka jest od szkolnej rutyny. Twoje 
dziecko dzięki aktywizującym warsztatom języko-
wym zyskuje większą płynność mówienia, rozumie-
nia, czytania i pisania po angielsku, rozwija swoją 
ciekawość świata, a także motywację do nauki  ję-
zyków obcych, odpoczywa aktywnie. Lekcje na plaży 
i na boisku. Kreatywne, angażujące projekty. Gry i 
zabawy językowe. Maksymalizacja mówienia – ko-
munikacja to nasz priorytet! Rozwijanie umiejęt-
ności pod opieką doświadczonych i kreatywnych 
nauczycieli. Gwarancja nowoczesnej nauki i świet-
nej zabawy. Zajęcia językowe poza klasą stwarzają 
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doskonałą możliwość pokazania dzieciom nauki z 
zupełnie innej strony. Obserwujemy świat i opisu-
jemy go w języku angielskim. Przenosimy kontekst 
nauki z książek na plażę i na boisko. Robimy lekcje w 
plenerze. Organizujemy zawody sportowo-językowe 
i wieczory z angażującymi projektami językowymi. 
Prowadzimy zabawy, które zapewniają doskonałą 
atmosferę i sprzyjają integracji. A przy tym gwaran-
tują dużą dawkę śmiechu, inspirują i budzą dziecię-
cą ciekawość, a użycie języka staje się naturalne. 
Na plaży będziemy odpoczywać, ale i obserwować, 
a potem opisywać to, co nas otacza. Wieczorem 
obejrzymy zachód słońca, zrobimy ognisko i pośpie-
wamy w języku angielskim. Podczas zabaw tereno-
wych będziemy tropić i odnajdywać ukryte zadania 
językowe. W trakcie wycieczek będziemy opisywać 
najciekawsze atrakcje.



ALMATUR CZĘSTOCHOWA

JURA
świadczenia
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelu Jurajski Olsz-
tyn. Położony  u podnóża Ruin Zamku Olsztyńskiego 
zapewniając tym samym piękne niezapomniane wi-
doki. Zakwaterowanie w  pokojach 3, 4, 5, 6 osobowy-
mi z łazienkami.
Do waszej dyspozycji: boisko do siatkówki, koszyków-
ki, 2 place zabaw, siłowania zewnętrzna, miejsce na 
ognisko. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek). 
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni po-
siłek obiad w dniu wyjazdu. 
Transport: własny (przyjazd nie wcześniej niż o godz. 
17.00, wyjazd nie później niż o godz. 15.00).
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN
Opieka kadry pedagogicznej. Realizacja programu.

program fakultatywny
Jurajski park linowy 
Trasa zielona: mostek łapki, mostek Birmański, 
kładka, most, kładka trapezy, belki H, kładka V, kredki, 
platformy, salamandry Cena: ok. 25 PLN.

Trasa żółta: Ścianka wspinaczkowa, drabiny, belki V, 
równoważnie, tyrolka, most z kwiatków, most tybetań-
ski, platformy, deska surfingowa, kładka, most linowy, 
drabina zejściowa Cena: ok. 35 PLN.

uwagi 
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali kadra obozu w zależności od pogody i 
predyspozycji psychofizycznych uczestników. Cena 
nie obejmuje: kosztów programu fakultatywnego. 
Prosimy pamiętać o zabraniu wypełnionej karty kwa-
lifikacyjnej z wpisanym numerem PESEL oraz o pod-
pisaniu bagaży podróżnych dzieci.

terminy wyja zdów:
1. 06.07 - 12.07;
2. 16.07 – 22.07;
3. 23.07 – 29.07; 
4. 13.08 - 19.08;
5. 20.08 - 26.08.

Kod wyjazdu: CPKO Klub Urwisa

Terminy Ceny First  Moment

1-5   1 799 PLN 1 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej 
od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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sprawdzisz czy w Górach Towarnych mieszkały niedźwiedzie,
a w Górach Sokolich sokoły

bogaty program kolonijny 

cicha i spokojna okolica na szlaku Orlich Gniazd  



JURA POLSKA

ALMATUR CZĘSTOCHOWA

Klub Urwisa
Kolonie przygodowo-
rekreacyjne
(8-12 lat)

Wszystkie drogi prowadzą do Olsztyna, a każda z 
nich jest wyjątkowa i piękna. Podziwiać tu możemy 
dwa rezerwaty przyrody z malowniczymi wąwozami 
i bogatą roślinnością, otoczone są licznymi skała-
mi – ostańcami, pozostałością po ciepłym Juraj-
skim morzu. Do dziś możemy odnaleźć pozosta-
łości mieszkańców tego wodnego świata zapisane 
w wapiennych skałach!  Przekonasz się o tym na 
własnych nogach, podczas dnia wędrowca -  od-
wiedzisz zamek w Olsztynie oraz w Ogrodzieńcu. 
W trakcie rajdów pieszych po Górach Sokolich i 
Towarnych poznasz ciekawe, tajemnicze historie. 
Dzień integracji - każdy z uczestników musi się 
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poznać aby kolonie przebiegały w doskonałej at-
mosferze. Pomogą Wam w tym zabawy integracyjne, 
sportowe oraz zespołowe. Dzień terenowy -  gra, 
dzięki której doskonale poznasz okolice, wyostrzysz 
zmysły, zmienisz się w zwiadowcę. Nauczysz się 
pracy z mapą i przyrządami do wyznaczania kie-
runków. Dzień speleologa  - przemierzysz blisko 
200 metrowy labirynt podziemnych   korytarzy Ja-
skini Głębokiej.  Dowiesz się do czego służył kalcyt, 
co to jest amonit czy stalaktyt.  Dzień pustynnego 
szaleństwa - zabierzemy Cię również na prawdziwą 
pustynię. To właśnie w Siedlcu na rozgrzanym pia-
sku Pan Twardowski przekomarzał się z diabłem, by 
ostatecznie wylądować na księżycu. W Olsztynie zo-
baczysz Szopkę Olsztyńską która składa się z 800 fi-
gur w tym 300 ruchomych. W programie także ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka, tajemniczy 
wieczór legend, warsztaty przyrodnicze, rękodzieło i 
dużo sportowych aktywności. To będzie prawdziwa 
dawka wakacyjnych przygód.



Kreatywne wakacje
(7-11 lat)

Dla naszych troskliwych i kreatywnych opieku-
nów JuraPark Krasiejów to doskonała baza po-
zwalająca tak zaplanować zajęcia, aby w każdym 
dniu działo się coś nowego, ciekawego, żeby nikt 
nie miał czasu na nudę, a jednocześnie każde 
zajęcia dostarczały dzieciom nowych umiejęt-
ności. Będzie dzień zabawy w archeologów - 
dzieci, posługując się dłutkiem, spróbują z pia-
skowego jaja wydobyć pisklę dinozaura, a swoją 
plastyczną wyobraźnią będą mogły się wykazać 
podczas samodzielnego malowania gipsowej fi-
gurki. Dzień podróży w czasie – wykorzystując 
interaktywne i multimedialne możliwości Parku 
Nauki i Ewolucji, wcielając się w wirtualnego 
człowieka z przeszłości milusińscy udadzą się w 
podróż do początków życia na Ziemi. Dzień pol-
skiej piosenki –  wycieczka do Stolicy Polskiej 

ALMATUR OPOLE

świadczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów w części hotelowej 
Parku Nauki i Ewolucji Człowieka. Pokoje 4-, 6-osobo-
we z łazienkami, łóżka piętrowe.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) 
w stołówce ośrodka. Śniadania w formie bufetu, 
obiad i kolacja serwowane do stolika. Pierwszy posi-
łek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniada-
nie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną 
(dwie kanapki, słodka przekąska, owoc, woda). Moż-
liwość zamówienia diety wegetariańskiej (zgłoszenia 
przy zapisie). Uczestnikom zapewniamy stały dostęp 
do wody pitnej na terenie ośrodka.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: NNW 
15.000 PLN. 
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu. 

uwagi
Kolejność realizacji zajęć ustali kadra kolonii w za-
leżności od pogody i predyspozycji psychofizycznych 
uczestników. Uczestnicy muszą zabrać ze sobą: ręcz-
niki, strój kąpielowy, krem z filtrem, nakrycie głowy, 
wygodne buty, nieprzemakalną kurtkę i latarkę. 

plan podróży nr 12
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
z miast: Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Lubin, Legni-
ca, Wrocław, Opole ok. godz. 13.00. Planowany wyjazd 
z ośrodka ok. godz. 15.00. Z pozostałych miast przyjazd 
ok. godz. 18.00, wyjazd ok. godz. 9.30. Dojazd własny: 
przyjazd nie wcześniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie 
później niż o godz. 10.30.

terminy wyja zdów:

1. 24.06-04.07;

2. 05.07-15.07;

3. 16.07-26.07;

4. 27.07-06.08;

5. 07.08-17.08;

6. 18.08-28.08.

KRASIEJÓW

Kod wyjazdu: OPJK Kreatywne wakacje

Terminy Ceny First  Moment

1-6 2 649 PLN 2 249 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przer-
wania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os. 
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Piosenki - Opola, a po powrocie Kolonijny Festi-
wal Polskiej Piosenki, w którym liczy się przede 
wszystkim dobra zabawa, więc wystąpić będzie 
mógł każdy! Noc podchodów - po zamknięciu 
JuraParku, pod osłoną nocy krasiejowskie dino-
zaury ożywają, a dzieci będą miały okazję się o 
tym przekonać! (konieczna latarka). Do tego bo-
gaty program rekreacyjny, gry i zabawy, zajęcia 
sportowe, gry terenowe, kąpiele i plażowanie na 
parkowym kąpielisku. Program jest tak bogaty, 
że cały turnus będzie wypełniony atrakcjami, a 
każde dziecko zabierze do domu własnoręcznie 
zrobioną pamiątkę. Wakacje w Krasiejowie -  to 
prawdziwe stąpanie po śladach prehistorycz-
nych gadów - one tu żyły naprawdę! Dajcie się 
zaprosić na ten niecodzienny „spacer”!

mieszkamy  na terenie JuraParku

bezpieczne warunki do zabawy i wypoczynku 

bezpłatne wszystkie atrakcje na terenie JuraParku 

Bajkowa Kraina Dinozaurów z labiryntem tajemniczych przejść

Cinema 5D i Oceanarium z rekinem Megalodonem 

podróż kosmicznym promem do początków życia na Ziemi 

piaszczysta plaża i kąpielisko na terenie Parku

sam na sam z dinozaurami - nocne podchody po zamknięciu parku

karmienie zwierząt w przepięknym opolskim ZOO  
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Obozy
zagraniczne

malta Gzira PMCS 176

hiszpania Majorka PAOM 177

hiszpania Lloret de Mar PEOC/PEOS 178-179

włochy Cesenatico OIOC 180-181

włochy Rimini OIOR/OISR 182-183

włochy Poznajemy Toskanię i Ligurię OIOT 184

włochy Poznajemy Kampanię i Rzym OIOL 185

włochy Sycylia OIOS 186

albania Vlora PAOR 187

czarnogóra Budva PAOC 188

czarnogóra Poznajemy Czarnogórę KCOU 189

macedonia Ochryda OMOS 190

bułgaria Złote Piaski KBOW/
KBOK 191

bułgaria Złote Piaski KBON 192-193

chorwacja Crikvenica KROC 194-195

grecja Riwiera Olimpijska LGOR 196

grecja Skotina LGOS 197

grecja Moja Grecja LGOP 198

grecja Tolo LGOT 199

turcja Poznajemy Turcję KTOP 200

turcja Didim KTOS 201

francja Paryż i Disneyland OFPR 202

francja
w.brytania Paryż, Londyn OFAO 203

czechy i 
bawaria Czechy i Bawaria OCOZ 204

węgry
słowacja

austria
czechy

Budapeszt, Bratysława, Wiedeń, 
Praga OAWS 205

rumunia Poznajemy Rumunię KROR 206

KOD STR.KRAJ

Wyjeżdzający za granicę objęci są pakietem
ubezpieczeniowym ”Bezpieczne Podróże”
obejmującym:
-Koszty Leczenia (60.000 EUR) - w tym
COVID-19, kwarantanna i choroby przewlekłe;
-Bagaż Podróżny (1.000 PLN); 
- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
(15.000 PLN).



MALTAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ
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MALTA

Rekreacja
(12-18 lat)

Przykładowy program obozu:
1 dzień: Przelot i transfer pod opieką pilota Alma-
tur. Zakwaterowanie.
2 dzień: Śniadanie. Spotkanie organizacyjne, opisy 
wycieczek fakultatywnych. Plażowanie na Surfside 
Beach. Orientation walk. Obiadokolacja. Wyciecz-
ka Fakultatywna - Boat Party by Night - rejs wokół 
Valletty z muzyką i tańcami na pokładzie (cena ok. 
15 EUR).
3 dzień: Śniadanie. Wycieczka Fakultatywna – Blue 
Grotto i rejs łódką po jaskiniach; kąpiele, plażo-
wanie oraz dla chętnych rejs statkiem by z bliska 
podziwiać jaskinie (cena ok. 20 EUR). Obiadokola-
cja. Karaoke Night.
4 dzień: Śniadanie. Wycieczka do stolicy Malty 
Valletty. Rejs tramwajem wodnym (bilet zapew-
niony przez Almatur). Spacer uliczkami Valletty. 
Obiadokolacja. Gra miejska – Sliema.
5 dzień: Śniadanie. Wycieczka Fakultatywna – Co-
mino. Rejs na wyspę Comino, gdzie znajduję się 
popularna Blue Lagoon z turkusową wodą, plażo-
wanie (cena ok. 25 EUR). Obiadokolacja. Sliema by 
Night. Sunset chill & baloniada.
6 dzień: Śniadanie. Plażowanie na Surfside Beach. 
Obiadokolacja. Wycieczka fakultatywna – Mdina 
by Night – Silent City - była stolicy Malty, miejsce 
za którego murami czas zatrzymał się kilkaset lat 
temu, (kręcono tu m.in. sceny do Gry o Tron) (cena 
ok. 15 EUR).
7 dzień: Śniadanie. Plażowanie na Ghadira Bay 
(cena ok. 6 EUR). Obiadokolacja. Wycieczka Fakul-
tatywna - Valletta by night (cena ok. 5 EUR).

Kod wy-
jazdu: PMCS Rekreacja

Terminy Ceny First  Moment
1,3,8 4 599 PLN 3 799 PLN

2 4 599 PLN 3 899 PLN
4-7,9 4 599 PLN 3 699 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szcze-
góły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 
15 PLN/os., TFP 15 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów w ST BlueBay Ho-
tel&Apartments 3* (lub inny hotel o podobnym 
standardzie), zlokalizowanym w miejscowości Gzira. 
W pobliżu znajdują się restauracje, sklepy, pizze-
rie i dyskoteki. Przestronne, klimatyzowane pokoje 
3-4-osobowe z łazienkami, LCD TV, telefonem, su-
szarką. Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja 
w wysokości 25 EUR, która zwracana jest w dniu wy-
jazdu, o ile nie zostały wyrządzone szkody.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie 
bufetu z dużym wyborem potraw. Do posiłków po-
dawana jest woda. Prosimy uwzględnić specyfikę 
kuchni lokalnej. Należy zabezpieczyć uczestnika 
w pieniądze na zakup jedzenia i picia w ciągu dnia.
Transport: Przelot samolotem linii Air Malta na tra-
sie Warszawa Modlin – Malta – Warszawa Modlin, 
zgodnie z rozkładem lotów – szczegóły na stronie 
www.almatur.pl
Bagaż: rejestrowany do 23 kg (1 sztuka), podręczny 
do 8 kg.
Transfer busem z/na lotnisko na Malcie.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka kadry.
Realizacja programu.

program fakultatywny
Przykładowy program i cennik wycieczek fakultatyw-
nych na stronie www.almatur.pl. Dopłata za pakiet 
językowy - 5 dni w tygodniu (godz. 9:00-12:30) - 20 
lekcji (po 45 minut) j. angielskiego w grupach o mie-
szanych narodowościach w szkole językowej IELS - 
1000 PLN. 

uwagi

Cena nie obejmuje: dodatkowo płatnego programu 
fakultatywnego, dodatkowych posiłków nie ujętych 
w świadczeniach, dopłat do nadbagażu, taksy klima-
tycznej (0,50 EUR/dzień - dla osób powyżej 18 lat). 
Sugerujemy kieszonkowe - w wysokości ok. 80 EUR/
pobyt. Konieczny ważny paszport lub dowód osobi-
sty.

terminy wyja zdów

1. 24.06–01.07. 2. 01.07–08.07. 3. 08.07–15.07. 
4. 15.07–22.07.  5. 22.07–29.07.  6. 29.07–05.08. 
7.   05.08–12.08.     8.  12.08–19.08.      9. 19.08–26.08.

trzecie najbezpieczniejsze państwo świata (wg rankingu The Wall Street Journal)
angielski (obok maltańskiego) językiem urzędowym
mnóstwo zabytków (UNESCO) i historycznych miejsc
liczne atrakcje przyrodnicze: jaskinie, zatoki, groty, klify
jedne z najczystszych wód w rejonie Morza Śródziemnego

8 dzień: Pakowanie i wykwaterowanie. Shop-
ping przed podróżą. Transfer na lotnisko. 
Przelot powrotny do W-wy pod opieką pilota 
Almatur.



Kod wy-
jazdu: PMCS Rekreacja

Terminy Ceny First  Moment
1,3,8 4 599 PLN 3 799 PLN

2 4 599 PLN 3 899 PLN
4-7,9 4 599 PLN 3 699 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szcze-
góły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 
15 PLN/os., TFP 15 PLN/os. 

KOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

ALMATUR POLSKA

Przykładowy program obozu:
1 dzień: Spotkanie na lotnisku. Przelot do Palmy 
(z przesiadką w Wiedniu) pod opieką kadry Almatur. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Zebranie organiza-
cyjne, zapoznanie się uczestników z regulaminem, 
zapisy na wycieczki fakultatywne.
2 dzień: Śniadanie. PLAYA DE PALMA - relaks na naj-
dłuższej plaży na Majorce (prawie 5 km długości). 
Z białym, delikatnym piaskiem, łagodnym zejściem 
do morza gwarantuje Wam udany wypoczynek. Za-
jęcia sportowo-rekreacyjne (piłka nożna plażowa/
siatkówka plażowa). Obiadokolacja. EL ARENAL BY 
NIGHT - wieczorna eksploracja miasta.
3 dzień: Śniadanie. AQUALAND (wycieczka fakulta-
tywna) - wizyta w największym parku wodnym na 
Majorce. Niesamowite zjeżdżalnie, ogromne baseny 
ze specjalnymi atrakcjami w postaci wodnych biczy 
czy sztucznych fal z pewnością Was zachwycą. Obia-
dokolacja. BEACH PARTY - nocna impreza w wodzie.
4 dzień: Śniadanie. PALMA - odwiedzicie stolicę Ma-
jorki oraz największe miasto Balearów. Nazywana 
czasem „małą Barceloną” została uznana w prze-
różnych rankingach za jedno z najlepszych miast do 

Obóz rekreacyjny 
(12-14 lat); (15-19 lat)

MAJORKA

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów w Hotelu Cassandra *** 
(lub innym o podobnym standardzie). Zlokalizowany 
jest w najmodniejszym kurorcie wśród młodzieży - El 
Arenal. Usytuowany w centrum miasta oferuje w bli-
skiej odległości mnóstwo restauracji, barów oraz klu-
bów. Do dyspozycji odkryty basen. Pokoje: 2 osobowe 
z łazienkami, wyposażone w: klimatyzację (bezpłatną), 
telewizor, ręczniki. Internet dodatkowo płatny. Plaża: 
piaszczysta, z łagodnym zejściem do wody znajduje 
się około 500 metrów od hotelu. Jest to najdłuższa 
plaża na Majorce - prawie 5 km długości - miejscami 
osiąga szerokość aż 50 metrów. 
Wyżywienie: : śniadania i obiadokolacje. Należy za-
bezpieczyć uczestnika w pieniądze na zakup jedzenia 
i picia w ciągu dnia. Do posiłków podawana są na-
poje. Prosimy uwzględnić specyfikę kuchni lokalnej. 
Pierwszy posiłek: obiadokolacja 1-go dnia, ostatni 
posiłek: śniadanie 8-go dnia. 
Transport: samolot na trasie Warszawa – Wie-
deń – Palma di Majorka - Wiedeń – Warszawa (linie 
lotnicze Austrian Airlines) – szczegóły na stronie 
www.almatur.pl
Bagaż: rejestrowany do 23 kg (1 sztuka), podręczny 
do 8 kg
Transfer z/na lotnisko (mikrobus lub autokar).
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę i 
choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP – 1.000 
PLN.
Opieka kadry.

program fakultatywny
Aqualand - ok. 30 EUR/osoba. 
Es Trenc - ok. 35 EUR/osoba. 
Smocze Jaskinie  + Porto Crito - ok. 55 EUR/osoba. 
Sunset boat party - cena ok. 35 EUR/osoba.

uwagi
Cena nie obejmuje: kosztów realizacji programu (bi-
lety wstępu, opłaty lokalne, przejazdy komunikacją 
miejską) - ok. 60 EUR, kosztów programu fakultatyw-
nego (płatne na miejscu). Sugerujemy kieszonkowe 
w wysokości ok. 100 EUR/pobyt (nie obejmuje pro-
gramu fakultatywnego). Konieczny jest ważny dowód 
osobisty lub paszport. 

terminy wyja zdów:
1. 01.07 – 08.07
2. 08.07 – 15.07
3. 15.07 – 22.07

MAJORKA

życia na świecie. Obiadokolacja. SUNSET BOAT 
PARTY - rejs statkiem po zatoce Badia de Palma.
5 dzień: Śniadanie. ES TRENC (wycieczka fakulta-
tywna) - nie musicie jechać na Antyle, aby cieszyć 
się rajską plażą i przejrzystą turkusową wodą. 
Zabierzemy Was do miejsca, które bez problemu 
może konkurować z bajecznymi plażami Kara-
ibów - w końcu nie bez powodu nazywana jest 
„karaibską”. Obiadokolacja. DISCO NIGHT - wyjście 
na dyskotekę.
6 dzień: Śniadanie. WATER SPORT DAY - prawdzi-
we emocje gwarantowane! Do wyboru macie jed-
ną z atrakcji: przejażdżka na bananie lub rakie-
cie wodnej. Dla mniej odważnych do dyspozycji 
rowery wodne/kajaki/deski SUP. Obiadokolacja. 
PALMA BY NIGHT - poczujecie klimat śródziemno-
morskiego życia nocnego!
7 dzień: Śniadanie. SMOCZE JASKINIE (wycieczka 
fakultatywna) – zwiedzicie jedną z największych 
atrakcji turystycznych na wyspie. Nie zabraknie 
też czasu na plażowanie w uroczym miasteczku 
Porto Cristo. Obiadokolacja. Spacer promenadą 
wzdłuż plaży, czas na ostatnie zakupy oraz zdjęcia 
przy zachodzie słońca.
8 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie, transfer na 
lotnisko. Wylot powrotny do Polski pod opieką 
kadry Almatur.
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Kod
wyjazdu: 
PAOM

Obóz rekreacyjny

Terminy Ceny First  Moment

1 5 399  PLN 4 599 PLN

2-3 5 099 PLN 4 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

nowość w naszej ofercie!
zakwaterowanie w El Arenal - ulubionej miejscowości wśród młodzieży
przy hotelu piaszczysta plaża o długości prawie 5 km
Aqualand - największy park wodny na wyspie, 10 min od hotelu
bogaty wybór sportów wodnych i wycieczek fakultatywnych



HISZPANIAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

LLORET DE MAR
świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów w Hotelu Maria del 
Mar **** położonym w ścisłym centrum Lloret de 
Mar i ok. 300 m od plaży. Oferuje on kryty i odkryty 
basen (w sumie 3 baseny), darmowe WiFi, siłownię 
oraz taras do opalania. Klimatyzowane pokoje w 
obiekcie Maria del Mar wyposażone są w telewi-
zory z dostępem do kanałów satelitarnych. Każdy 
pokój obejmuje także balkon oraz łazienkę. Hotel 
Maria del Mar zapewnia salę telewizyjną, punkt 
informacji turystycznej oraz całodobową recep-
cję. Latem organizowane są występy rozrywkowe. 
Restauracja z grillem zaprasza na posiłki w formie 
bufetu oraz dania z karty. Pokoje 3 i 4osobowe.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w formie 
bufetu w restauracji hotelowej. Pierwszy posiłek: 
kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniada-
nie w dniu wyjazdu - grupy samolotowe. Ostatnim 
posiłkiem dla grup autokarowych jest obiad + 
prowiant na drogę powrotną. Napoje do obiadu i 
kolacji płatne dodatkowo (woda w cenie). W trak-
cie całodziennych wycieczek – prowiant zamiast 
obiadu.
Transport: grupy autokarowe: autokar z klimatyzacją, 
toaletą, video. Grupy samolotowe: rejsowy samo-
lot na trasie Warszawa-Barcelona-Warszawa (linie 
lotnicze LOT) - szczegóły na stronie www.almatur.pl 
Transfer do/z hotelu autokarem lub minibusem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL – 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW – 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, zajęcia sportowe, organiza-
cja programu fakultatywnego.

uwagi 
Cena nie obejmuje dopłaty za transport z miast w 
Polsce wyszczególnionych w planie podróży (grupy 
autokarowe), napojów do obiadu i kolacji, programu 
fakultatywnego, opłaty klimatycznej - 1,5 EUR/dzień/
osoby w wieku 16 lat i starsze, wejściówek na dys-
koteki  (podane kwoty mają charakter orientacyjny 
mogą  one ulec  zmianie), obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 PLN/osoba, depozytu zwrotnego 
pobieranego pierwszego dnia wyjazdu - 10 EUR oraz 
dodatkowych ubezpieczeń. 
Sugerowane kieszonkowe: ok. 150 EUR + pieniądze 
na wybrane wycieczki fakultatywne. Należy zabrać ze 
sobą nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem 
do opalania z filtrem UV. Zalecamy zabranie ze sobą 
obuwia na plażę. W dni kiedy realizowane są wyciecz-
ki fakultatywne, program obozu może ulec zmianie. 
Wstęp do dyskotek od 16 lat. Do dyskotek młodzież 
chodzi i wraca pod opieką kadry Almaturu. W przypad-
ku niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia 
programowe oraz uzupełniające mogą ulec modyfi-
kacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne zmiany cen wycieczek fakultatywnych 
organizowanych przez miejscowych operatorów.

plan podróży nr 27
Dotyczy turnusu autokarowego. Lista przystanków 
oraz wykaz dopłat za miejsce wsiadania na str. 221-
225.

 terminy wyja zdów:
Turnusy autokarowe
(PEOC):
24.06-03.07
01.07-10.07
08.07-17.07
15.07-24.07
22.07-31.07
29.07-07.08

Kod wyjazdu: PEOC/PEOS Obóz rekreacyjny,
Obóz rekreacyjny z  j. hiszpańskim (PEOC)

Terminy Ceny First  Moment

1-4 3949 PLN 3649 PLN

5 4049 PLN 3749 PLN

Obóz rekreacyjny/Obóz rekreacyjny z j. hiszpańskim (PEOS)

Ceny First Moment

1-4 4449 PLN 4149 PLN

5 4549 PLN 4249 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne bene-
fity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% 
- szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 
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Turnusy samolotowe
(PEOS):
25.06-02.07
02.07-09.07
09.07-16.07
16.07-23.07
23.07-30.07
30.07-06.08

 

Lloret de Mar:

rozrywkowa stolica Hiszpanii

zakwaterowanie 300 m od plaży

aktywny program wyjazdu

wycieczki fakultatywne, w tym wizyta w Barcelonie

konkursy z nagrodami



ALMATUR POLSKA

HISZPANIAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄLLORET  DE  MAR

Obóz rekreacyjny
(12-18 lat)

Codziennie czekać będzie na Ciebie ponad trzy go-
dziny aktywnych zajęć rekreacyjnych. Grać bę-
dziesz w: piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę pla-
żową oraz pływać na otwartych akwenach 
wodnych i w hotelowych basenach. Poznasz rów-
nież od strony praktycznej mniej popularne dyscy-
pliny sportowe: rugby, frisbee ultimate, crossfit i 
wiele innych. Pod czujnym okiem doświadczonych 
instruktorów będziesz aktywnie spędzać wakacyj-
ny czas. Gwarantujemy dużą dawkę motywacji oraz 
pozytywnej, sportowej energii. Nie zabraknie rów-
nież czasu na błogie lenistwo na pięknych plażach 
Lloret. Dla chętnych będzie możliwość udziału w 
obozowych zajęciach takich jak: gra terenowa, za-
bawy integracyjne oraz zajęcia taneczne. Nie zapo-
mnimy również o zabawie w dyskotekach, takich 
jak słynny Tropics i nie tylko (uwaga: wstęp od 16 
lat dodatkowo płatny). Połącz wypoczynek z tań-
cem i sportem w cudownym hiszpańskim kurorcie.

Przykładowy program obozu:
1 Dzień:
- kolacja, spotkanie organizacyjne z wychowawca-
mi, podział na grupy, zapoznanie się z programem 
i regulaminami obozu, wieczorny spacer po Lloret.
2 Dzień:
- zajęcia sportowo-rekreacyjne na plaży: siatków-
ka plażowa, ABC nurkowania, frisbee ultimate, 
po południu: zajęcia na basenie/plaży - trening 
crossfit oraz gra integracyjna, wieczorem dla chęt-
nych wyjście na dyskotekę.
3 Dzień:
- zajęcia sportowo-rekreacyjne na plaży: plażowa 
piłka nożna, ABC triathlonu, bule, po południu: gra 
terenowa, spacer po Lloret, wieczorem: zajęcia ta-
neczne dla chętnych.
4 Dzień:
- zajęcia sportowo-rekreacyjne na plaży: trening 
funkcjonalny, ABC rugby plażowego, kontynuacja 
ABC nurkowania, po południu: zajęcia na basenie 
+ turniej gier planszowych oraz zajęcia koszykar-
skie, wieczorem dla chętnych wyjście na dyskotekę. 
 

5 Dzień:
- dla chętnych: poranny rozruch, po śniadaniu: 
zajęcia sportowo-rekreacyjne na plaży: siatkówka 
plażowa, po południu: ABC filmowania dronem lub 
kamerą   Go Pro (zajęcia w podgrupach - najlepszy 
film zostanie nagrodzony :) ), wieczorem: zachód 
słońca na plaży + zajęcia taneczne.
6 Dzień:
- zajęcia sportowo-rekreacyjne na plaży do wy-
boru. To Wy wybierzecie, które z aktywności po-
znanych podczas obozu chcielibyście poznawać, 
ćwiczyć, trenować dalej.
7 Dzień:
- zajęcia sportowo-rekreacyjne na plaży do wybo-
ru, wyjście na pożegnalną dyskotekę.
8 Dzień:
- po śniadaniu wyjazd na lotnisko w Barcelonie/ 
grupa autokarowa: po śniadaniu pakowanie, spa-
cer po Lloret, zajęcia przy basenie, po obiedzie 
wyjazd do Polski
Dla chętnych program zostanie wzbogacony ofertą 
wycieczek i aktywności fakultatywnych.

Jeśli pociąga Cię flamenco, Salvador Dali, korri-
da czy Primera Division – naucz się języka w ich 
ojczyźnie. Dowiesz się, jak po hiszpańsku powie-
dzieć: plaża, słońce, zabawa oraz nauczysz się 
nawiązywać znajomości z pełnymi temperamen-
tu mieszkańcami Półwyspu Iberyjskiego. Zajęcia 
języka będą podane w wakacyjnej formie. Nos 
vemos en Lloret de Mar – nie martw się po tym 
kursie zrozumiesz. Codzienne zajęcia językowe do 
tego program grupy rekreacyjnej.

Obóz rekreacyjny
z j. hiszpańskim 
(12-18 lat)

program fakultatywny

Rejs statkiem do Tossa De Mar - ok. 30 EUR,

Rejs katamaranem (ok. 4h z muzyką, napojami 
i czasem na nurkowanie/kąpiel) - ok. 40 EUR,

Przejażdżka na: bananie, flyfish, slyder - ok. 25 
EUR/każda z atrakcji,

Miasteczko Wodne Waterworld - ok. 40 EUR,

Miasteczko Wodne Marineland - park wodny 
z pokazami delfinów, fok i papug - ok. 35 EUR,

Wycieczka do Barcelony - ok. 40 EUR (+ ok. 30 
EUR za wejście na stadion Camp Nou - dla chęt-
nych)

Za wszystkie wycieczki fakultatywne dokonujemy 
opłaty na miejscu realizacji obozu.
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Turnusy samolotowe
(PEOS):
25.06-02.07
02.07-09.07
09.07-16.07
16.07-23.07
23.07-30.07
30.07-06.08

 



WŁOCHYKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

CESENATICO
świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów (terminy od 27.07. po 
7 noclegów). Kompleks Międzynarodowego Ośrod-
ka Wypoczynkowego w Cesenatico położony jest 
bezpośrednio przy piaszczystej plaży, składa się z 
trzech budynków: La Perla, Bellelli oraz Blu Mare. 
Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. W komplek-
sie ośrodka: duża, prywatna, piaszczysta plaża z 
parasolami i leżakami dla każdego uczestnika, 
sala dyskotekowa, boiska do koszykówki i do piłki 
nożnej, 4 boiska do siatkówki plażowej i kometki. 
Bezpłatne WiFi przy recepcji obiektu. Ponadto: ka-
wiarenka, stoły do tenisa, huśtawki.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser, owo-
ce), kuchnia włoska. Obiad i kolacja składają się 
z dwóch dań (np. zupa lub makaron oraz dania 
na ciepło plus deser lub owoc). Do obiadu i ko-
lacji podawana jest woda w dzbankach. Możliwa 
jest dieta wegetariańska oraz bezglutenowa (z 
wyłączeniem celiakii) za dopłatą 150 PLN za tur-
nus (do zamówienia na co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem imprezy). Dostęp do wody pitnej dla 
uczestników, bez ograniczeń, przy kuchni ośrodka. 
Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu, ostatni 
posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu z ośrodka oraz 
posiłek po pobycie w Mirabilandii.
Transport: autokar z WC, DVD i klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL – 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW – 15.000 PLN, BP – 
1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, zwiedzanie zabytkowego 
portu w Cesenatico. Dodatkowo na obozach spe-
cjalistycznych po 15 godzin zajęć z danej dziedziny.

uwagi 
Cena nie zawiera obowiązkowej opłaty na realizację 
programu (bilet wstępu i posiłek w Mirabilandi, miej-
scowa opłata, serwis plażowy), płatnej na miejscu 
pierwszego dnia pobytu - łącznie: ok. 60 EUR. Dodat-
kowo przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja: 20 
EUR (zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wy-
rządzone szkody). Sugerowane, minimalne kieszonko-
we na drobne wydatki: po ok. 15 EUR/dzień plus kwota 
na opłaty, kaucję i wybrane wycieczki fakultatywne. 
Uczestnicy wyjazdu muszą zabrać: paszport lub do-
wód osobisty (uczestnicy bez ważnego dokumentu 
tożsamości nie mogą być zabrani na wyjazd), kartę 
kwalifikacyjną oraz krem z filtrem UV, okulary przeciw-
słoneczne, nakrycie głowy, strój sportowy i kąpielowy, 
ręczniki, środki higieny osobistej oraz mały plecak 
na wycieczki. Serwis plażowy obejmuje korzystanie 
z plaży z leżakami, parasolami i natryskami. Reko-
mendujemy wyrobienie bezpłatnej Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przejazd autokarem na 
trasie: granica Polski – Cesenatico trwa ok. 16 godzin 
(przez Czechy, Austrię i Włochy; ok. 1.100 km). Plano-
wany przyjazd do ośrodka, drugiego dnia imprezy, w 
godz. 10.30-12.00, zakwaterowanie ok. 14.00. W trakcie 
powrotu do Polski uczestnicy otrzymują posiłek po 
pobycie w Mirabilandi, jednak z uwagi na czas przejaz-
du prosimy o zabezpieczenie uczestników w środki na 
zakup ewentualnych dodatkowych posiłków i napo-
jów. W trakcie przejazdu do Włoch (i przy powrocie do 
Polski), przewidziana jest dłuższa przerwa w Czechach 
(czas na ewentualny posiłek do kupienia we własnym 
zakresie). Orientacyjny koszt posiłku od ok. 150 - 200 
CZK. 

plan podróży nr 19
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225.

terminy wyja zdów:
1. 25.06. – 05.07; 2. 03.07. – 13.07; 3. 11.07. – 21.07;
4. 19.07. – 29.07; 5. 27.07. – 05.08.*; 6. 03.08. – 12.08.*;
7. 10.08. – 19.08.*; 8. 17.08. – 26.08.*; 9. 24.08. – 02.09.*ALMATUR OPOLE180

Almaturowskie  Centrum Aktywnego Wypoczynku

długie, piaszczyste plaże, ciepłe morze oraz liczne turystyczne atrakcje

ciekawy program pobytu w ramach Almaturowskiego Centrum Aktywne-
go Wypoczynku

urokliwe Cesenatico z portem zaprojektowanym przez Leonardo da Vinci

ekscytujący pobyt w parku rozrywki Mirabilandia

dla chętnych możliwość połączenia swoich tanecznych pasji z wakacyj-
nym wypoczynkiem

pobyt za granicą sprzyja praktycznej nauce języka obcego

płytkie i ciepłe morze, to najlepsze atuty, aby  rozpocząć swoją przygodę 
z windsurfingiem 

Kod 
wyjazdu: 

OIOC
Aktywny relaks Taneczne pasje/

J. angielski, j.włoski Windsurfingowe ABC

Terminy Ceny First 
Moment Ceny First 

Moment Ceny First 
Moment

1 3 099 PLN 2 699 PLN 3 299 PLN 2 899 PLN 3 399 PLN 2 999 PLN

2-4 3 199 PLN 2 799 PLN 3 399 PLN 2 999 PLN 3 499 PLN 3 099 PLN

5*-8* 3 099 PLN 2 699 PLN 3 299 PLN 2 899 PLN 3 399 PLN 2 999 PLN

9* 2 999 PLN 2 599 PLN 3 199 PLN 2 799 PLN 3 299 PLN 2 899 PLN

First Moment do 24.02.Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne bene-
fity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% 
- szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 
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program fakultatywny
Propozycje wycieczek dodatkowych realizowa-
nych przez włoskiego kontrahenta (przy odpo-
wiedniej liczbie chętnych): 

Całodzienny pobyt w Parku Wodnym Atlantica - 
cena ok. 20 EUR.
Całodzienna wycieczka autokarowa do Rzymu 
- programie zwiedzanie z obsługą polskojęzycz-
nego przewodnika: Watykanu (Plac oraz Bazylika 
Św. Piotra) oraz Rzymu obejmujące m.in.: Kolo-
seum, Forum Romanum, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, 
Plac Wenecki, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody 
Hiszpańskie. Śniadanie, obiad i kolacja w formie 
prowiantu. Cena ok. 75 EUR.
Wycieczka autokarowa San Marino - z obsługą 
polskojęzycznego przewodnika na zwiedzanie 
najstarszej na świecie republiki oraz zakupy, cena 
ok. 30 EUR.
Wycieczka autokarowa do Wenecji - w trakcie 
której odbędzie się rejs po Lagunie Weneckiej. 
Następnie od Placu Św. Marka spacer z polskoję-
zycznym przewodnikiem po najciekawszych miej-
scach Wenecji: Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, 
Most Westchnień, Wieża Zegarowa, Most Rialto i 
Kanał Grande. Śniadanie i obiad w formie pro-
wiantu. Cena ok. 70 EUR
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Aktywny relaks
(9-13 lat), (14-18 lat)

Taneczne pasje
(9-13 lat), (14-18 lat)

Windsurfingowe ABC
(11-13 lat), (14-17 lat)

J. angielski, J. włoski
(9-13 lat), (14-18 lat)

Pełen atrakcji program pobytu jest przygotowany 
przez animatorów Almaturowskiego Centrum Ak-
tywnego Wypoczynku. Tu każdy znajdzie coś dla 
siebie. Proponujemy m.in.: kąpiele w morzu, pla-
żowanie, aerobik, konkursy, gry i zabawy, turnieje 
sportowe z nagrodami, wieczorne projekcje filmów 
w kinie letnim oraz dyskoteki w międzynarodowym 
towarzystwie. Na prywatnej plaży ośrodka zapew-
niona jest opieka ratownika oraz parasole i leżaki 
dla każdego uczestnika. Czekają na Ciebie kalambu-
ry i karaoke. Nie będzie czasu na nudę! W ramach 
programu turystycznego zaproponujemy zwiedza-
nie zabytków Cesenatico m.in.: urokliwego portu ry-
backiego zaprojektowanego przez Leonarda da Vinci 
i skansenu kolorowych łodzi żaglowych. W drodze 
powrotnej niezapomniany pobyt w największym 
włoskim parku rozrywki Mirabilandia. Bilet wstępu 
upoważnia do korzystania w dowolnej ilości z ponad 
40 różnych atrakcji, m.in.: kolejki górskie, karuzele, 
występy artystów, pokazy kaskaderów i wiele innych 
(więcej szczegółów na www.mirabilandia.it). Dla 
chętnych nie zabraknie także propozycji ciekawych 
wycieczek fakultatywnych, w trakcie których będzie 

Rozwiń swoje umiejętności taneczne i przyjedź na 
obóz przeznaczony dla osób pragnących kultywo-
wać swoje taneczne pasje. Niesamowita Zumba, 
to połączenie tańców latynoamerykańskich z ae-
robikiem, dzięki czemu można każdorazowo spalić 
nawet 600 kalorii. Zapraszamy na zajęcia na sali ta-
necznej z lustrami oraz na plaży przy energetycznej, 
pobudzającej do zabawy muzyce. Poćwiczymy ukła-
dy choreograficzne do muzyki latynoskiej (samba, 
rumba, cha-cha, jive) i disco. Ponadto proponujemy 
zajęcia z fitnessu i aerobiku, poprawiające poczucie 
rytmu i koordynację ruchową (15 godzin). Ukorono-
waniem turnusu będzie pokaz taneczny prezentują-
cy nabyte umiejętności.

Na fali dobrej zabawy. Kolonia i obóz windsurfingo-
wy dla początkujących. Płytkie i ciepłe morze – to 
najlepsze powody wyboru tej oferty przez osoby 
stawiające pierwsze kroki na desce z żaglem. W 
trakcie turnusu odbywa się łącznie 15 godzin zajęć 
teoretycznych i praktycznych na wodzie. Z tej oferty 
mogą skorzystać tylko osoby, które potrafią pływać. 
Zapewniamy deski windsurfingowe i kamizelki ase-
kuracyjne. Zacznij z nami przygodę z windsurfingiem 
i naucz się halsować! W karcie zdrowia musi być na-
pisana informacja przez lekarza lub rodzica (opieku-
na prawnego) o braku przeciwwskazań do udziału w 
obozie windsurfingowym.

O tym, że warto znać języki obce przekonasz się w 
czasie wakacji spędzanych w międzynarodowym 

można zobaczyć m.in. Rzym, Wenecję i San Marino. 
Ponadto będzie okazja do wspaniałej zabawy i wy-
poczynku w pobliskim parku wodnym Atlantica. 

towarzystwie. Pobyt za granicą najlepiej dopinguje 
i sprzyja doskonaleniu języka obcego. Program po-
bytu rekreacyjnego będzie uzupełniony zajęciami 
językowymi (15 godzin) w formie warsztatów, kon-
wersacji i scenek rodzajowych. Otrzymasz materiały 
niezbędne do zajęć. Ponadto, korzystając z pobytu 
w międzynarodowym gronie, proponujemy uczest-
nictwo w dyskotekach i spotkaniach integracyjnych.
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RIMINI
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Wakacje w światowej stolicy rozrywki

piękne, piaszczyste plaże, nadmorskie promenady oraz liczne zabytki 

znakomite warunki do zabawy i wypoczynku  

niezapomniany pobyt w parku rozrywki Mirabilandia 

dla chętnych - nauka angielskiego w ramach zajęć „English on the Beach”

liczne imprezy plenerowe przygotowane dla odwiedzających najbardziej 
znany kurort Włoch  

zakwaterowanie w sercu włoskiej riwiery gwarantuje, że nie ominie Was 
żadna wakacyjna atrakcja

szeroka gama dodatkowego programu turystycznego, w trakcie którego 
można będzie zwiedzić Rzym, San Marino lub magiczną Wenecję

Kod wyjazdu: 
OIOR

Aktywny relaks/
Włoska essa Język angielski

Terminy Ceny First 
Moment Ceny First 

Moment
1 3 099 PLN 2 699 PLN 3 299 PLN 2 899 PLN

2,3,4 3 199 PLN 2 799 PLN 3 399 PLN 2 999 PLN

5*, 6*,8* 3 099 PLN 2 699 PLN 3 299 PLN 2 899 PLN

7* 3 199 PLN 2 799 PLN 3 199 PLN 2 799 PLN

9* 2 999 PLN 2 599 PLN - -

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne bene-
fity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% 
- szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów (terminy: od 27.07. po 
7 noclegów). Hotel Consul**+ zlokalizowany w cen-
trum Rimini, około 150 metrów od ogólnodostępnej, 
miejskiej plaży z nadzorem miejscowych ratowników. 
W hotelu pokoje 4-, 5-osobowe z klimatyzacją i tele-
wizorami. Pokoje z łazienkami składającymi się z ubi-
kacji, prysznica i umywalki (typowymi dla włoskich 
hoteli). Możliwe są łóżka piętrowe. Do dyspozycji 
uczestników: restauracja, sala telewizyjna, recepcja, 
bezpłatne WiFi.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki, kuchnia wło-
ska). Śniadania i jednodaniowe obiady (lunch) w 
formie bufetu. Kolacje są serwowane i składają się 
z dwóch dań na ciepło (np. zupa lub makaron oraz 
danie mięsne plus deser lub owoc). Do obiadu i ko-
lacji podawana jest woda w dzbankach. Na życzenie 
możliwe diety wegetariańska oraz bezglutenowa (z 
wyłączeniem celiakii) za dopłatą 150 PLN za turnus 
(do zamówienia na co najmniej 7 dni przed rozpo-
częciem imprezy). Pierwszy posiłek: jednodaniowy 
obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie 
w dniu wyjazdu z hotelu oraz posiłek po pobycie w 
Mirabilandii.
Transport: autokar z WC, DVD i klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL – 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW – 15.000 PLN, BP – 1.000 
PLN.
Opieka pedagogiczna.
program fakultatywny
Propozycje wycieczek dodatkowych realizowanych 
przez włoskiego kontrahenta (przy odpowiedniej 
liczbie chętnych):
Rzym – całodniowa wycieczka autokarowa. Śniada-
nie i lunch w formie prowiantu.  Cena ok. 75 EUR.
San Marino – zwiedzanie najstarszej na świecie re-
publiki oraz zakupy. Cena ok. 25 EUR.
Aquafan - całodniowy pobyt w parku wodnym. Lunch 
w formie prowiantu. Cena ok. 40 EUR.
Wycieczka do Wenecji - rejs po Lagunie i zwiedzanie 
Wenecji. Śniadanie i obiad w formie prowiantu. Cena 
ok. 70 EUR.
Wyjście na dyskotekę na plaży - dla młodzieży od 14 
roku życia. Cena ok. 15 - 25 EUR.
Wstęp na profesjonalną dyskotekę - dla uczestni-
ków powyżej 16 roku życia. Cena: ok. 20 - 25 EUR. 
u w ag i 
Cena nie zawiera obowiązkowej opłaty na realiza-
cję programu (bilet wstępu i posiłek w Mirabilan-
dii, miejscowa opłata klimatyczna i za klimatyzację, 
serwis plażowy), płatnej na miejscu pierwszego 
dnia pobytu - łącznie: ok. 60 EUR. Dodatkowo przy 
zakwaterowaniu pobierana jest kaucja 20 EUR (zwra-
cana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone 
szkody). Sugerowane, minimalne kieszonkowe na 
drobne wydatki: po ok 15 EUR/dzień plus na wybrane 
wycieczki fakultatywne. Uczestnicy wyjazdu muszą 
zabrać: paszport lub dowód osobisty (uczestnicy 
bez dokumentu tożsamości nie mogą być zabrani 
na wyjazd),  kartę kwalifikacyjną oraz krem do opala-
nia z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie 
głowy, ręczniki, strój sportowy i kąpielowy oraz mały 
plecak na wycieczki, środki higieny osobistej. Serwis 
plażowy: w wyznaczonych godzinach, rezerwowana 
plaża z leżakami (leżak maksymalnie na 2 osoby), 
z natryskami, przebieralniami, boiskiem do siatkówki. 
Rekomendujemy wyrobienie bezpłatnej Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przejazd na trasie: 
Cieszyn – Wiedeń – Graz – Klagenfurt – Villach –Tarvi-
sio – Wenecja – Rimini (ok. 1.150 km) – ok. 17 godzin. 
Klimatyzacja w pokojach włączana centralnie w okre-
ślonych godzinach. Planowany przyjazd do Rimini
w godzinach przedpołudniowych. Zakwaterowanie 
pierwszego dnia pobytu ok. godziny 16.00. Wykwate-
rowanie ostatniego dnia pobytu około godziny 08.00. 
W drodze powrotnej pobyt (ok. 9 godzinny) w parku 
rozrywki Mirabilandia. W trakcie powrotu do Polski 
uczestnicy otrzymują posiłek po pobycie w Mira-
bilandii, jednak z uwagi na czas przejazdu prosimy 
o zabezpieczenie uczestników w środki na zakup  
ewentualnych dodatkowych posiłków i napojów. W 
trakcie przejazdu do Włoch (i przy powrocie do Pol-
ski), przewidziana jest przerwa w Czechach (czas na 
ewentualny posiłek do kupienia we własnym zakre-
sie). Koszt posiłku od ok. 150-200 CZK.

terminy wyjazdów:
1. 25.06. – 05.07; 2. 03.07. – 13.07; 3. 11.07. – 21.07;
4. 19.07. – 29.07; 5.* 27.07. – 05.08; 6.* 03.08. – 12.08;
7.* 10.08. – 19.08; 8.* 17.08. – 26.08; 9.* 24.08. – 02.09.



Studenckie Beach Party

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów. Hotel Consul**+ zlo-
kalizowany w centrum Rimini, około 150 metrów 
od ogólnodostępnej, miejskiej plaży. W hotelu po-
koje 3-, 4-osobowe z klimatyzacją i telewizorami. 
Gwarancja pokoi 2 osobowych za dopłatą. Pokoje z 
łazienkami składającymi się z ubikacji, prysznica i 
umywalki (typowymi dla włoskich hoteli). Możliwe 
są łóżka piętrowe.
Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje składające 
się z dwóch dań na ciepło (kuchnia włoska). Do 
obiadokolacji podawana jest woda w dzbankach. 
Na życzenie możliwe diety wegetariańska oraz bez-
glutenowa (z wyłączeniem celiakii) za dopłatą 150 
PLN za turnus (do zamówienia na co najmniej 7 
dni przed rozpoczęciem imprezy). Pierwszy posiłek: 
obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: 
śniadanie w dniu wyjazdu z hotelu.
Transport: autokar z WC, DVD i klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL – 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW – 15.000 PLN, BP – 
1.000 PLN.

uwagi 
Cena nie zawiera obowiązkowej opłaty na realizację 
programu (bilet do Mirabilandii, miejscowa opłata
klimatyczna i za klimatyzację), płatnej na miejscu 
pierwszego dnia pobytu – łącznie: ok. 60 EUR. Dodat-
kowo przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja 20 
EUR (zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wy-
rządzone szkody). Uczestnicy wyjazdu muszą zabrać: 
paszport lub dowód osobisty (uczestnicy bez doku-
mentu tożsamości nie mogą być zabrani na wyjazd). 
Rekomendujemy wyrobienie bezpłatnej Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Planowany przy-
jazd do Rimini w godzinach przedpołudniowych. Za-
kwaterowanie pierwszego dnia pobytu ok. godziny 
16.00. Wykwaterowanie ostatniego dnia pobytu około 
godziny 08.00. W drodze powrotnej pobyt (ok. 9 go-
dzinny) w parku rozrywki Mirabilandia. Klimatyzacja 
w pokojach włączana centralnie w określonych go-
dzinach.

plan podróży nr 19
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225.

terminy wyja zdów:
1* 17.08. – 26.08;
2.* 24.08. – 02.09.
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Aktywny relaks
(11-13 lat)

Język angielski
(11-13 lat), (14-18 lat)

Włoska essa
(14-18 lat)

Studenckie Beach Party
(18+ lat)

Zapraszamy Was na niezapomniany wakacyjny wy-
poczynek na piaszczystej, szerokiej plaży. Będzie 
czas na kąpiele w morzu, siatkówkę plażową i opa-
lanie. Ciekawy program pobytu zaproponują Wam 
animatorzy i wychowawcy, a odpoczynek na plaży 
będzie przeplatany realizacją programu turystycz-
nego oraz animacjami. Nasz program turystyczny 
obejmuje zwiedzanie najbardziej znanego włoskie-
go kurortu - Rimini, gdzie będzie można zobaczyć: 
starówkę, port jachtowy, Łuk Augustyna, Most Ty-
beriusza i mury obronne. Przekonaj się, że tutaj hi-
storia jest na wyciągnięcie ręki. Nie zabraknie także 
oferty ciekawych wycieczek fakultatywnych, w czasie 
których będzie można zobaczyć: Rzym, Wenecję, Re-
publikę San Marino, czy poszaleć w parku wodnym 
Aquafan. Ponadto czekają Was konkursy, zabawy, 
wieczorne animacje i turnieje sportowe z nagro-
dami. Na zakończenie pobytu prawdziwe emocje 
w Mirabilandii - największym włoskim parku roz-

English on the Beach. Nasza propozycja wakacji 
z językiem angielskim, to prawdziwe podróże, któ-
re kształcą. O tym, że warto znać język angielski 
przekonaj się już w czasie tegorocznych wakacji. 
Pobyt za granicą najlepiej dopinguje i sprzyja do-
skonaleniu języka obcego. Ale zapomnij o wkuwaniu 
słówek i nudnych lekcjach. Przekonaj się, że nauka 
może być lekka, łatwa i przyjemna. W trakcie poby-
tu zaprosimy Was na zajęcia w formie warsztatów 
(konwersacje, scenki rodzajowe, zabawy językowe 
i śpiewanie). Otrzymacie materiały niezbędne do 
zajęć. Nie zabraknie również czasu na plażowanie, 
zajęcia sportowe, kąpiele w morzu. Program pobytu 
rekreacyjnego będzie uzupełniony zajęciami z języ-
ka angielskiego (15 godzin).

Zapraszamy na Riwierę Adriatycką, ponieważ trudno 
znaleźć miejsce, które ma aż tyle do zaoferowania. 
Najbardziej znany włoski kurort otworzy przed Tobą 
możliwość beztroskiego wypoczynku na szerokiej, 
piaszczystej plaży. Będzie czas na opalanie się, 
kąpiele w morzu, siatkówkę plażową, a w ramach 
programu turystycznego zobaczymy zabytki Rimini. 
Czekają na Ciebie animacje i kalambury. Zaproponu-

Zapraszamy na Riwierę Adriatycką, ponieważ trudno 
znaleźć miejsce, które ma aż tyle do zaoferowania. 
Najbardziej znany włoski kurort otworzy przed Tobą 
możliwość beztroskiego wypoczynku na szerokiej, 
piaszczystej plaży. Będzie czas na opalanie się, ką-
piele w morzu, siatkówkę plażową, a w ramach pro-
gramu turystycznego zobaczymy zabytki Rimini. Cze-
kają na Ciebie animacje i kalambury. Zaproponujemy 
również wycieczki fakultatywne, w czasie których 
będzie można zobaczyć m.in. Rzym, San Marino, We-
necję. W drodze powrotnej do kraju niezapomniany 
pobyt w emocjonującej Mirabilandii. Rimini słynie 
w świecie z topowych dj’ów, oferujących najlepszą 
zabawę na parkietach klubów i dyskotek! Czeka Was 
wspaniała zabawa w kilku renomowanych dyskote-
kach. Ta oferta skierowana jest do młodzieży, która 
lubi aktywny wypoczynek na plaży oraz dyskotekową 
zabawę. Tańcz do największych hitów muzycznych, 
granych przez uznanych dj’ów. 

jemy również wycieczki fakultatywne, w czasie któ-
rych będzie można zobaczyć m.in. Rzym, San Marino, 
Wenecję. W drodze powrotnej do kraju niezapo-
mniany pobyt w emocjonującej Mirabilandii. Rimini 
słynie w świecie z topowych dj’ów, oferujących naj-
lepszą zabawę na parkietach klubów i dyskotek! Na 
starszych uczestników (powyżej 16 roku życia) czeka 
wspaniała zabawa w kilku renomowanych dyskote-
kach. Ta oferta skierowana jest do młodzieży, która 
lubi aktywny wypoczynek na plaży oraz dyskotekową 
zabawę. Tańcz do największych hitów muzycznych, 
granych przez uznanych dj’ów. 

Kod 
wyjazdu: 

OISR
Studenckie Beach Party

Terminy Ceny First  Moment

1 3 099 PLN 2 699 PLN

2 2 999 PLN 2 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 
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ALMATUR OPOLE184

POZNAJEMY TOSKANIĘ I LIGURIĘ

Rekreacja i zwiedzanie
(14-18 lat)

1 dzień: Wyjazd z Polski wg planu podróży. Przejazd 
do Włoch przez Czechy i Austrię. 2 dzień: Przyjazd 
do Florencji i spacer po mieście z przewodnikiem. 
Zobaczymy między innymi: katedrę Santa Maria del 
Fiore, taras widokowy przy placu Michała Anioła, z 
którego roztacza się wspaniała panorama miasta, 
kościół Santa Croce z grobem Michała Anioła. Po 
zwiedzaniu przejazd do hotelu w okolicach Floren-
cji. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 3 dzień: Wy-
kwaterowanie i śniadanie. Po śniadaniu pobranie 
lunch pakietów za obiad. Przejazd do Lukki, uwa-
żanej za jedno z najpiękniejszych miast Toskanii. 
Spacer po zabytkowym starym mieście. Zobaczymy 
między innymi kościół San Michele in Foro oraz za-
bytkową katedrę. Następnie przejazd do Pizy. Spa-
cer po historycznym centrum z zespołem katedral-
nym wraz ze słynną Torre Pendente, czyli „Krzywą 
Wieżą”. Przejazd do hotelu nad morzem. Zakwatero-
wanie, kolacja i nocleg. 4-7 dzień: Śniadanie. Wypo-
czynek nad Morzem Tyrreńskim. Obiad. Możliwość 
wzięcia udziału w wycieczce fakultatywnej (dla tej 
opcji lunch pakiet zamiast obiadu). Kolacja, nocleg. 
8 dzień: Wykwaterowanie i śniadanie. Po śniada-
niu pobranie lunch pakietów za obiad. Przejazd do 

Kod wyjazdu: OIOT Rekreacja i zwiedzanie

Terminy Ceny First  Moment
1-4 3 599 PLN 3 199 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne be-
nefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

stolica Toskanii - Florencja

krzywa Wieża w Pizie

fakultatywnie: wycieczka na Francuską Riwierę - Nicea i Monako 

fakultatywnie: stolica Ligurii - Genua i luksusowy kurort - Portofino 

Mediolan - światowa stolica mody 

romantyczna Werona - miasto Romea i Julii 
-
Gardaland - najpopularniejszy europejski park rozrywki 

stolicy mody – Mediolanu. Spacer po mieście, zo-
baczymy między innymi: Piazza del Duomo z prze-
piękną Katedrą Narodzin św. Marii, Zamek Sforzów, 
Piazza Della Scala z pomnikiem Leonarda da Vinci, 
La Scala – gmach słynnej opery, Galerię Wiktora 
Emanuela II – najstarsze i najbardziej eleganckie 
centrum handlowe w Mediolanie. Po zwiedzaniu 
czas na zakupy. Przejazd na nocleg do hotelu w 
okolicach Werony. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
9 dzień: Wykwaterowanie i śniadanie. Po śniada-
niu pobranie lunch pakietów za obiad. Przejazd do 
Werony. Krótka wizyta w Weronie – mieście Romea 
i Julii. Następnie przejazd do jednego z najwięk-
szych włoskich parków rozrywki Gardaland. Bilet 
wstępu upoważnia do korzystania bez ograniczeń 
ze wszystkich atrakcji: rollercoastery (Raptor, Blue 
Tornado, Magic Mountain), zjeżdżalnie wodne, po-
kazy i wiele innych atrakcji. Więcej szczegółów na 
www.gardaland.it. Posiłek w porze kolacji na tere-
nie parku. W godzinach wieczornych wyjazd w dro-
gę powrotną do Polski. 10 dzień: Powrót do Polski 
wg planu podróży.

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów, hotele***: 1 nocleg w 
okolicach Florencji, 5 noclegów w hotelu Arco del 
Sole*** w Lavagna lub innym w tym samym regionie 
i tej samej kategorii, 1 nocleg w okolicach Werony. 
Pokoje 3-, 4-osobowe z łazienkami. Przy zakwatero-
waniu pobierana jest kaucja 20 EUR, która zwracana 
jest w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone 
żadne szkody. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki). Kuchnia włoska: 
śniadanie, obiad 1-daniowy (koszt obiadu ujęty w 
dopłacie programowej), kolacja 2-daniowa. Wszyst-
kie posiłki serwowane do stolika. Do obiadu i kolacji 
podawana jest woda w dzbankach. Podczas prze-
jazdów i zwiedzania za obiad wydawany jest suchy 
prowiant (2 kanapki, 0,5 litra wody, owoc) – szczegóły 
w programie. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przy-
jazdu. Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
prowiant zamiast obiadu. Na terenie Gardalandu cie-
pły posiłek w porze kolacji (koszt ujęty w dopłacie 
programowej).
Transport: autokar z WC i klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP – 
1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu.

program fakultatywny
Nicea i Monako – wycieczka do Francji, podczas 
której zobaczymy stolicę Lazurowego Wybrzeża 
oraz Monako. W Nicei zobaczymy: Plac Massena, 
Katedra Ste-Reparate, Cours Saleya, wzgórze zam-
kowe, Park Alberta I ze wspaniałym widokiem na 
miasto i Morze Śródziemne; przejazd widokową 
trasą do Księstwa Monako. Podczas spaceru zoba-
czymy: katedrę św. Mikołaja, park św. Marcina, port 
jachtowy, stadion Louis II, Pałac Książęcy. Przejście 
trasą wyścigów Formuły 1 do Monte Carlo. Cena 70 
EUR. Genua i Portofino – zwiedzanie Genui, w któ-
rej urodził się Krzysztof Kolumb. Podczas spaceru 
zobaczymy m.in.: dom Krzysztofa Kolumba, Kate-
drę, Piazza de Ferrari, stary port, latarnię morską; 
rejs do Portofino, nazywanego najpiękniejszym 
portem Morza Śródziemnego. Cena ok. 70 EUR. 

uwagi
Możliwa jest zmiana kolejności zwiedzania, w zależ-
ności od pogody i predyspozycji psychofizycznych 
uczestników wg decyzji pilota. Do przekroczenia gra-
nicy konieczne jest posiadanie ważnego paszportu 
lub dowodu osobistego. Cena nie obejmuje dopłat 
za transport z miast w Polsce wyszczególnionych w 
planie podróży, obowiązkowej dopłaty na realizację 
programu i świadczenia dodatkowe zbieranej przez 
pilota – 140 EUR (bilety wstępu, bilety komunikacji 
miejskiej, opłaty za wjazdy do miast, opłaty klima-
tyczne, lokalni przewodnicy, obiady i suche prowian-
ty, ciepły posiłek na terenie Gardalandu). Sugero-
wane kieszonkowe – minimum 50 EUR plus koszty 
programowe (140 EUR) i kaucja (20 EUR). Przejazd na 
trasie granica Polski – Florencja (ok. 1100 km) oko-
ło 17 godzin. W trakcie podróży tam i na powrocie 
przerwa na posiłek w Czechach (płatne we własnym 
zakresie, orientacyjny koszt ok. 200 CZK za każdy po-
siłek). Z uwagi na czas przejazdu prosimy o zabezpie-
czenie uczestników w środki na zakup dodatkowych 
posiłków i napoi w trakcie podróży.  Trasa wycieczki 
liczona od granicy Polski – ok. 4700 km. 

plan podróży nr 19

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do hotelu 
ok. godz. 22:00 drugiego dnia imprezy. Planowany 
wyjazd z hotelu ok. godz. 08:00 przedostatniego dnia 
imprezy. 

terminy wyja zdów
1. 27.06-06.07; 2 07.07-16.07; 3. 17.07-26.07;
4. 27.07-05.08
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WŁOCHY,  SAN  MARINO,  WATYKANKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

ALMATUR OPOLE 185

POZNAJEMY KAMPANIĘ I RZYM

Rekreacja i zwiedzanie
(14-18 lat)

1 dzień: Wyjazd z Polski wg planu podróży. Prze-
jazd do Włoch przez Czechy i Austrię. 2 dzień: 
Przyjazd do Wenecji – rejs statkiem, spacer tra-
są turystyczną do Mostu Rialto, Plac i Bazylika 
Św. Marka, Most Westchnień. Przejazd do hotelu 
w okolicach Ravenny. Zakwaterowanie, kolacja, 
nocleg. 3 dzień: Wykwaterowanie i śniadanie. Po 
śniadaniu pobranie lunch pakietów za obiad. 
Przejazd do San Marino – zwiedzanie najstarszej 
republiki świata. Przejazd do hotelu nad morzem 
w okolicach Neapolu. Zakwaterowanie, kola-
cja, nocleg. 4 dzień: Śniadanie. Wypoczynek nad 
Morzem Tyrreńskim. Obiad. Dalszy wypoczynek. 
Kolacja, nocleg. 5 dzień: Śniadanie. Po śniada-
niu pobranie lunch pakietów za obiad. Wyjazd 
na wycieczkę Pompeje – Sorrento – zwiedzanie 
Pompei, które w 79 roku p.n.e zostały zniszczone 
przez wybuch wulkanu. Następnie przejazd wi-
dokową trasą na Półwysep Sorrentyński do ma-
lowniczego miasteczka Sorrento. Po drodze czas 
na zrobienie pamiątkowych zdjęć na punktach 
widokowych. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

Kod wyjazdu: OIOL Rekreacja i zwiedzanie

Terminy Ceny First  Moment
1-4 3 499 PLN 2 999 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne be-
nefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

6 dzień: Śniadanie. Wypoczynek nad Morzem 
Tyrreńskim. Obiad. Możliwość wzięcia udziału w 
wycieczce fakultatywnej (dla tej opcji lunch pa-
kiety zamiast obiadu). Kolacja, nocleg. 7 dzień: 
Wykwaterowanie i śniadanie. Po śniadaniu pobra-
nie lunch pakietów za obiad. Przejazd na Monte 
Cassino – wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 
oraz w Opactwie Benedyktynów. Następnie prze-
jazd do Rzymu. W Watykanie zwiedzanie Placu i 
bazyliki Św. Piotra. Przejazd do hotelu. Zakwatero-
wanie, kolacja, nocleg. 8 dzień: Śniadanie i pobra-
nie lunch pakietów za obiad. Przejazd do Rzymu. 
Zwiedzanie miasta: Forum Romanum, Forum Tra-
jana – Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański, Kapitol 
i Koloseum. Przejazd do hotelu. Kolacja, nocleg. 9 
dzień: Wykwaterowanie i śniadanie. Po śniadaniu 
pobranie lunch pakietów za obiad. Przejazd do 
jednego z największych we Włoszech parku roz-
rywki - Mirabilandii. Bilet wstępu upoważnia do 
korzystania w dowolnej ilości z ponad 40 różnych 
atrakcji. Posiłek w porze kolacji na terenie parku. 
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrot-
ną do Polski. 10 dzień: Powrót do Polski wg planu 
podróży.

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów, hotele***: 1 nocleg 
w okolicach Ferrary, 4 noclegi w hotelu La Costiera 
w Varcaturo lub innym w tym samym regionie i tej 
samej kategorii, 2 noclegi w okolicach Rzymu. Po-
koje 4-osobowe z łazienkami. Przy zakwaterowaniu 
pobierana jest kaucja 20 EUR, która zwracana jest w 
dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone żadne 
szkody. 
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki). Kuchnia włoska: 
śniadanie, obiad 1-daniowy (koszt obiadu ujęty w 
dopłacie programowej), kolacja 2-daniowa. Wszyst-
kie posiłki serwowane do stolika. Do obiadu i kolacji 
podawana jest woda w dzbankach. Podczas prze-
jazdów i zwiedzania za obiad wydawany jest suchy 
prowiant (2 kanapki, 0,5 litra wody, owoc) – szcze-
góły w programie. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 
przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu 
oraz suchy prowiant zamiast obiadu. Na terenie Mi-
rabilandii ciepły posiłek w porze kolacji (koszt ujęty 
w dopłacie programowej).
Transport: autokar z WC i klimatyzacją
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP – 
1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu.

program fakultatywny
Wezuwiusz i Neapol – wycieczka na górujący nad 
Zatoką Neapolitańską wulkan, wznoszący się na 
wysokość 1281 m n.p.m. Wjazd mikrobusem na 
platformę widokową wulkanu, następnie piesza 
wędrówka na krawędź krateru. W drodze powrotnej 
wizyta w stolicy Kampanii – Neapolu. Cena 75 EUR. 
 
uwagi
Możliwa jest zmiana kolejności zwiedzania, w zależ-
ności od pogody i predyspozycji psychofizycznych 
uczestników wg decyzji pilota. Do przekroczenia gra-
nicy konieczne jest posiadanie ważnego paszportu 
lub dowodu osobistego. Cena nie obejmuje dopłat 
za transport z miast w Polsce wyszczególnionych w 
planie podróży, obowiązkowej dopłaty na realizację 
programu i świadczenia dodatkowe zbieranej przez 
pilota – 150 EUR (bilety wstępu, bilety komunikacji 
miejskiej, opłaty za wjazdy do miast, opłaty klima-
tyczne, lokalni przewodnicy, obiady i suche prowian-
ty, ciepły posiłek na terenie Mirabilandii). Sugero-
wane kieszonkowe – minimum 50 EUR plus koszty 
programowe (150 EUR) i kaucja (20 EUR). Przejazd na 
trasie granica Polski – Wenecja (ok. 900 km) około 14 
godzin. W trakcie podróży tam i na powrocie przerwa 
na posiłek w Czechach (płatne we własnym zakresie, 
orientacyjny koszt ok. 200 CZK za każdy posiłek). Z 
uwagi na czas przejazdu prosimy o zabezpieczenie 
uczestników w środki na zakup dodatkowych po-
siłków i napoi w trakcie podróży.  Trasa wycieczki 
liczona od granicy Polski – ok. 4700 km. Planowany 
przyjazd do hotelu ok. godz. 22.00 drugiego dnia 
imprezy. Planowany wyjazd z hotelu ok. godz. 08.00 
przedostatniego dnia imprezy.

plan podróży nr 19
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do hotelu 
ok. godz. 22:00 drugiego dnia imprezy. Planowany 
wyjazd z hotelu ok. godz. 08:00 przedostatniego dnia 
imprezy. 

terminy wyja zdów

1. 27.06-06.07; 2 07.07-16.07; 3. 17.07-26.07;

4. 27.07-05.08

 

rejs statkiem w Wenecji

San Marino - najstarsza republika świata

wycieczka fakultatywna na Wezuwiusz

malownicze Sorrento

Pompeje - największe na świecie stanowisko archeologiczne 

Monte Cassino - ważna karta w historii Polski

Wieczne Miasto - Rzym i Watykan - najmniejsze państwo świata 

Mirabilandia - największy włoski park rozrywki
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SYCYLIA

Rekreacja
(13-18 lat)

1 dzień: spotkanie na lotnisku w Warszawie. 
Przelot pod opieką kadry Almatur. Transfer 
do hotelu. Obiad. Zakwaterowanie i czas 
wolny (dla chętnych – spacer pod opieką wy-
chowawców, zapoznanie z okolicą). Kolacja. 
Spotkanie organizacyjne, zapisy na wycieczki 
fakultatywne. 2-7 dzień: Pobyt w San Saba po-
łączony z plażowaniem i możliwością skorzy-
stania z bogatego programu fakultatywnego. 
8 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. 
Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Prosi-
my o zabezpieczenie uczestników w środki na 
zakup ewentualnych dodatkowych posiłków i 
napojów na czas powrotu do Polski.

program fakultatywny
Skorzystaj z ciekawych propozycji wycieczek 
fakultatywnych oferowanych przez włoskiego 
kontrahenta (które odbędą się przy odpo-
wiedniej liczbie chętnych):  Wyspy Liparyj-
skie – podczas wycieczki rejs na dwie wyspy: 
Lipari i Vulcano. Spacery wąskimi uliczkami, 
czarna plaża, kąpiele błotne to niektóre 

z atrakcji. Cena ok. 95 EUR. Wulkan Etna i wą-
wóz Alcantara – wjazd na punkt widokowy pod 
wulkanem Etna na wysokość ok. 1900 m n.p.m., 
następnie wjazd kolejką linową na wysokość 
2500 m n.p.m. (dla chętnych wjazd jeepami na 
wysokość ok. 2900 m n.p.m. – płatny dodat-
kowo ok. 35 EUR). W drodze powrotnej wizyta 
w malowniczym wąwozie Alcantara. Cena ok. 
95 EUR. Katania i Taormina – zwiedzanie naj-
ważniejszych sycylijskich miast: „zbudowana 
z wulkanicznej lawy”, klimatyczna Katania  oraz 
Taormina - malowniczo położona u podnó-
ży Etny, zachwycająca urokliwymi uliczkami 
i spektakularnymi widokami, uznawana jest za 
najpiękniejszą miejscowość Sycylii. Czas wolny 
na zakupy. Cena ok. 80 EUR. Etnaland – park 
rozrywki z kolejkami górskimi i atrakcjami 
wodnymi. Strona parku www.etnaland.eu. Cena 
ok. 80 EUR. Dyskoteka – wyjście do profesjo-
nalnej dyskoteki – ok. 20 EUR.

186

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów w Wiosce Turystycz-
nej Oasi Azzurra*** w miejscowości San Saba. 
Hotel położony przy prywatnej, piaszczystej pla-
ży. Do dyspozycji gości odkryty basen kąpielowy. 
W otoczeniu hotelu dyskoteki, restauracje, lodziar-
nie, sklepy spożywcze i odzieżowe oraz wiele in-
nych nadmorskich atrakcji. Klimatyzowane pokoje 
3- i 4-osobowe z łazienkami. Przy zakwaterowaniu 
pobierana jest kaucja w wysokości 20 EUR (zwra-
cana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone 
żadne szkody). 
Wyżywienie: śniadanie (serwowane) wzmocnione 
o ser i/lub szynkę; obiad (serwowany) składają-
cy się z jednego pierwszego dania (np. makaron, 
zupa, risotto) z możliwością dokładki, 1 przystawka 
warzywna (bufet), chleb, deser lub owoc, woda; ko-
lacja (serwowana) składająca się z jednego dania 
mięsnego, 1 przystawka warzywna (bufet), chleb, 
deser lub owoc, woda. Pierwszy posiłek: obiad 
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu 
wyjazdu. Należy zabezpieczyć uczestników w pie-
niądze na zakup jedzenia i picia na czas powrotu 
do Polski.
Transport: przelot samolotem linii Lufthansa/Au-
strian Airlines (w cenie bagaż rejestrowany 23 kg 
+ bagaż podręczny 8 kg), transfery lotniskowe na 
Sycylii.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP - 
1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu 

uwagi 
Cena nie obejmuje obowiązkowej dopłaty za ser-
wis plażowy, klimatyzację i opłatę klimatyczną 
w wysokości ok. 40 EUR (płatne na miejscu), dodat-
kowego płatnego programu fakultatywnego, dopłat 
za nadbagaż. Przelot z przesiadką pod opieką kadry 
Almatur. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00, 
a kończy się o godz. 09:00. Przy zakwaterowaniu po-
bierana jest kaucja w wysokości 20 EUR (zwracana 
w dniu wyjazdu o ile nie zostaną wyrządzone żadne 
szkody). Sugerowane minimalne kieszonkowe ok. 
100 EUR plus na wybrane wycieczki fakultatywne. 
Uczestnicy wyjazdu powinni zabrać: krem z filtrem 
UV, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, strój 
sportowy i kąpielowy, mały plecak na wycieczki. 
Do przekroczenia granicy wymagany jest paszport 
lub dowód osobisty. .

terminy wyja zdów:
1. 09.07-16.07;
2. 16.07-23.07;
3. 23.07-30.07;
4. 30.07-06.08.

Kod wyjazdu:  
OIOS Rekreacja

Terminy Ceny First  Moment

1,4 4 999  PLN 4 499 PLN

2 5 199 PLN 4 699 PLN

3 5 099 PLN 4 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne ben-
efity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

hotel przy piaszczystej plaży

włoska kuchnia

odkryty basen na terenie hotelu

bogaty program fakultatywny
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ALBANIA

Bałkański chillout
(10-13; 14-18 lat)

Przykładowy program obozu:
1 dzień: Spotkanie na lotnisku. Przelot do Tira-
ny pod opieką kadry Almatur. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Zebranie organizacyjne, zapo-
znanie się uczestników z regulaminem, zapisy 
na wycieczki fakultatywne.
2 dzień: Śniadanie. Stand Up Paddle - zajęcia 
z pływania na desce surfingowej (zapewniamy 
sprzęt: deski/kamizelki/wiosła). Ri Beach - jedna 
z najlepszych plaż w mieście, czas na kąpie-
le wodne i słoneczne. Obiadokolacja. Vlo-
ra By Night - wieczorna eksploracja miasta. 
3 dzień: Śniadanie. Farma Żółwi - wycieczka 
fakultatywna na albańską wioskę oraz do KRU-
JE - historycznej stolicy Albanii. Obiadokolacja. 
FLUO PARTY - fascynująca i kolorowa impreza 
w świetle farb UV.
4 dzień: Śniadanie. Snorkeling - podwodne 

odkrywanie albańskiego wybrzeża (zapewnia-
my sprzęt: maski z rurkami/płetwy). Zajęcia 
pływania na desce SUP. Obiadokolacja. Camp-
fire - ognisko z podziwianiem zachodu słońca. 
5 dzień: Śniadanie. Boat Party - impreza fakul-
tatywna na łodzi z albańską muzyką, tańcami i 
niesamowitymi widokami. Obiadokolacja. Kara-
oke – bitwa na głosy.
6 dzień: Śniadanie. Holi Party - zabawa w chmu-
rze kolorowego pyłu przy muzyce. Relaks na 
największej plaży w okolicy - Vlore Beach. Obia-
dokolacja. Night Game - wieczór gier na konsoli 
Xbox.
7 dzień: Śniadanie. Scooter Tour - zwiedzanie 
Vlory na elektrycznych hulajnogach (zapewnia-
my sprzęt: hulajnogi/kaski). Vjetër Beach - od-
poczynek na pięknej, szerokiej i piaszczystej pla-
ży, położonej blisko centrum miasta.
8 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie, transfer na 
lotnisko. Wylot powrotny do Polski pod opieką 
kadry Almatur.

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu AlbSin*** 
(lub innym o podobnym standardzie) w miejsco-
wości Vlora. Pokoje 3-4 osobowe z łazienkami, 
wyposażone w: klimatyzację (bezpłatną), telewizor, 
lodówkę, ręczniki oraz internet (bezpłatny). W po-
bliżu znajdują się sklepy spożywcze, restauracje, 
bary, stragany. Plaża znajduje się w odległości 
około 400 metrów od hotelu. Koszt wypożyczenia 
dwóch leżaków oraz parasola na cały dzień: ok. 
300-500 leków (ok. 2-3 EUR).
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje. Do po-
siłków podawana jest woda. Prosimy uwzględ-
nić specyfikę kuchni lokalnej. Pierwszy posiłek: 
obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: 
śniadanie w dniu wyjazdu. Należy zabezpieczyć 
uczestnika w pieniądze na zakup jedzenia i picia 
w ciągu dnia.
Transport: samolot na trasie Warszawa – Tirana – 
Warszawa i Wrocław – Warszawa – Tirana – Warszawa 
- Wrocław (linie lotnicze LOT) - szczegóły na stronie 
www.almatur.pl
Bagaż: rejestrowany do 23 kg (1 sztuka), podręczny 
do 8 kg.
Transfer z/na lotnisko (mikrobus lub autokar).
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP – 
1.000 PLN.
Opieka kadry. 

program fakultatywny
Boat party - ok. 35 EUR/osoba.
Albańska wioska (Farma żółwi) + Kruje - ok. 55 EUR/
osoba
Tirana + Park narodowy Divjaka - ok. 55 EUR/osoba.
Riwiera albańska - ok. 55 EUR/osoba.

uwagi 
Cena nie obejmuje: kosztów realizacji programu (bi-
lety wstępu, opłaty lokalne, przejazdy komunikacją 
miejską) - ok. 45 EUR; kosztów programu fakulta-
tywnego (płatne na miejscu). Sugerujemy kieszon-
kowe w wysokości ok. 90 EUR/pobyt (nie obejmuje 
programu fakultatywnego). Konieczny ważny pasz-
port lub dowód osobisty.

terminy wyja zdów:
1. 24.06 - 01.07 (wylot z Warszawy i Wrocławia)
2. 01.07 - 08.07 (wylot z Warszawy)
3. 08.07 - 15.07 (wylot z Warszawy i Wrocławia)
4. 22.07 - 29.07 (wylot z Warszawy) 
5. 29.07 - 05.08 (wylot z Warszawy)          
         
                      

niskie ceny

bezpośredni i krótki przelot

gwarancja pogody - ponad 300 dni słonecznych w ciągu roku

możliwość kąpieli w Morzu Jońskim i Adriatyckim

piaszczysta plaża przy hotelu

Kod wyjazdu:  
PAOR Obóz rekreacyjny

Terminy Ceny First  Moment

1-5 3 999  PLN 3 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promoc-
ji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 
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CZARNOGÓRA-BUDVA

Summer Camp
(12-14 lat); (15-19 lat)

Przykładowy program obozu:
1 dzień: Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Prze-
lot pod opieką kadry Almatur. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Zebranie organizacyjne. Zapisy na 
wycieczki fakultatywne.
2 dzień: Śniadanie. Slovenska Beach - relaks na 
największej, najdłuższej (aż 1.6 km długości!) i 
najbardziej popularnej plaży w Budvie. Położona 
wzdłuż malowniczej promenady, wiedzie wprost 
do uroczego portu na Starym Mieście. Obiado-
kolacja. Budva By Night - wieczorna eksploracja 
miasta.
3 dzień: Śniadanie. Aquapark (wycieczka fakulta-
tywna) - wizyta w największym parku wodnym w 
Czarnogórze. Do Waszej dyspozycji 12 zjeżdżalni, 4 
baseny, restauracje i bary. Kompleks usytuowany 
jest na wzgórzu, co powoduje, że podczas pobytu 
będziecie mieć piękny widok na całe miasto. Obia-
dokolacja. Beach Party By Night - niepowtarzalna 
nocna impreza w wodzie.
4 dzień: Śniadanie. Mogren Beach - nie możecie 
ominąć plaży wyróżnionej błękitną flagą. Koloro-
we kamyczki znajdujące się na niej oraz otaczające 
ją wapienne klify dodają wspaniałego klimatu na 
wypoczynek. Snorkeling - podwodne odkrywanie 
czarnogórskiego wybrzeża (zapewniamy sprzęt: 
maski z rurkami/płetwy). Obiadokolacja. Disco Ni-
ght - wyjście na dyskotekę.
5 dzień: Śniadanie. Hawaii Beach - rejs na słyn-
ną wyspę Sveti Nikola (Świętego Mikołaja), gdzie 
czekają Was kąpiele wodne i słoneczne. Nie bez 
powodu wyspa określana jest także jako „Czar-
nogórskie Hawaje”, gdyż otaczająca ją woda ma 
tropikalny, niebieski kolor i krystaliczną czystość. 
Obiadokolacja. Karaoke - bitwa na głosy.
6 dzień: Śniadanie. Piana Party (wycieczka fakul-
tatywna) - rejs statkiem po Riwierze Budwańskiej 
zakończony wizytą na słynnej tarasowej plaży 

Ploče, gdzie codziennie odbywają się imprezy 
w pianie. Obiadokolacja. Budva By Night - zwie-
dzanie miasta w postaci gry miejskiej.
7 dzień: Śniadanie. Półwysep Św. Stefana - cało-
dniowa wycieczka na jedną z najlepszych atrakcji 
w okolicy. Zdjęcia tego miejsca bardzo często po-
jawiają się na pocztówkach. Przekonacie się sami 
czy mamy rację… Obiadokolacja. Disco Night - wyj-
ście na dyskotekę.
8 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie, transfer na 
lotnisko. Wylot powrotny pod opieką kadry Alma-
tur.

Budva  - miasto, które żyje całą dobę

21 plaż w okolicy (najbliższa 350 metrów od hotelu)

odkryty basen na dachu hotelu z panoramicznym widokiem na okolicę

atrakcje w programie wpisane na listę UNESCO

aquapark w zasięgu ręki

Kod 
wyjazdu: 

PAOC
Summer Camp

Terminy Ceny First  Moment
1-3,6 4 699 PLN 3 799 PLN
4-5 4 499 PLN 3 699 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej 
od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiąz-
kowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os.

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów w Hotelu Regina Jelena 
*** (lub innym o podobnym standardzie). Zlokalizo-
wany jest w najpopularniejszym kurorcie w Czarno-
górze – Budva. Usytuowany blisko głównej prome-
nady nadmorskiej, oferuje panoramiczny basen 
na dachu z pięknym widokiem na miasto i okolicę. 
Restauracje, bary, kluby nocne i przystanek autobu-
sowy dzieli od obiektu kilka minut spacerem. Pokoje: 
3,4,5 osobowe z łazienkami, wyposażone w: klima-
tyzację (bezpłatną), telewizor, ręczniki oraz internet 
(bezpłatny). Plaża: piaszczysto-żwirowa znajduje się 
zaledwie około 350 metrów od hotelu.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje. Do posiłków 
podawana jest woda. Prosimy uwzględnić specyfi-
kę kuchni lokalnej. Należy zabezpieczyć uczestnika 
w pieniądze na zakup jedzenia i picia w ciągu dnia. 
Pierwszy posiłek: obiadokolacja 1-go dnia, ostatni 
posiłek: śniadanie 8-go dnia.
Transport: samolot na trasie Warszawa-Podgo-
rica-Warszawa i Wrocław-Warszawa-Podgorica- 
Warszawa-Wrocław (linie lotnicze LOT) - szczegóły na 
stronie www.almatur.pl
Bagaż: rejestrowany do 23 kg (1 sztuka), podręczny 
do 8 kg
Transfer z/na lotnisko (mikrobus lub autokar).
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU 
S.A.: KL - 60.000 EUR (rozszerzone o CO-
VID-19, kwarantannę i choroby przewle-
kłe), NNW - 15.000 PLN, BP – 1.000 PLN. 
Opieka kadry.

program fakultatywny
Aquapark Budva - ok. 40 EUR/osoba. 
Piana Party - ok. 30 EUR/osoba; 
Rejs po Zatoce Kotorskiej - ok. 55 EUR/osoba; 
Czarnogóra w pigułce - ok. 55 EUR/osoba; 
Kaniony rzeki Tary -  ok. 55 EUR/osoba. 

 
uwagi
Cena nie obejmuje: kosztów realizacji programu (bi-
lety wstępu, opłaty lokalne, przejazdy komunikacją 
miejską) - ok. 50 EUR, kosztów programu fakultatyw-
nego (płatne na miejscu). Sugerujemy kieszonkowe 
w wysokości ok. 100 EUR/pobyt (nie obejmuje pro-
gramu fakultatywnego). Konieczny jest ważny dowód 
osobisty lub paszport.

terminy wyja zdów
1. 02.07 – 09.07 (wylot z Warszawy i Wrocławia)
2. 09.07 – 16.07 (wylot z Warszawy)
3. 16.07 – 23.07 (wylot z Warszawy i Wrocławia)
4. 30.07 – 06.08 (wylot z Warszawy)
5. 06.08 – 13.08 (wylot z Warszawy)
6. 13.08 – 20.08 (wylot z Warszawy)



„Montenegro Tour”  - najpiękniejsze miejsca Czarnogóry 
Velika Plaža – wakacje na najdłuższej piaszczystej plaży Europy 
zabawa zawsze i wszędzie -  na plaży, w hotelu, w klubie i na mieście
hotel z doskonałą infrastrukturą, dwoma basenami i jacuzzi 

ALMATUR KATOWICE

CZARNOGÓRAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

Poznajemy Czarnogórę
(13-15 lat), (16-18 lat)

Dzień 1: Wyjazd z Polski. Przejazd przez Sło-
wację, Węgry, Serbię. Dzień 2: Przyjazd do 
Czarnogóry w godzinach porannych. Zanim 
dotrzemy do Ulcinj, krótki postój przy Jezio-
rze Szkoderskim, największym na półwyspie 
Bałkańskim. Przyjazd do hotelu, obiad i za-
kwaterowanie. Kolacja oraz spacer po okolicy 
i gry integracyjne. Dzień 3: Wyjazd busem na 
Vielką Plažę, jedną z najpiękniejszych piasz-
czystych plaż nad Adriatykiem. Poznamy jej  
„luksusowy” fragment: Miami Beach. Relaks 
w promieniach słońca i kąpiele w morzu. 
Obiad w restauracji na plaży. Powrót do ho-
telu. Kolacja i spacer do centrum Ulcinj. Zo-
baczymy starówkę, zaciszną Małą Plażę, port 
i molo. Zajrzymy też do dyskotek i klubów 
- poszukamy dobrej muzyki i wakacyjnego 
klimatu. Dzień 4: Leniuchowanie przy hote-
lowym basenie lub aktywny aqua-aerobic 
i waterpolo. Obiad i sjesta. Potem udajemy się 
na Stare Miasto Ulcinj – wciśnięte w obszar 
dawnej pirackiej twierdzy. Dwa razy w tygo-
dniu odbywa się tu tradycyjny targ, na którym 
często sprzedający są ubrani w stroje ludo-
we, a część towarów sprzedawana jest prosto 
z wózków ciągniętych przez osiołki. Powrót 
do hotelu na kolację. Wieczorem „Hawai 
Party” – kwiaty, muzyka i karaibski nastrój. 
Dzień 5:  Całodniowa wycieczka Montene-
gro Tour. Przejazd widokową trasą wzdłuż 
Adriatyku do Kotoru. Zobaczymy jego cie-
kawą zabudowę, pełną wąskich uliczek. Na-
stępnie udamy się do Budvy  – tętniącego 
życiem, wakacyjnego kurortu z zabytkową 
starówką. Stamtąd udamy się na słynną 
wyspę Św. Stefana – turystyczną perłę i wi-
zytówkę regionu. Powrót do hotelu na ko-
lację. Kino plenerowe – filmowy maraton.  
Dzień 6: Dzień powitamy o wschodzie słoń-
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ca festiwalem kolorów. Śniadanie, przejazd 
w kolejny słynny rejon Velikiej Plažy – Tropi-
cana. Tu chętni będą mieć możliwość spró-
bowania swoich sił w kitesurfingu, wind-
surfingu lub pływaniu na desce SUP. Obiad 
na plaży, sjesta i beach party - rozgrzewka 
przed wieczorem. Powrót do hotelu na kola-
cję. Wieczorne wyjście na imprezę do klubu 
– czas na dyskotekę. Dzień 7:  Dla chętnych 
rejsem statkiem po Zatoce Kotorskiej – je-
dynym w Europie fiordzie wcinającym się 
w górzyste wybrzeże Czarnogóry. Po po-
wrocie relaks na terenie hotelu. Kolacja 
i szalony, gorący wieczór z niespodziankami. 
Dzień 8: Przejazd na plażę Copacabana - ko-
lejną cześć słynnej plaży. Gry i zabawy, re-
laks, kąpiele morskie i słoneczne, a w prze-
rwie obiad w restauracji na plaży. Powrót do 
hotelu, kolacja. Sunset party - gry, zabawy 
i konkurs na najlepszą fotkę o zachodzie 
słońca.  Dzień 9:  Wycieczka fakulatywna Ka-
niony Czarnogóry, podczas której zobaczy-
my: Czarne Jezioro, kanion rzek Tara i Moraca 
oraz imponujący most na rzece Tara. Kola-
cja. Wyjście do klubu - zielona noc w nowej 
imprezowej odsłonie. Dzień 10: Śniadanie 
i wykwaterowanie. Spacer po centrum Ulcinj, 
czas na zakup pamiątek. Obiad w hotelu 
i wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
Dzień 11: Kontynuacja przejazdu przez Ser-
bię, Węgry, Słowację. Powrót do Polski w go-
dzinach popołudniowych.

Kod wyjazdu: KCOU Rekreacja i zwiedzanie

Terminy Ceny First  Moment

1-2   3 599 PLN 3 099 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szcze-
góły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.
almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os.

świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów w Aparthotelu Villa 
Primafila*** w Ulcinj. Komfortowo wyposażone po-
koje 2-4 osobowe, z łazienkami, TV SAT, bezpłatną 
klimatyzacją. Do dyspozycji uczestników: restaura-
cja, dwa baseny i leżaki, jacuzzi, sala rekreacyjna z 
tarasem. Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiek-
tu. W pobliżu obiektu sklep spożywczy, zaplecze 
sportowe. Słynna, 12 kilometrowa Velika Plaža jest 
oddalona o ok. 2 km - dowóz na plażę realizowany 
będzie hotelowym busem.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki). Śniadanie w 
formie bufetu, kolacje serwowane – w restauracji 
hotelowej. Obiady: wybór z 2 menu (w restauracji 
hotelowej lub na Velikiej Plažy w jednym z beach 
barów). Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu, 
ostatni posiłek: obiad w dniu wyjazdu i prowiant 
na drogę powrotną (zastępujący kolację). Lunch 
pakiet - podczas wycieczek całodniowych.
Transport: autokar z klimatyzacją, DVD, barkiem, to-
aletą.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, opieka ratownika wodne-
go. Realizacja programu.

program fakultatywny
Rejs statkiem po lazurowych wodach Zatoki Kotor-
skiej - cena ok. 45 EUR
Kaniony Czarnogóry – malownicze kaniony położo-
ne w niedostępnych, górskich rejonach. Zobaczymy: 
Czarne Jezioro, kaniony rzek Tara i Morača oraz im-
ponujący most na rzece Tara. Cena ok. 50 EUR
Zipline - adrenalinowy zjazd na linie nad kanionem 
rzeki Tara (podczas wycieczki: Kaniony Czarnogóry). 
Cena ok. 15- 25 EUR/ zależnie od długości trasy.
Zajęcia: kitesurfing, windsurfing lub desce SUP - 
cena od ok. 40 EUR/godz.

uwagi
Cena nie zawiera: opłaty za realizację programu 
i opłat klimatyczno-administracyjnych – 50 EUR, 
dopłat za dojazd z miast wyszczególnionych w pla-
nie podróży, programu fakultatywnego oraz innych 
kosztów nie ujętych w ofercie. Zalecane kieszonko-
we ok. 160 EUR + kwota na wybrane imprezy fakulta-
tywne. Przy zakwaterowaniu jest pobierana  kaucja 
w wysokości 20 EUR, która zwracana jest w dniu wy-
jazdu, o ile nie zostały wyrządzone szkody w hotelu. 
Należy zabrać własne ręczniki plażowe na basen 
lub na plażę. Wyjścia na dyskoteki dla uczestników 
powyżej 16 roku życia. Do przekroczenia granic nie-
zbędny jest ważny paszport lub dowód osobisty.  

plan podróży nr 20
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Przejazd autokarem na 
trasie Cieszyn – Ulcinj (ok. 1.500 km) – ok. 25 godz. 
Trasa przejazdu: Słowacja, Węgry, Serbia.  Planowa-
ny przyjazd do hotelu drugiego dnia ok godz. 12.00, 
planowany wyjazd z hotelu ok. godz. 16.00 przed-
ostatniego dnia obozu.

terminy wyja zdów:
1. 08.07-18.07; 2. 16.07-27.07.

Kod 
wyjazdu: 

PAOC
Summer Camp

Terminy Ceny First  Moment
1-3,6 4 699 PLN 3 799 PLN
4-5 4 499 PLN 3 699 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej 
od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiąz-
kowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os.
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OCHRYDA

Rekreacja
(14 - 18 lat)

W trakcie pobytu zwiedzimy z przewodnikiem 
Ochrydę, która jest kolebką słowiańskiej kultury i 
rajem dla archeologów. Zobaczymy między innymi: 
cerkwie św. Zofii, św. Bogurodzicy i św. Klemensa, 
słynną cerkiew św. Jana Teologa z Kaneo, skąd wró-
cimy łódeczkami do portu. Odwiedzimy pierwszy 
uniwersytet, amfiteatr, a także górującą nad mia-
stem twierdzę Samuela. Usytuowane nad pięknym 
jeziorem zabytki zapewniły miastu miejsce na liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dla chętnych 
możliwość skorzystania z atrakcji turystycznych i 
rozrywkowych w ramach programu fakultatywnego. 
Ponadto kąpiele, plażowanie, program rekreacyjny 
i rozrywkowy.

Kod wyjazdu: 
OMOS Rekreacja

Terminy Ceny First  Moment
1-2 3 399 PLN 2 999 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne be-
nefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelu Mizo****, 
położonym w strefie hotelowej Ochrydy, bezpo-
średnio nad brzegiem jeziora, z dostępem do plaży 
z leżakami i parasolami (opłata za serwis plażowy 
ujęta w dopłacie obowiązkowej). Na terenie hotelu 
odkryty basen kąpielowy, boiska rekreacyjne. Pokoje 
3,4,5-osobowe z łazienkami i klimatyzacją. Przy za-
kwaterowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 20 
EUR od osoby, która zwracana jest w dniu wyjazdu, o 
ile nie zostaną wyrządzone żadne szkody.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w restauracji 
hotelowej. Śniadania w formie bufetu, obiady i kola-
cje serwowane do stolika. Możliwość rezerwacji diety 
wegetariańskiej bez dopłat. W trakcie wycieczek su-
chy prowiant (2 kanapki, 0,5 litra wody, owoc) zamiast 
obiadu. Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu. 
Ostatni posiłek: obiad w dniu wyjazdu oraz suchy 
prowiant za kolację (2 kanapki, 0,5 litra wody, owoc). 
Z uwagi na czas przejazdu prosimy o zabezpieczenie 
uczestników w środki na zakup dodatkowych posił-
ków i napoi. 
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu.

program fakultatywny
Skopje i Kanion Matka – podczas wycieczki odbę-
dziemy rejs słynnym kanionem Matka, a następnie 
udamy się na zwiedzanie stolicy Macedonii Północ-
nej – Skopje. Zobaczymy Muzeum Matki Teresy, Ka-
mienny Most, kompleks pomników Aleksandra Wiel-
kiego, meczet Mustafa Paszy, Twierdzę Skopsko Kale. 
Cena 50 EUR. Rejs statkiem do Klasztoru św. Nauma 
– w trakcie wycieczki zwiedzimy skansen w Zatoce Ko-
ści, będący rekonstrukcją dawnej wioski. Zobaczymy 
zajmujący szczególne miejsce w historii Macedonii 
klasztor św. Nauma. Według legendy serce św. Nau-
ma nigdy nie przestało bić. Następnie czeka nas rejs 
łódeczkami po krystalicznie czystych źródłach Czarny 
Drim. Cena 45 EUR. Macedońskie wioski – niesamo-
wite spotkanie z folklorem i nietkniętą przyrodą. Po-
znamy miejscowe zwyczaje i zobaczymy wiele cieka-
wych przedmiotów, np. najstarsze „pralki”, które mają 
ponad 250 lat. Cena 40 EUR. Rejs statkiem z dysko-
teką – 3-godzinny, wieczorny rejs po jeziorze, z dys-
koteką i bezalkoholowym all inclusive. Cena 40 EUR. 
 
uwagi

Cena nie obejmuje: dopłat za transport z miast w 
Polsce wyszczególnionych w planie podróży, obo-
wiązkowej dopłaty programowej zbieranej przez 
pilota w wysokości ok. 40 EUR (bilety wstępu, prze-
wodnik lokalny, opłata klimatyczna, serwis plażowy). 
Należy zabrać własne ręczniki. Zalecane kieszonko-
we ok. 100 EUR plus wybrany program fakultatywny. 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w 
dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu 
wyjazdu. Trasa przejazdu: Czechy – Węgry – Serbia – 
Macedonia Północna (ok. 1400 km) ok. 26 godzin. W 
trakcie podróży przerwy na posiłek (płatny indywidu-
alnie). Orientacyjny koszt  posiłku na trenie Węgier 
ok. 10 EUR. Do przekroczenia granicy wymagany jest 
paszport lub dowód osobisty.

plan podróży nr 20

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
hotelu ok. godz. 09:00 drugiego dnia imprezy. Pla-
nowany wyjazd z hotelu ok. godz. 13:00 przedostat-
niego dnia imprezy.

terminy wyja zdów

1. 16.07-26.07; 2. 24.07-03.08.

hotel przy plaży, z odkrytym basenem

pokoje z klimatyzacją

hotel blisko centrum

zwiedzanie Ochrydy z przewodnikiem
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Złote Piaski -  wakacyjny numer 1 

najsłynniejsza plaża Bułgarii

zabawa dniem i nocą

hotel **** w centrum kurortu, wyżywienie all inclusive

BUŁGAR IAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

ZŁOTE PIASKI
świadczenia
Zakwaterowanie: Hotel Zdravets ****  7 noclegów 
w klimatyzowanych pokojach 3-6-osobowych z 
łazienkami, TV-SAT i mini-barem. Hotel znajduje 
się w centrum kurortu, ok. 250 m od promenady 
spacerowej i piaszczystej plaży. W pobliżu znajdu-
ją się sklepy, hipermarket, pizzeria, dyskoteki. Do 
dyspozycji uczestników: recepcja, lobby z Wi-Fi, re-
stauracja, basen odkryty z leżakami i parasolami, 
bar przy basenie, mini market, stół do ping-ponga, 
stół do biliarda.
Wyżywienie: all Inclusive w formie bufetu (kuch-
nia bułgarska) - śniadanie, obiad i kolacja. W ciągu 
dnia przekąski (pizza, kanapki, słodycze, owoce), 
napoje dostępne przez cały dzień w barze przy ba-
senie (woda, napoje gazowane, soki).
Transport: samolot na trasie Warszawa/Katowice – 
Warna – Warszawa/Katowice. Rozkład lotu może ulec 
zmianie, ostateczne potwierdzenie godzin lotu zosta-
nie wysłane e-mailem na ok. 5 dni przed obozem; 
transfer do/z hotelu autokarem lub minibusem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL – 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW – 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, opieka ratownika wodnego. 
Realizacja programu.

uwagi 
Cena nie obejmuje: opłaty klimatyczno-administra-
cyjnej 20 EUR, programu fakultatywnego, wstępów do 
dyskotek, posiłków i napojów podczas przelotu. Przy 
zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 20 
EUR , która zwracana jest w dniu wyjazdu, o ile nie 
zostały wyrządzone szkody w hotelu. Sugerowane 
kieszonkowe ok. 150 EUR + plus kwota na program 
fakultatywny. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 
16.00, a kończy o godz. 09.00. Podczas oczekiwania 
na zakwaterowanie i po wykwaterowaniu w ostatnim 
dniu pobytu uczestnicy składają bagaże we wskaza-
nym przez opiekunów miejscu. Wyjścia do klubów/ 
dyskotek dla uczestników od 15 roku życia – pod opie-
ką kadry. Walutą w Bułgarii jest lew bułgarski. 1 EUR 
= ok. 2 lewa. Czas w Bułgarii: czas polski + 1 godz. Do 
przekroczenia granic niezbędny jest ważny paszport 
lub dowód osobisty.

 terminy wylotów:
Katowice/ Warszawa
1.  27.06- 04.07  
2.  04.07 -11.07  
3.  11.07 - 18.07  
4.  18.07 - 25.07  
5.  25.07 - 01.08  
6.  01.08. - 08.08  
7.   08.08 - 15.08  
8.  15.08 - 22.08  
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Wylot Katowice
KBOK

Wylot Warszawa
KBOW

Termin Ceny First 
Moment Ceny First 

Moment

1-8 3 799 
PLN

3 199 
PLN

3 899 
PLN

3 299
PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

Nasz numer 1 to Złote Piaski. To miejsce, 
w którym słońce zawsze świeci i wszędzie sły-
chać przebojową muzykę. Proponujemy nie 
tylko wypoczynek na plaży lub nad hotelowym 
basenem ale również wakacyjne aktywno-
ści. Weźmiesz udział w wielu grach i zabawach 
integracyjnych oraz obozowych wyzwaniach. 
Sprawdź co nasz team przygotował:
- body painting – najlepszy wakacyjny tatuaż,
- limbo dance na plaży o zachodzie słońca,
- spontaniczny flash mob na ulicach miasta,
- pool party – impreza z muzyką przy basenie,
- watermelon festival – owocowe szaleństwo.
Proponujemy też sportową rywalizację: siat-
kówka plażowa, koszykówka, badminton i dart 
oraz Mega Jenga.  Pokażecie jacy jesteście kre-
atywni podczas talent show, bitwy na głosy 
oraz gry w kalambury. Pokażemy Wam również 
turystyczne atrakcje Złotych Piasków  - park 
krajobrazowy z ukrytym monastyrem Aladża 
i piękny port jachtowy. To wszystko jest w Wa-
szym zasięgu.

Złote Piaski – poznaj wakacyjną stolicę młodzie-
żowej rozrywki. Idealna plaża, słońce, klimat 
i muzyka tworzą to miejsce wyjątkowym. Za dnia 
będzie czas na leniuchowanie w promieniach 
słońca nad morzem, na złotej piaszczystej plaży 
lub przy hotelowym basenie. Naładowani sło-
necznymi promieniami wieczorem rozkręcamy 
na nowo imprezę – spontaniczny flash moob 
na ulicy przeniesiemy do jednego z najlepszych 
klubów: Malibu, Arrogance Club, Pr Club.  Imprezy 
w Złotych Piaskach trwają cały czas. Możemy 
bawić się nie tylko po zmroku, ale też podczas 
dnia, na przykład  na „Piana Party” i „Bikini Party”. 
Całość uzupełni nasz team grami i animacjami:
- speed dating – idealne na lepsze poznanie,
- festiwal kolorów o wschodzie słońca,
- limbo dance na plaży o zachodzie słońca,
- pool party – impreza przy hotelowym basenie z 
najlepszą muzyką,
- watermelon festival – owocowe szaleństwo,
- energetyczna zumba i aquazumba,
- karaoke i kalambury,
Dla aktywnych i lubiących sport zorganizujemy 
turniej piłki plażowej, wyścigi na materacach 
i rozgrywki waterpolo. 
Poznaj niezapomniany imprezowy smak wakacji 
w Bułgarii.

Sunny Time -
obóz rekreacyjny z animacjami 
(13-15 lat)

Party Time -
obóz rekreacyjny 
(15-19 lat)
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Poznaj klimat Złotych Piasków. Tu czeka moc waka-
cyjnych przeżyć! Szeroka plaża, gorący piasek, mor-
skie fale, wschody i zachody słońca, błękit nieba 
czekają. Plażowanie, kąpiele morskie, wypoczynek 

BUŁGAR IAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

ZŁOTE PIASKI
świadczenia
Zakwaterowanie:
Hotel Riva***: 8 noclegów w dużych, klimatyzo-
wanych pokojach 4- 6-osobowych, z łazienkami, 
balkonami, TV SAT, mini-barem. Hotel znajduje 
się w ścisłym centrum kurortu, przy uliczkach ze 
sklepami, tawernami, dyskotekami. Obiekt jest 
ogrodzony i otoczony zielenią, odległość od plaży 
ok. 250 m. Do dyspozycji uczestników: Wi-Fi w holu 
recepcyjnym, restauracja, sejf (dodatkowo płatny), 
duży, 40 metrowy basen odkryty, mały basen re-
kreacyjny, jacuzzi, boiska do siatkówki i koszyków-
ki, scena imprezowa.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w restauracji 
hotelowej, w formie bufetu (lokalna kuchnia buł-
garska). Do śniadania podawana jest kawa, herba-
ta, mleko, soki, do pozostałych posiłków bułgarskie 
soki owocowe (z dystrybutora). Pierwszy posiłek: 
obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: obiad w 
dniu wyjazdu i prowiant na drogę powrotną.

Hotel Zdravets ****: 8 noclegów w klimatyzowa-
nych pokojach 3-6-osobowych z łazienkami, TV-
-SAT i mini-barem. Hotel znajduje się w centrum 
kurortu, ok. 250 m od promenady spacerowej i 
piaszczystej plaży. W pobliżu hotelu sklepy, super-
market, pizzeria, dyskoteki. 
Wyżywienie: all Inclusive w formie bufetu (kuch-
nia bułgarska). W ciągu dnia przekąski (pizza, ka-
napki, słodycze, owoce), napoje dostępne przez 
cały dzień w barze przy basenie (woda, napoje 
gazowane, soki).
Transport: autokar z klimatyzacją, DVD, barkiem, to-
aletą.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL – 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW – 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, opieka ratownika wodnego. 
Realizacja programu.

uwagi 
Cena nie zawiera: dopłat za dojazd z miast wyszcze-
gólnionych w planie podróży, opłaty klimatyczno-ad-
ministracyjnej 20 EUR, programu fakultatywnego, po-
siłków i napojów podczas przejazdu i innych kosztów 
nie ujętych w ofercie. Przy zakwaterowaniu pobierana 
jest kaucja w wysokości 20 EUR, która zwracana jest w 
dniu wyjazdu, o ile nie zostały wyrządzone szkody w 
hotelu. Sugerowane kieszonkowe ok. 170 EUR + plus 
kwota na wybrane imprezy fakultatywne. Doba hote-
lowa rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz. 
09.00. Wyjścia do klubów/ dyskotek dla uczestników 
od 15 roku życia – pod opieką kadry. W hotelu Riva 
istnieje możliwość wypożyczenia ręcznika za zwrotną 
kaucją 5 EUR (bez możliwości wynoszenia na plażę), i 
pilota do klimatyzacji za zwrotną kaucją 10 EUR/pokój. 
Walutą w Bułgarii jest lew bułgarski. 1 EUR = ok. 2 lewa. 
Czas w Bułgarii: czas polski + 1 godz. Do przekrocze-
nia granic niezbędny jest ważny paszport lub dowód 
osobisty. 

plan podróży nr 20
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Przejazd autokarem na 
trasie Cieszyn – Złote Piaski (ok. 1.500 km) – ok. 
25 godz. Trasa przejazdu Czechy/Słowacja, Węgry, 
Rumunia. Planowany przyjazd do hotelu drugiego 
dnia ok godz. 09,00, wyjazd z hotelu ok. godz 19.00 
przedostatniego dnia obocu.

terminy wyja zdu:
1. 30.06 – 10.07; 2.  08.07 – 18.07; 3.  16.07 – 26.07;
4.  24.07 – 03.08; 5.  01.08 – 11.08; 6.  09.08 – 19.08;
7.  17.08 – 27.08

młodzieżowa stolica rozrywki i muzyki

najpopularniejszych bułgarski kurort nad Morzem Czarnym

szeroka, piaszczysta plaża, ciepłe morze i gorące słońce

clubbing time - imprezowe szaleństwo dniem i nocą 

flash mob, ZUMBA, limbo dance – najlepsza rozrywka

wycieczki fakultatywne: Warna i Delfinarium, Jeep Safarii, Nesebar, Pirat Party

Kod
wyjazdu:
KBON

Summer Camp/Party Camp

Terminy
Hotel Riva Hotel Zdravets

Ceny First  Moment Ceny First  Moment
1-7 2 999 PLN 2 499 PLN 3 199 PLN 2 699 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne bene-
fity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% 
- szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 
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Złote Piaski to słynny bułgarski kurort i wakacyjna 
stolica Bułgarii. Tu zawsze świeci słońce i wszę-
dzie słychać świetną muzykę. W te wakacje - pro-
ponujemy Wam nie tylko wypoczynek na plaży i 
relaks przy hotelowym basenie, ale także trochę 
wakacyjnych aktywności. Mamy przygotowane dla 
Was mnóstwo animacji, zabaw integracyjnych, gier 
miejskich i rekreacyjnych wyzwań. Możecie wybie-
rać spośród proponowanych przez nas aktywności 
to co lubicie i spędzić wakacje robiąc to, na co 
macie ochotę.  Nasz sprawdzony team zadba o to, 
abyście mieli w czym wybierać. Przedstawiamy tyl-
ko namiastkę tego co na Was tutaj czeka:
- body painting – sposób na wakacyjny tatuaż,
- limbo dance na plaży o zachodzie słońca,
- spontaniczny flash mob na ulicach miasta,
- pool party – impreza z muzyką przy basenie,
- watermelon festival – owocowe szaleństwo.
Zaproponujemy Wam też trochę zajęć integra-
cyjno-rekreacyjnych w tradycyjnym stylu: siat-
kówka plażowa, badminton, twister, talent show, 
kalambury, karaoke, dart. Pokażemy Wam także 
turystyczne atrakcje kurortu: ukryty w skale ka-
meralny monastyr Aladża i piękny port jachtowy, 
zdjęcia z luksusowym jachtem w tle – obowiązko-
we. Przyjedź i przekonaj się sam, ile atrakcji czeka 
na Ciebie w Złotych Piaskach!

Złote Piaski - to wakacyjna stolica młodzieżowej 
rozrywki. Gorące słońce i wszechobecna muzyka 
tworzą niepowtarzalny, wakacyjny klimat. W ciągu 
dnia będzie czas na opalanie się w promieniach 
słońca, relaks na złotych, piaszczystych plażach, 
kąpiele w morzu lub wypoczynek przy basenie ho-
telowym i poznawanie atrakcji turystycznych kuror-
tu. A wieczorem, gdy tylko temperatura powietrza 
trochę spadnie, podniesiemy ją na nowo – wyru-
szając na podbój gorących klubów i dyskotek. Od-
wiedzimy najpopularniejsze imprezowe miejscówki 
w Złotych Piaskach: Malibu, Arrogance Club, Pr Club. 
Będziemy się też bawić na „piana party” w Mega-
park Dolphin - jednym z najlepszych lokali kurortu. 
Tu, jak się przekonacie, imprezy się nie kończą.
O dopełnienie wakacyjnego klimatu zadba nasza 
kadra - sprawdzony team. Czeka Was:
- limbo dance na plaży o zachodzie słońca,
- spontaniczny falsh mob na ulicach miasta,
- pool party – impreza z muzyką przy basenie,
- watermelon festival – owocowe szaleństwo,
- bikini party w upalne popołudnia,
- energetyczna zumba i aquazumba,
- festiwal kolorów o wschodzie słońca,
- speed dating - latem nikt nie lubi się nudzić,
- karaoke i kalambury. 
Zorganizujemy dla Was także turniej siatkówki pla-
żowej, wakacyjne wyścigi na materacach i rozgrywki 
w waterpolo. Takie wakacje – to prawdziwy relaks i 
niezapomniany smak imprezowych nocy.

program fakultatywny

Clubbing w Złotych Piaskach – wakacyjne im-
prezowanie w najlepszych klubach kurortu. 
Arrogance Club, PR Club, kilka sal, różnorodna 
muzyka, świetni DJ-e. Cena ok. 8-20 EUR/ w za-
leżności od ilości wejść.
Warna i Delfinarium - półdniowa wycieczka do 
letniej stolicy kraju. Zobaczymy: port, starów-
kę, park nadmorski, centra handlowe i show w 
Delfinarium. Cena ok. 30 EUR.
Rejs statkiem po Morzu Czarnym - kąpiele 
morskie i słoneczne, a do tego piękne krajo-
brazy. Podczas rejsu serwowany jest obiad. 
Cena ok. 30 EUR.
Nessebar - całodniowa wycieczka do zabyt-
kowego miasteczka, perełki bałkańskiej archi-
tektury. Zwiedzanie miasta (wpisanego na listę 
UNESCO) z przewodnikiem, skalisty półwysep, 
malownicza starówka, zakupy na kolorowych 
straganach. Cena ok. 33 EUR.
Jeep Safari – wycieczka dżipami po górach i 
wioskach bułgarskich. Bedzie świetna zabawa 
w bułgarskich rytmach. Taki wypad to wspania-
ła przygoda. Cena ok. 30 EUR

Summer Camp - obóz 
rekreacyjny z animacjami 
(13-15 lat)

Party Camp -
obóz rekreacyjny 
(15-19 lat)
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CHORWACJA świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów kompleksie wypo-
czynkowym położonym nad morzem - Riviera **, 
w skład którego wchodzą: budynek hotelowy i 3 
pawilony. Obiekt położony w spokojnej dzielnicy 
Crikvenicy, w odległości ok. 2 km od centrum mia-
steczka, do którego prowadzi deptak spacerowy 
biegnący wzdłuż plaży. W okolicy: sklep spożyw-
czy, restauracje, pizzeria, kręgielnia, boisko do gry 
w piłkę nożną i koszykówkę, wypożyczalnia sprzę-
tów wodnych. Uczestnicy będą zakwaterowani 
w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami i klima-
tyzacją. Do dyspozycji uczestników: restauracja 
z widokiem na morze, recepcja, taras.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w restauracji 
hotelowej, w formie bufetu. Do śniadania poda-
wana jest kawa, herbata, mleko, do pozostałych 
posiłków woda. Pierwszy posiłek: obiad w dniu 
przyjazdu. Ostatni posiłek: obiad w dniu wyjazdu 
i prowiant na drogę powrotną (zastępujący kola-
cję).
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i bar-
kiem
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL – 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW – 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, opieka ratownika wodnego. 
Realizacja programu.

program fakultatywny
Adrenalin Park - trasy parku linowego, zip linel. 
Cena (zależnie od wieku i wybranej atrakcji) od 10 
do 30 EUR.
Aquarium - rekiny, koniki morskie, ośmiornice, pi-
ranie i homary – poznaj morski świat. Cena ok. 5 
EUR.
Wyspa Krk – rejs na „zieloną” wyspę malowniczej 
Zatoki Kvarneńskiej, jedną z najczęściej odwie-
dzanych wysp Chorwacji. Zwiedzanie miasteczka 
Vrbnik położonego na nadmorskim klifie, skąd 
rozpościera się widok na całą Riwierę Crikvenicką. 
Relaks i morska bryza. Cena ok. 25 EUR.
Plitwickie Jeziora – całodniowa wycieczka do jed-
nego z najpiękniejszych chorwackich Parków Na-
rodowych, wpisanego na Listę UNESCO. Park two-
rzy 16 turkusowych jezior położonych tarasowo i 
połączonych ze sobą niezliczoną ilością wodospa-
dów. Cena ok. 60 EUR.

uwagi 
Cena nie zawiera: dopłat za dojazd z miast wyszcze-
gólnionych w planie podróży, opłaty klimatyczno-ad-
ministracyjnej 20 EUR, programu fakultatywnego, po-
siłków i napojów podczas przejazdu i innych kosztów 
nie ujętych w ofercie. Przy zakwaterowaniu pobierana 
jest kaucja w wysokości 20 EUR, która zwracana jest w 
dniu wyjazdu, o ile nie zostały wyrządzone szkody w 
hotelu. Zalecane kieszonkowe ok. 180 EUR plus kwota 
na wybrane imprezy fakultatywne. Z uwagi na kamie-
nisto-żwirową plażę warto zabrać buty do wody. Za-
pewniamy sprzęt do nurkowania/ snorkelingu. Doba 
hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy o 
godz. 09.00. Podczas oczekiwania na zakwaterowanie 
i po wykwaterowaniu w ostatnim dniu pobytu uczest-
nicy składają bagaże we wskazanym przez opiekunów 
miejscu. Kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależ-
ności od pogody i predyspozycji psychofizycznych 
uczestników. Do przekroczenia granicy konieczny jest 
paszport lub dowód osobisty.  

plan podróży nr 23
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Przejazd autokarem na 
trasie Cieszyn – Crikvenica (ok. 900 km) ok. 13 go-
dzin. Trasa przejazdu: Czechy, Austria, Słowenia. Pla-
nowany przyjazd do ośrodka ok. godz 8:00.

  terminy wyja zdów:
1. 27.06-07.07; 2. 05.07-15.07; 3. 13.07-23.07;
4. 21.07-31.07; 5. 29.07-08.08; 6. 06.08-16.08;
7. 14.08-24.08; 8. 22.08-31.08

Kod wy-
jazdu:
KROC

Rekreacja
dla najmłodszych Rekreacja Wodna przygoda

Terminy Ceny First 
Moment Ceny First 

Moment Ceny First 
Moment

1 - - 3 799 PLN 3 299 PLN - -

2 3 799 PLN 3 299 PLN 3 799 PLN 3 299 PLN 3 849 PLN 3 349 PLN

3-5 - - 3 799 PLN 3 299 PLN 3 849 PLN 3 349 PLN

6,7 3 799 PLN 3 299 PLN 3 799 PLN 3 299 PLN 3 849 PLN 3 349 PLN

8 - - 3 799 PLN 3 299 PLN - -

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne bene-
fity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% 
- szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

ALMATUR KATOWICE194

chorwackie wybrzeże i śródziemnomorski klimat 

adriatyckie krajobrazy i niezapomniana przygoda

snorkeling i inne wodne aktywności

beach party i hawaii party – sposób na integrację

bodypainting i festiwal kolorów

poranny jogging i medytacja na plaży

program fakultatywny: Plitwickie Jeziora, rejsy na wyspy
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CHORWACJAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄCRKVENICA

Rekreacja dla
najmłodszych 
(10-13 lat)

Chorwacja i Crikvenica to idealne miejsce na 
pierwszy, zagraniczny, wakacyjny wyjazd. Zadbamy 
o to, abyście atrakcyjnie spędzili czas wypoczywa-
jąc i korzystając z atrakcji tego przyjaznego tury-
stom z Polski kurortu. Zaproponujemy Wam mnó-
stwo zajęć rekreacyjnych i integracyjnych. Będą 
wyjścia na plażę i kąpiele w ciepłych wodach 
Adriatyku. Pod okiem ratownika poobserwujecie 
morskie stworzenia, podczas coraz bardziej popu-
larnego snorkelingu. Czeka Was też gra miejska z 
chorwackimi akcentami, festiwal kolorów, wodna 
baloniada i bodypainting. Promenadą nadmorską 
zaprowadzimy Was do centrum Crikvenicy i do 
portu jachtowego. Będzie też trochę sportowych 
wyzwań: obozowy turniej siatkówki (także plażo-
wej), wyścigi na materacach, wodne tory prze-
szkód, poranny jogging, aerobic. Zapraszamy rów-
nież do skorzystania z programu fakultatywnego.

Crikvenica to znany kurort na chorwackim wy-
brzeżu.  Czeka na Was śródziemnomorski klimat, 
słońce, plaża, morze i charakterystyczna dla „po-
łudniowców” sjesta. Nastawiamy się na wypoczy-
nek, „łapanie” opalenizny, kąpiele w Adriatyku i 
relaks, z widokiem na morze i góry. Popołudniami 
zaproponujemy uczestnictwo w przygotowanych 
dla Was ciekawych animacjach: hawaii party i 
beach party, „speed dating”, kalambury, twister, 
festiwal kolorów, karaoke. Wieczorami będziemy 
sprawdzać co się dzieje w centrum tego chor-
wackiego kurortu, i jak tu wygląda nocne życie. 
Dla amatorów sportowych wyzwań proponujemy 
poranny jogging, aerobic, rozgrywki w siatkówkę 
plażową, piłkę wodną i wyścigi na materacach. A 
dla tych, którzy będą mieli ochotę na obserwację 
podwodnego świata snorkeling. Dodatkowej roz-
rywki dostarczy Wam program fakultatywny.

Propozycja dla tych, którzy lubią wodę, morskie 
fale, wiatr i słońce. Przygotowaliśmy bogaty pro-
gram wodnych atrakcji: doskonalenie pływa-
nia w ciepłych wodach Adriatyku, nurkowanie 
z użyciem sprzętu ABC (płetwy, maska, rurka) i 
nurkowanie na orientację. Wprowadzimy Was w 
tajniki coraz bardziej popularnego snorkelingu. 
Zapoznamy Was z podstawami pierwszej po-
mocy, pokażemy jak właściwie używać bojki SP 
i przestawimy różne metody holowania człowieka 
w wodzie. Na koniec obozu – wodne wyzwanie 
czyli symulowana akcja ratunkowa. Dodatkowo 
czeka Was pełny pakiet zajęć rekreacyjnych i in-
tegracyjnych: relaks na plaży, wyścigi na rowerach 
wodnych i dmuchanych materacach, wschody 
i zachody słońca, poranny jogging, medytacja 
i ćwiczenia wzmacniająco-rozciągające. Zaprasza-
my także na program fakultatywny. 

Rekreacja
(14-19 lat)

Wodna przygoda
(14-19 lat)

195
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Kod:
LGOR Rekreacja Język angielski

Terminy Ceny First  Moment Ceny First Moment

1 3 399 PLN 3 099 PLN 3 599 PLN 3 299 PLN

2-7 3 499 PLN 3 199 PLN 3 699 PLN 3 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - 
szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10PLN/os. 

Zrelaksuj się i świetnie baw u wybrzeży Morza 
Egejskiego. W programie nie zabraknie pieszych 
wycieczek po okolicy, gier i zabaw na świeżym 
powietrzu, zajęć rekreacyjnych, plażowania, ką-
pieli w morzu i basenie, konkursów i dyskotek. 
Program animacyjny umili niejeden wieczór 
i sprawi, że zanurzysz się w świecie greckiej 
kultury i mitów. Weźmiecie udział w festiwalu 
kolorów i bitwie na balony wodne. W kinie pod 
gwiazdami spędzimy letnie wieczory. Jeżeli bę-

Uczestnicy odbędą 12 godzin lekcyjnych nauki ję-
zyka angielskiego. Nauka prowadzona jest przez 
studentów filologii angielskiej lub lektorów ję-
zyka angielskiego. Zajęcia, dzięki którym posze-
rzysz swoje słownictwo, odbywają się w formie 
warsztatów (zabawy językowe, scenki rodzajowe, 
konwersacje, gra terenowa). W czasie poby-
tu będzie wiele  okazji do sprawdzenia swoich 
umiejętności językowych   w praktyce. Po zaję-
ciach realizowany będzie wspólny dla wszystkich 
uczestników program rekreacyjny. 

Obóz rekreacyjny 
(12-18 lat)

Obóz
języka angielskiego 
(14-17 lat)

GRECJA

Riwiera Olimpijska - Korinos Beach 

kompleks hotelowy nad samym  brzegiem morza

słońce, piaszczysta plaża, ciepłe, lazurowe morze

bogata oferta wycieczek fakultatywnych

festiwal kolorów i bitwa na balony wodne

relaks, plażowanie, aktywności sportowe, integracja

świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów w  Hotelu  Orfeas Blue 
Resort położonym nad  zatoką Termajską w malow-
niczej  miejscowości Korinos, ok. 4 km od tętniącej 
życiem,  pełnej atrkcji i rozrywek Paralii.  Kompleks  
hotelowy  położony tuż nad brzegiem morza, przy 
piaszczystej  plaży oferuje zakwaterowanie w klima-
tyzowanych  pokojach 3,4, 5 osobowych z łazienkami.  
W pokojach znajduje się: TV, lodówka, suszarka do 
włosów, sejf, balkon, bezpłatne Wi-Fi. Hotel posiada 
bar, restaurację , taras wypoczynkowy, ogród z  wyj-
ściem  na plażę. Dla  gości hotelowych   leżaki i pa-
rasole bezpłatne. Na terenie kompleksu basenu z hy-
dromasażem , kort tenisowy , boisko do piłki nożnej, 
siatkówki plażowej, amfiteatr.
Wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie, lunch, kolacja) 
w formie bufetu. Pierwszy posiłek: lunch w dniu przy-
jazdu, ostatni posiłek: kolacja w dniu wyjazdu. Do po-
siłków podawana jest woda.
Transport: autokar z klimatyzacją, barkiem i toaletą.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP- 1000 
PLN.
Opieka pedagogiczna i medyczna.
Realizacja programu.

program fakultatywny
Wycieczka do Aten, stolicy Grecji  – Cena ok. 60 EUR;
Rejs  na Skiathos – rejs na jedną z najpiękniejszych 
wysp - ok. 50 EUR;
Meteory – jednodniowa wycieczka do świętych skał  
na szczycie których znajdują się klasztory - ok. 40 EUR;
Masyw Olimpu – Olimp jest najbardziej tajemniczą 
górą w Grecji, którą według mitologii zamieszkiwał 
Zeus -  ok. 30 EUR;
Saloniki - drugie co do wielkości miasto Grecji, kilka-
naście zabytków wpisanych na listę UNESCO -  ok. 30 
EUR plus bilety wstępu ok. 6 EUR;
Rejs piracki -  ok. 30 EUR.

uwagi
Do przekroczenia granic wymagany jest paszport 
lub dowód osobisty. Przyjazd do hotelu w godzinach 
porannych, zakwaterowanie od godziny 14:30, wy-
kwaterowanie ostatniego dnia pobytu do godz. 9:00. 
Po wykwaterowaniu uczestnicy składają bagaże w 
wydzielonym pomieszczeniu, a następnie realizują 
program; wyjazd ok. godz. 18:00. Przy zakwaterowa-
niu pobierana jest kaucja zwrotna ok. 20 EUR, zwra-
cana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone 
szkody. Sugerowane kieszonkowe min. 150 EUR, plus  
kwota na wybrane wycieczki fakultatywne oraz kaucję 
zwrotną. Prosimy o śledzenie informacji zamieszcza-
nych na stronach internetowych Almatur oraz MSZ.
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja. Cena 
nie zawiera: opłat na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny i Turystyczny Fundusz Pomocowy – 20 zł, programu 
fakultatywnego oraz biletów wstępu w trakcie wycie-
czek (Meteory - ok. 3 EUR,  Saloniki- Muzeum Arche-
ologiczne ok. 4 EUR, Rotunda ok. 2 EUR; Akropol- bez-
płatnie przy okazaniu leg. ucznia/studenta), płatnych 
na miejscu obowiązkowych opłat klimatyczno-admi-
nistracyjnych (ok. 7 EUR/turnus), kaucji zwrotnej - 20 
EUR  i innych kosztów nie ujętych w ofercie, posiłków 
i napojów podczas przejazdu do/z Grecji. 

plan podróży nr 20

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do hotelu 
ok. godz. 09.00. Planowany wyjazd z hotelu ok. godz. 
18.00 przedostatniego dnia imprezy.

terminy wyja zdów:
1. 30.06-10.07; 2. 08.07-18.07; 3. 16.07-26.07;
4. 24.07-03.08; 5. 01.08-11.08; 6. 09.08-19.08;
7. 17.08-27.08

RIWIERA OLIMPIJSKA

dziesz czuć niedosyt, zawsze możesz skorzystać 
z wycieczek fakultatywnych, które wzbogacą 
Twoją wiedzę na temat Grecji. Nie zwlekaj, Riwie-
ra Olimpijska czeka właśnie na Ciebie!
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Kod wyjazdu: 
LGOS Obóz rekreacyjny Obóz języka angielskiego

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1 2 999 PLN 2 699 PLN 3 199 PLN 2 899 PLN

2-7 3 099 PLN 2 799  PLN 3 299 PLN 2 999 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity 
- szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szcze-
góły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10PLN/os. 

Relaks i zabawa tego nie zabraknie na naszym 
obozie. Będą  piesze wycieczki  po okolicy, aktyw-
ności sportowe,  gry i zabawy integracyjne, błogi 
relaks na  plaży i  kąpiele w morzu lub hotelowym  
basenie. Program animacyjny umili niejeden wie-
czór. Weźmiecie udział w festiwalu kolorów i bi-
twie na balony wodne. Wieczorem spędzicie czas  
przy karaoke, dyskotece lub letnim, plenerowym 
kinie. Bogaty program fakultatywny pozwoli Ci 
poznać od podszewki kolebkę kultury europej-
skiej, a ciepły, przyjazny klimat i przepiękne kra-
jobrazy wprawią Cię w zachwyt.

Nauka języka angielskiego obejmie  12 godzin 
lekcyjnych. Zajęcia prowadzone  przez studentów 
filologii angielskiej lub lektorów języka angiel-
skiego  w formie warsztatów (zabawy językowe, 
scenki rodzajowe, konwersacje, gra terenowa).  W 
czasie pobytu będzie wiele okazji do sprawdzenia 
swoich umiejętności językowych w praktyce. Po 
zakończonych lekcjach weźmiecie udział  w re-
alizowanym wspólnie dla wszystkich uczestników 
programie rekreacyjnym. 

Obóz rekreacyjny 
(13-18 lat)

Obóz języka
angielskiego
(14-17 lat)

GRECJA

wypoczynek u podnóża  Góry Olimp, niedaleko morza

duży wybór wycieczek fakultatywnych

wycieczka do Aten

bitwa na balony wodne, festiwal kolorów w cenie pobytu

piaszczyste plaże, ciepłe  morze, relaks i aktywności sportowe

świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów w Hotelu Athina, typo-
wy obiekt dla grup młodzieżowych, pokoje 3-, 4-oso-
bowe z łazienkami, klimatyzacją (w cenie). Darmowe 
Wi-Fi dostępne tylko w holu hotelu. Na terenie hotelu 
znajduje się bar, restauracja, basen, boisko do gry w 
siatkówkę plażową. Hotel położony jest w odległości 
ok. 700 m od  piaszczystej, ogólnodostępnej  plaży. 
Istnieje możliwość  wypożyczenia leżaka na plaży, wa-
runkiem jest zakup napoju.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w formie bufetu. 
Pierwszy posiłek: lunch w dniu przyjazdu, ostatni po-
siłek: kolacja w dniu wyjazdu. Do śniadania podawa-
ne są soki, mleko, herbata. Sok i woda do dyspozycji 
przez cały dzień (z ok. 2 godz. przerwą na sprzątanie 
jadalni po obiedzie). Istnieje możliwość zakupu su-
chego prowiantu na drogę powrotną (ok.7 EUR) – na-
leży zgłosić kadrze dwa dni przed wyjazdem.
Transport: autokar z klimatyzacją, barkiem i toaletą.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP- 1000 
PLN.
Opieka pedagogiczna i medyczna.
Realizacja programu.

program fakultatywny
Ateny – Cena ok. 60 EUR/os.
Skiathos – rejs na jedną z najpiękniejszych wysp- 
Cena ok. 50 EUR/ os.
Meteory – Cena ok. 40 EUR/os.
Masyw Olimpu –  Cena ok. 30 EUR/os.
Saloniki - drugie co do wielkości miasto Grecji, kil-
kanaście zabytków wpisanych na listę UNESCO. Cena 
ok. 30 EUR/os.
Rejs piracki - ok. 30 EUR.

uwagi
Do przekroczenia granic wymagany jest paszport lub 
dowód osobisty. Przyjazd do hotelu w godzinach po-
rannych, zakwaterowanie od godziny 14:30, wykwa-
terowanie ostatniego dnia pobytu do godz. 9:00. Po 
wykwaterowaniu uczestnicy składają bagaże w wy-
dzielonym pomieszczeniu, a następnie realizują pro-
gram rekreacyjny, wyjazd ok. godz. 18:00. Przy zakwa-
terowaniu pobierana jest kaucja zwrotna ok. 20 EUR, 
zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzo-
ne szkody. Należy zabrać własny ręcznik. Sugerowane 
kieszonkowe min. 150 EUR, plus kwota na wybrane 
wycieczki fakultatywne oraz kaucję zwrotną. W czasie 
przejazdu planowane są przerwy na posiłki. Prosimy 
o śledzenie informacji zamieszczanych na stronach 
internetowych Almatur oraz MSZ.https://www.gov.
pl/web/dyplomacja/grecja Cena nie zawiera: opłat 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny 
Fundusz Pomocowy – 20 zł, programu fakultatywne-
go oraz biletów wstępu w trakcie wycieczek (Meteory 
- ok. 3 EUR, Saloniki- Muzeum Archeologiczne ok. 4 
EUR, Rotunda ok. 2 EUR; Akropol- bezpłatnie przy 
okazaniu leg. ucznia/studenta), płatnych na miejscu 
obowiązkowych opłat klimatyczno-administracyjnych 
(ok. 7 EUR/turnus), kaucji zwrotnej - 20 EUR i innych 
kosztów nie ujętych w ofercie, posiłków i napojów 
podczas przejazdu do/z Grecji. 

plan podróży nr 20
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do hotelu 
ok. godz. 09.00. Planowany wyjazd z hotelu ok. godz. 
18.00 przedostatniego dnia imprezy.

terminy wyja zdów:
1. 30.06 - 10.07; 2. 08.07 - 18.07; 3. 16.07 - 26.07;
4. 24.07 - 03.08; 5. 01.08 - 11.08; 6. 09.08 - 19.08;
7. 17.08-27.08

SKOTINA
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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KOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

ALMATUR LUBL IN

Kod wyjazdu: 
LGOP Rekreacja i zwiedzanie

Terminy Ceny First Moment

1-7 3 999 PLN 3 699 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity – 
szczegóły str. 4. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% – szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

1. Dzień: Wyjazd z Polski w godzinach wieczornych
2. Dzień: Przyjazd do Budapesztu w godz. między 
13:00 a 16:00. Postój 9-godzinny w czasie, którego  
zrelaksujecie się  w basenach termalnych, następnie 
spacer z przewodnikiem wzdłuż Dunaju z widokiem 
na Parlament, zwiedzanie Wzgórza Zamkowego. 
Wieczorem wyjazd w dalszą drogę, przejazd przez 
Serbię i Bułgarię lub Macedonię do Grecji, w  czasie 
przejazdu krótkie postoje. 3. Dzień: Przyjazd do Gre-
cji, na Riwierę Olimpijską w godzinach wieczornych, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 4. Dzień: 
śniadanie. Wycieczka na Olimp. Przejazd do Lito-
choro, spacer do ujęcia wody rzeki Enipeas. Spacer 
przez teren Narodowego Parku znajdującego się na 
terenie masywu Olimpu. Powrót do Litochoro. Czas 
na zdjęcia i możliwość zakupu tradycyjnych wypie-
ków w lokalnej piekarni. Przejazd do Paleos Pante-
leymonas, wioska położona na wys. ok 600 m n.p.m., 
z typowo regionalną zabudową: kamienne domki 
kryte dachówka. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 5. Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, wy-
jazd do zespołu klasztorów Meteora wpisanych na 
listę UNESCO. Po drodze przejeżdżamy przez dolinę 
Tempi, wzdłuż przełomu rzeki Pinios. Zwiedzając  
klasztory zobaczymy wspaniałe freski oraz słynne 
biznatyjskie ikony. Przejazd do hotelu w okolicach 
Aten, późna obiadokolacja, nocleg. 6. Dzień: Śnia-
danie, przejazd na Peloponez postój przy Kanale 
Korynckim, i objazd tzw. MAŁEJ PĘTLI ARGOLIDZKIEJ, 
-Mykeny, Nafplio, Epidauros. W Mykenach zwiedzanie 
twierdzy ze słynną Bramą Lwic, pałac Agamemnona, 
mury obronne, oraz grób Agamemnona. W Nafplio 

Rekreacja i zwiedzanie 
(13-18 lat)

Budapeszt - Olimp - Meteory - Ateny – Delfy- Mykeny - Nafplio - Epidauros

zobacz najważniejsze atrakcje Grecji - od antycznych Aten przez „zawieszone
w powietrzu” Meteory i tajemnicze Delfy

GRECJA

świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach **/*** 
(4noclegi na Riwierze Olimpijskiej, 4 noclegi w oko-
licach Aten), pokoje 3-, 4-, osobowe z łazienkami, WC,
klimatyzacją.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (2 posiłki 
dziennie)  na Riwierze Olimpijskiej i w okolicach Aten  
w formie bufetu. Pierwszy posiłek: obiadokolacja w 
dniu przyjazdu, ostatni posiłek: obiadokolacja w dniu 
wyjazdu. Do posiłków podawana jest woda.
Transport: autokar z klimatyzacją, barkiem, toaletą.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę i 
choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP - 1000 
PLN.

program fakultatywny

Skiathos - rejs na jedną z najpiękniejszych wysp grec-
kich. Cena ok. 44 EUR/os.

uwagi

Wykwaterowanie do godz. 9:00, po wykwaterowaniu 
uczestnicy składają bagaże w wydzielonym miejscu, 
a następnie realizują program rekreacyjny, wyjazd 
ok. godz. 16:00. Przy zakwaterowaniu pobierana jest 
kaucja zwrotna 20 EUR, zwracana w dniu wyjazdu, 
o ile nie zostaną wyrządzone szkody. Należy zabrać 
własny ręcznik. Sugerowane kieszonkowe na wydatki 
osobiste -ok. 150 EUR. Do realizacji wyjazdu konieczny 
jest paszport lub dowód osobisty. Ze względu na sy-
tuację epidemiologiczną uczestnicy muszą się liczyć 
z obowiązkiem dostosowania się do aktualnych wy-
tycznych i ograniczeń wprowadzonych w danym kraju. 
Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na 
stronach internetowych MSZ - https://www.gov.pl/
web/dyplomacja/grecja  Cena nie zawiera: Opłat na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy – 20 zł, programu fakultatywnego 
oraz opłat za przewodników lokalnych - ok. 10 EUR , 
biletów wstępu w trakcie zwiedzania  ( ok. 10 tys. HUF, 
Meteory- 3EUR, Akropol- bezpłatnie przy okazaniu 
legitymacji  ucznia/studenta), płatnych na miejscu 
obowiązkowych opłat klimatyczno-administracyj-
nych (ok. 7 EUR/turnus) i innych kosztów nie ujętych 
w ofercie, posiłków i napojów podczas przejazdu do/ 
z Grecji. 

plan podróży nr 20

Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do hotelu 
w godzinach popołudniowych. Planowany wyjazd z 
hotelu w godzinach popołudniowych

terminy wyja zdów:
1. 30.06-10.07;
2. 08.07-18.07;
3. 16.07-26.07;
4. 24.07-03.08;
5. 01.08-11.08;
6. 09.08-19.08;
7. 17.08-27.08

MOJA GRECJA

zwiedzimy stare miasto, dla chętnych wspinaczka 
po 899 schodach do fortecy Palamidi. Następ-
nie w Epidauros będziemy mieli okazję zobaczyć 
teatr o fenomenalnej akustyce, w którym do 
dnia dzisiejszego odbywają się spektakle i kon-
certy. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
7. Dzień: śniadanie, wyjazd do Aten. Zwiedza-
nie: komentowany przejazd przez miasto na 
wzgórze Akropolu. Zwiedzanie Akropolu, Par-
tenon, Erechtejon, Teatr Dionizosa, Świątynia 
Nike Bezskrzydłej, Grecka Agora, Rzymska Ago-
ra. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
8. Dzień: śniadanie, zwiedzanie: Świątynia Zeusa 
Olimpijskiego, Zappeion, stadion Kali Marmaro, 
Łuk Hadriana, Ogrody Narodowe, Plaka, zmiana 
wart przed Gmachem Parlamentu. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 9. Dzień: Śniada-
nie, przejazd do Delf - Wyrocznia delficka. Trzy 
najciekawsze części antycznej wyroczni: Święty 
Okręg- Świątynia Apollina, w której urzędowały 
Pytie, Skarbiec Ateńczyków,  Źródło Kastalskie 
oraz Marmaria, czyli sanktuarium Ateny. Przejazd 
na nocleg na Riwierę Olimpijską, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg. 10. Dzień: Śniadanie,  
odpoczynek na Riwierze Olimpijskiej lub fakulta-
tywnie wycieczka na wyspę Skiathos (ok.44 EUR).
Obiadokolacja, nocleg. 11. Dzień: Śniadanie, pa-
kowanie bagaży, plażowanie, zakupy. Wyjazd w 
drogę powrotną ok. godz. 18:00. Przejazd przez 
Grecję, Serbię, Węgry. 12/13. Dzień: Dalsza podróż. 
Przyjazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.
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ALMATUR LUBL IN

Kod wyjazdu: Obóz rekreacyjny

Terminy Ceny First  Moment

1-5 4 349  PLN 3 949 PLN
First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turysty-
cznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 15 PLN/os., TFP 15 
PLN/os.

GREC JAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

Rekreacja
(12-18 lat)

Przykładowy program obozu:
Dzień 1: Zbiórka na lotnisku w Warszawie, 
spotkanie z kadrą, odprawa, przelot do Aten. 
Transfer z lotniska do hotelu. Zakwaterowa-
nie. W związku z późną godziną przyjazdu do 
hotelu, tego dnia lunch podany zostanie do 
pokoju - zimna płyta.
Dzień 2-3: Śniadanie, spotkanie organizacyj-
ne z kadrą, zapoznanie się z regulaminem 
wypoczynku. Spacer po okolicy, poznanie 
miasta i jego licznych atrakcji. Powrót do 
hotelu na lunch. Po południu wodny relaks, 
kąpiele i plażowanie, gry integracyjne, dla 
ochłody szalona bitwa na balony wodne. 
Kolacja, podziwianie zachodu słońca, nocne 
wyjście na miasto.
Dzień 4: Śniadanie. Wycieczka do Nafplio 
- pierwszej stolicy niepodległej Grecji. Uro-
kliwe miasto z pięknymi kamieniczkami 
placu Syntagma, Twierdzą Palamidi; wzgó-
rzem Acronafplia z widokiem na położo-
ną na wyspie Twierdzą Bourtzi. Powrót do 
hotelu na lunch. Relaks w hotelu. Kolacja. 

Nocne wyjście na miasto.
Dzień 5: Śniadanie, rejs na wyspę Hydre i Spet-
ses - wycieczka fakultatywna (ok. 38 EUR), po-
wrót do hotelu, lunch, popołudniowy relaks na 
plaży, Holi Festival - odlotowe, kolorowe popo-
łudnie. Kolacja.
Dzień 6: Śniadanie, wyjście na Akropol Asini 
– pozostałości prehistorycznych osad i frag-
menty starożytnych murów miejskich, wzgórze 
z piękną panoramą na zatokę. Powrót do ho-
telu na lunch. Po południu zajęcia sportowe: 
piłka plażowa, Frisbee. Kolacja. Nocne wyjście 
na miasto.
Dzień 7: Śniadanie, kąpiele wodne i słoneczne, 
lunch, czas wolny na zakup pamiątek, zabawy 
integracyjne. Wieczór z karaoke. Kolacja.
Dzień 8: Wczesne śniadanie. O godzinie 07:30 
wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Aten. 
Na trasie przejazdu postój nad Kanałem Ko-
rynckim. Przyjazd do stolicy Grecji zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem: Akropol, Areopad, 
Plaka, zmiana warty przed Parlamentem, Tryp-
tyk Ateński, Stadion Panatenajski. Transfer na 
lotnisko, powrót do Polski.
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GRECJA-TOLO

najpopularniejszy kurort na Peloponezie

hotel położony 50 m od morza

w cenie zwiedzanie Aten i Nafplio

błękitne, ciepłe morze, piaszczyste plaże

różnorodność rozrywek i aktywności

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów w Hotelu Pitsakis 
(lub inny hotel o podobnym standardzie), położo-
nym w miejscowości Tolo. Pokoje 3 – 4 osobowe 
z łazienkami i klimatyzacją oraz bezpłatnym WiFi. 
Hotel posiada restaurację, bar, patio, salon, ogród 
oraz strzeżoną plażę. Odległość do morza 50 m. 
Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wy-
sokości 20 EUR, która zwracana jest w dniu wyjaz-
du, o ile nie zostały wyrządzone szkody.
Wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie, lunch, kolacja), 
podawane w formie bufetu z różnorodnym wy-
borem dań. Do posiłków podawana jest woda, do 
śniadania sok, kawa, herbata. Pierwszy posiłek – 
lunch -zimna płyta podana do pokoju ze względu 
na późną porę przyjazdu. Ostatni posiłek: wczesne 
śniadanie i pakowany lunch. W czasie całodzien-
nych wycieczek lunch pakowany. W hotelu możli-
wość diety tylko wegetariańskiej.
Transport: Przelot samolotem linii Aegan Airlines na 
trasie: Warszawa-Ateny-Warszawa. Wylot z Warszawy 
o godz. 18:20, przylot do Aten o godz. 21:40. Wylot z 
Aten o godz. 15:55, przylot do Warszawy o godz. 17:30.
Bagaż: 1 sztuka rejestrowany do 23 kg oraz bagaż 
podręczny do 8 kg (1 sztuka). Rozkład lotu może ulec 
zmianie, potwierdzenie godzin lotu 7 dni przed roz-
poczęciem obozu. Zbiórka 2 godziny przed wylotem 
Warszawa, lotnisko Chopina.
Transfer z/na lotnisko w Atenach mikrobusem lub 
autokarem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN. 
Opieka kadry pedagogicznej. Realizacja progra-
mu. Taksa klimatyczna.

program fakultatywny
Rejs na wyspę Hydre i Spetses - Cena ok. 38 EUR

uwagi 
Zalecane kieszonkowe ok. 150 EUR plus kwota na 
program fakultatywny. Każdy uczestnik powinien 
obowiązkowo posiadać kwotę ok. Do realizacji wy-
jazdu wymagany jest paszport lub dowód osobisty. 
Prosimy o zabranie stroju kąpielowego, kremu z 
wysokim filtrem, nakrycia głowy, okularów przeciw-
słonecznych oraz ręczników plażowych. Możliwość 
wynajęcia leżaka i parasola-dodatkowo płatne – ok. 
10 EUR lub zakup soku czy kawy. Prosimy o śledze-
nie informacji zamieszczanych na stronach interne-
towych Almatur oraz MSZ
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja

Cena podstawowa nie zawiera: obowiązkowych 
składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Tu-
rystyczny Fundusz Pomocowy – 30 PLN; programu 
fakultatywnego, wstępów do dyskotek i innych 
kosztów nie ujętych w ofercie; obowiązkowej kwoty 
20 EUR na bilety wstępu, lokalnych przewodników 
w trakcie zwiedzania; posiłków i napojów pod-
czas przelotu; dopłat do nadbagażu; dodatkowych 
ubezpieczeń. Rekomendujemy wykupienie ubez-
pieczenia kosztów rezygnacji z podróży oraz ubez-
pieczenia kosztów przerwania imprezy turystycznej, 
które w określonych w warunkach ubezpieczenia 
sytuacjach, umożliwią odzyskanie części lub całości 
wniesionej kwoty. Stawki za dodatkowe ubezpie-
czenie: ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży 
z COVID i kwarantanną – 4,4% ceny imprezy; ubez-
pieczenie kosztów rezygnacji z podróży z COVID, 
kwarantanną i chorobami przewlekłymi – 6,4% ceny 
imprezy; ubezpieczenie kosztów przerwania impre-
zy turystycznej z COVID i kwarantanną – 2,4% ceny 
imprezy; ubezpieczenie kosztów przerwania impre-
zy turystycznej z COVID, kwarantanną i chorobami 
przewlekłymi – 3,4% ceny imprezy.

terminy wyja zdów:
1 01.07-08.07; 2 15.07-22.07; 3 01.08-08.08;
4 05.08-12.08; 5 12.08 -19.08.
                   
                      



ALMATUR KATOWICE

TURCJAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

Wypoczynek i zwiedzanie
(14-19 lat)

1 dzień: Wyjazd z Polski. Przejazd przez Słowa-
cję, Węgry do Serbii. Nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Dalszy przejazd przez Ser-
bię i Bułgarię do Turcji. Przekroczenie granicy 
w Edirne – przygranicznym miasteczku, którego 
wizytówką jest meczet Selimie Camii. Kolacja 
w lokancie tureckiej, vis a vis meczetu. Prze-
jazd do Istambułu, zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg.
3 dzień: Śniadanie i zwiedzanie Istambułu. 
Zobaczymy: Hagia Sofia – meczet (dawniej ko-
ściół i muzeum), legendarny Błękitny Meczet, 
Pałac Sułtański Topkapi, Hipodrom, Yerebatan 
Saray (Zatopiona Cysterna). Rejs statkiem po 
Bosforze, widok na zabytki azjatyckiej i euro-
pejskiej części miasta i degustacja „turkish caj”. 
Czas na Złoty Bazar, największy zadaszony targ 
w Turcji - zwiedzanie i zakupy. Kolacja i nocleg 
w hotelu.
4 dzień: Śniadanie. Wyjazd w kierunku Pamu-
kkale – wapiennego cudu natury. Po drodze 
postój w Kutahyi, miejscowości znanej z wyro-
bów z porcelany. Przyjazd na kolację i nocleg 
do hotelu w Pamukkale.
5 dzień: Śniadanie i podbój „Bawełnianej 
twierdzy”, czyli spacer po śnieżnobiałych ta-
rasach Pamukkale, zwiedzanie starożytnego 
Hierapolis, kąpiele w wodach termalnych an-
tycznego basenu Cleopatry. Powrót do hotelu 
i korzystanie z zaplecza rekreacyjnego: basen 

odkryty, patio, basen termalny. Kolacja, nocleg. 
Fakultatywnie pokaz orientalnego „belly dance”.
6 dzień: Śniadanie i wyjazd nad Morze Egejskie 
do Didim. Po drodze zwiedzanie Efezu i Me-
ryemany. Efez jedno z najlepiej zachowanych 
miast starożytnych w rejonie Morza Śródziem-
nego. Meryemana to położony na Wzgórzu 
Słowików Dom Matki Bożej. Przyjazd do hotelu 
w Didim, zakwaterowanie i kolacja. Wieczorne 
wyjście na uliczki gwarnego kurortu. Nocleg.
7-11 dzień: Pobyt w hotelu w Didim. Śniadania 
i kolacje w restauracji hotelowej i: wypoczynek 
na plaży, kąpiele w morzu, relaks; wycieczka dol-
muszami do antycznej świątyni Apollina (zwie-
dzanie) i na turecki bazar; spotkania z orientem 
i egzotyką: dövme dondurma, kebab i ajran, 
zwiedzanie meczetu i ciekawostki o islamie.
12 dzień: Śniadanie i wyjazd w kierunku Cieśni-
ny Dardanele. Po drodze zwiedzanie antycznego 
Pergamonu i Troi z repliką Konia Trojańskiego. 
Kolacja, nocleg w Gelibolu.
13 dzień: Śniadanie. Przeprawa promowa przez 
Cieśninę Dardanele – widzimy Europę, Azję i naj-
większy wiszący most na świecie. Kontynuacja 
przejazdu.  Postój w Edirne,  rzut oka na Selimie 
Camii i czas na wydanie ostatnich lirów turec-
kich. Wyjazd w kierunku kraju. Przejazd przez 
Bułgarię, Serbię, Węgry.
14 dzień: Powrót do Polski w godzinach połu-
dniowych.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 12 noclegów w hotelach***: 1 w 
Serbii, 2 w Istambule, 2 w Pamukkale, 6 w Didim, 1w 
okolicach Cieśniny Dardanele. Pokoje 2-,3-, 4-os. z 
łazienkami, TV. W Didim: w centrum kurortu, w ka-
meralnym hotelu, max 400 m od plaży. Klimatyza-
cja płatna fakultatywnie ok. 5 EUR/pokój.
Wyżywienie: śniadania (bufet), kolacje: zupa, dru-
gie danie serwowane, bufet sałatkowo-owocowy. 
Woda do posiłków. Kuchnia turecka. Koszt dodat-
kowego posiłku ok. 5-10 EUR. Pierwszy posiłek: 
śniadanie w Serbii. Ostatni: śniadanie w Gelibolu, 
prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, bar-
kiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pilota i wychowawców.
Realizacja programu. 

program fakultatywny 

Pokaz „belly dance” w Pamukkale - Cena ok. 15 
EUR.
Łaźnia turecka/Didim - Cena ok. 20 EUR. 
Rejs statkiem - lunch, kąpiele morskie/Didim. Cena 
ok. 25 EUR.
Wycieczka do Dalyan - kąpiele błotne, Żółwia Pla-
ża/Didim. Cena ok. 60 EUR.
Sporty wodne na plaży/Didim – wodne rowery, 
sofy, banan. Cena od ok. 10 EUR (w zależności od 
rodzaju atrakcji).

uwagi
Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobi-
stego/ paszportu ważnego co najmniej 180 dni od 
daty wjazdu do Turcji. Czas w Turcji: czas polski + 1h.
Cena nie obejmuje: dopłat za transport z miast w 
Polsce wyszczególnionych w planie podroży; obo-
wiązkowej dopłaty na realizację programu zbieranej 
przez pilota: 175 EUR (rejs po Bosforze, przewodnicy 
lokalni, bilety wstępu do obiektów, przejazdy komu-
nikacją miejską w Istambule i w Didim, zwyczajo-
we napiwki, opłaty rezerwacyjne do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, Tour Guide); wejścia do 
Yerebatan Saray – ok. 10 EUR; dodatkowych posił-
ków, atrakcji i wstępów na dyskoteki podczas prze-
jazdu i pobytu w Didim. Sugerowane kieszonkowe: 
ok. 150 EUR (nie obejmuje programu fakultatywne-
go). Podczas zwiedzania meczetów obowiązkowy 
strój dla dziewcząt: długa spódnica, zakryte ramio-
na, nakrycie głowy; dla chłopców: długie spodnie, 
zakryte ramiona.

plan podróży nr 13
Planowany przyjazd do hotelu pierwszego dnia 
obozu ok. godz. 21.00. Planowany wyjazd z hotelu 
przedostatniego dnia obozu ok. godz. 07.00. Prze-
jazd na trasie: Katowice – Belgrad (ok. 850 km) ok. 
14 godz. Przejazd Belgrad – Edirne (ok. 700 km) ok. 
12 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - 
ok. 5700 km.
 

terminy wyja zdów:
1. 08.07-21.07; 2. 05.08-18.08.

POZNAJEMY TURCJĘ

Istambuł – jedno z najbardziej instagramowych miast świata

Pamukkale, Efez, Pegamon i Troja - tureckie must see

7 dni na Wybrzeżu Egejskim, na plażach Didim

Kod wyjazdu: KTOP Wypoczynek i zwiedzanie

Terminy Ceny First  Moment

1-2 3 999  PLN 3 599 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 



ALMATUR KATOWICE

TURCJAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

Tureckie wakacje
(16-18 lat)

Tureckie wakacje 18+
(18+ lat)

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku w Katowicach - 
Pyrzowicach 2,5 godziny przed godziną wylotu, 
spotkanie z kadrą. Wylot do Bodrum. Przylot i 
transfer do hotelu w Didim. Zakwaterowanie, 
nocleg.
Dzień 2 – 7: Śniadania, kolacje, noclegi w ho-
telu i czas na: „dolce far niente”, wakacyjne 
nicnierobienie: relaks na plaży, kąpiele w mo-
rzu, wypoczynek przy basenie i w hotelowym 
patio; wyjścia do klubów i imprezowanie w 
dyskotekach; „bitwa na głosy” w pubie kara-
oke; Lunapark z kołem młyńskim; festiwal ko-
lorów z neonowymi gadżetami i limbo dance 
na plaży; energizery – sprawdzony sposób na 
udaną integrację; bogaty program fakultatyw-
ny.  Nie zabraknie spotkania z: tureckimi za-
bytkami: wycieczka dolmuszami do antycznej 
świątyni Apollina, tu zdjęcie z głową Meduzy 
jest obowiązkowe; orientalną kuchnią: dövme 
dondurma („bite lody”) – zabawne widowisko i 
artyzm sprzedawcy, kebab i ajran – sposób na 
najlepszy lunch, „turkish caj” i lokum – najlep-
szy turecki deser; orientalnymi przyprawami 
i egzotycznymi owocami – wyjazd na bazar w 
Didim. Amatorów zakupów w klimatyzowanych 
centrach handlowych zapraszamy do „Didyma 
Shopping Center”.
Dzień 8: Wykwaterowanie z hotelu, transfer na 
lotnisko. Wylot z Bodrum i przylot do Katowic. 
Zakończenie wyjazdu.

Dzień 1:  Zbiórka na lotnisku w Katowicach - 
Pyrzowicach 2,5 godziny przed godziną wylotu, 
spotkanie z przedstawicielem BPiT Almatur. 
Wylot do Bodrum. Przylot i transfer do hotelu 
w Didym, nocleg.
Dzień 2 – 7: Śniadania, kolacje, noclegi w hotelu. 
Czas na relaks na plaży, kąpiele w morzu, wy-
poczynek przy hotelowym basenie, wyjścia do 
klubów i dyskotek.
Dzień 8: Wykwaterowanie z hotelu, transfer na 
lotnisko. Wylot z Bodrum i przylot do Katowic. 
Zakończenie wyjazdu.

201

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 rozpoczętych dób hotelowych 
w hotelu Asel*** (lub innym, tej samej kategorii). 
Pokoje 3-, 4-os. z balkonami, łazienkami, TV i do-
stępem do Wi-Fi. Klimatyzacja płatna (ok. 5 EUR/
pokój). Odległość od piaszczystej plaży Altinkum – 
350 m, Galeria „Didyma Shopping Center” – 400 m, 
Lunapark – ok 1500 m.
Wyżywienie: w hotelowej restauracji: śniadania 
bufet, obiadokolacje: zupa, drugie danie serwowa-
ne, bufet sałatkowo-owocowy, woda do posiłków. 
Pierwszy/ ostatni posiłek zgodnie z rozkładem lo-
tów. 
Transport: samolot PLL LOT Katowice – Bodrum - 
Katowice. Opłaty lotniskowe w cenie. Bagaż główny 
20 kg, podręczny 5 kg. Transfery na trasie lotnisko/
hotel/lotnisko. Rozkład lotu może ulec zmianie. 
Prosimy o kontakt z biurem na 2 dni przed wylotem, 
w celu potwierdzenia godzin lotu.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka kadry wychowawczej. Realizacja 
programu. 

program fakultatywny 
Hamam (łaźnia turecka) – orientalna kąpiel. Cena 
ok. 20 EUR.
Rejs statkiem po Morzu Egejskim - lunch, kąpiele 
morskie, zabawa na statku. Cena ok. 25 EUR.
Wycieczka do Efezu - największego i najlepiej za-
chowanego starożytnego miasta w rejonie śród-
ziemnomorskim. Cena ok. 60 EUR.
Wycieczka do Dalyan -  kąpiele błotne, Żółwia Pla-
ża. Cena ok. 60 EUR.
Sporty wodne na plaży – wodne rowery, sofy i ba-
nan. Cena od ok. 10 EUR (w zależności od rodzaju i 
czasu trwania atrakcji).

uwagi
Wymagany dowód osobisty/ paszport – ważny co 
najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji. 
Grupa 16-18 lat – wyjścia na dyskoteki pod opie-
ką kadry. Grupa 18+ wymagana samodzielność – 
uczestnicy objęci są opieką rezydenta.
Czas w Turcji: czas polski + 1h. Sugerowane kie-
szonkowe: ok. 150 EUR (nie obejmuje programu 
fakultatywnego). Należy zabrać ze sobą nakrycie 
głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem do opalania 
z filtrem UV. Cena nie obejmuje: dodatkowych po-
siłków - ok. 5-10 EUR/posiłek; kosztów wycieczki do 
Świątyni Apollina. Cena ok. 15 EUR; programu fakul-
tatywnego, atrakcji podczas pobytu, wejsciówek do 
dyskotek/klubów/pubów.

terminy wyja zdów:
1 07.07-14.07;
2 14.07-21.07.

TURCJA-DIDIM

Didim i tydzień luzu w młodzieżowym kurorcie nad Morzem Egejskim

kluby, puby, dyskoteki i  nocne życie – to są wakacje

zabytki, które trzeba zobaczyć: Świątynia Apollina i głowa Meduzy

Kod wyjazdu: KTOS Tureckie wakacje/Tureckie wakacje 18+

Terminy Ceny First  Moment

1-2 4 499  PLN 3 999 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 13 PLN/os., TFP 13 PLN/os. 



ALMATUR OPOLE

FRANCJAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

Rekreacja
(12-18 lat)

1 dzień:  wyjazd z Polski wg planu podróży.
2 dzień: przyjazd do parku Asterixa – to kraina 
bohaterów słynnych francuskich komiksów: 
Asterixa i Obelixa, podzielona na kilka krain – 
Gallów, Cesarstwa Rzymskiego, Greków, Wikin-
gów i podróż przez czasy. Mamy więc atrakcje 
wodne, wielkie kolejki górskie, rollercoastery, 
pokazy delfinów, spacer po Lesie Druidów, 
przejażdżkę w kadziach z magicznym napojem 
i wiele innych atrakcji. Obiadokolacja, przejazd 
do hotelu.
3 dzień: śniadanie, pakowany lunch, przejazd 
do Paryża i zwiedzanie miasta: Plac Bastylii i 
kolumna Lipcowa, dzielnica Montmartre – Mo-
ulin Rouge, Plac Pigalle, bazylika Sacre-Co-
eur, dzielnica XXI wieku – „La Défense”, Łuk 
Triumfalny, Champs Elysees – najsłynniejsza 
aleja świata, Trocadero, Pola Marsowe, Wieża 
Eiffla. Obiadokolacja. Wieczorny rejs statkiem 
po Sekwanie pozwoli poczuć ducha paryskich 
bulwarów i zobaczyć wiele zabytków od strony 
rzeki. Nocny przejazd autokarem po wspaniale 
oświetlonym mieście i późny powrót do hote-
lu, nocleg. 
4 dzień: późniejsze śniadanie, pakowany lunch. 
Przejazd do zamku Pierrefonds – niezwykłej 
budowli będącej kwintesencją wyobrażeń 
o średniowiecznym zamczysku. Zwiedzanie 
potężnej budowli, która doskonale odnowio-
na zapozna nas ze średniowieczną historią 
Francji. Następnie przejazd do Reims – stolicy 
Szampanii. Zobaczymy tu interesujące cen-
trum miasta wraz z rzymskim Łukiem Triumfal-
nym Porte de Mars i przepiękną Katedrę Notre 
Dame, uznawaną za najbardziej harmonijną i 
klasyczną budowlę we Francji. Zwiedzanie ka-
tedry, w której w 496 r. chrzest Francji przyjął 

król Franków Chlodwig, potem odbywały się tu 
koronacje królów Francji, a w XX wieku odbyło 
się symboliczne pojednanie narodu francuskie-
go i niemieckiego. Obiadokolacja. Powrót do 
hotelu.
5 dzień: śniadanie, pakowanych lunch, przejazd 
do Paryża i zwiedzanie: Opera Garnier, Plac Ven- 
dome, przy którym znajduje się Hotel Ritz, 
Ogrody Tuilleries, Łuk Karuzeli, Muzeum Luwr i 
szklana piramida, Centrum Pompidou, Hotel de 
Ville, wyspa La Cité – najstarsza część i koleb-
ka Paryża z Katedrą Notre-Dame, kaplicą Saint 
Chapelle, Pałacem Sprawiedliwości oraz budyn-
kiem Conciergerie – dawnym więzieniem. Spacer 
po Dzielnicy Łacińskiej – dzielnicy studentów z 
wielką ilością sklepów, butików i kawiarń. Obia-
dokolacja. Powrót do hotelu. 
6-7 dzień: śniadanie, pakowany lunch, wyjazd do 
Eurodisney – dwa dni w magicznych parkach – 
Disneylandzie i Walt Disney Studios: ponad 50 
atrakcji, pokazy i parady postaci Disneya. W Di-
sneylandzie czekają na nas: relaksujący rejs wo-
kół globu: „It’s a small World” i lot z Piotrusiem 
Panem, ekscytujące lasery Buzza Astrala, filiżan-
ki Szalonego Kapelusznika, rejs wśród Piratów 
z Karaibów, zapierające dech w piersiach prze-
jażdżki kolejkami: Big Thunder Mountain i India-
na Jones. Disney Studios to niesamowita kraina 
filmów Disneya: zauroczy nas magia kina i ani-
macji, dreszcz emocji wzbudzą przejażdżki Crush 
Coasterem z Nemo, spadające windy Hollywood 
Tower czy Rock’n’Roller Coaster. Niespotykane 
atrakcje przeżyjemy podczas przejażdżki, w trak-
cie której weźmiemy udział w pokazie efektów 
specjalnych – wybuchająca cysterna, kaskada 
spadającej wody, trzęsienie ziemi – to tylko nie-
które atrakcje na trasie przejażdżki. Obiadokola-
cja, wyjazd w drogę powrotną do Polski.
8 dzień: przyjazd do Polski w godzinach popo-
łudniowych.
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świadczenia
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelu sieci Pre-
miere Classe lub równorzędnym, w okolicach Pa-
ryża. Pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami (również 
łóżka piętrowe).
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki). Śniadania 
kontynentalne w formie bufetu, pakowane lunche, 
obiadokolacje. Pierwszy posiłek: obiadokolacja 
w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: obiadokolacja 
w Disneylandzie i prowiant na drogę powrotną
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP – 
1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu. 

uwagi 
Uczestnikami obozu mogą być wyłącznie osoby, 
które w dniu wyjazdu mają ukończone 12 lat. 
Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wy-
sokości 20 EUR/os., która jest zwracana w dniu 
wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone szkody.  Su-
gerowane kieszonkowe – minimum 100 EUR. Część 
programu zwiedzania realizowana środkami ko-
munikacji miejskiej. Kolejność realizacji programu 
może ulec zmianie. Podczas podróży przerwa na 
posiłek, orientacyjny koszt posiłku ok. 10 EUR. Do 
przekroczenia granicy konieczny paszport lub do-
wód osobisty. Cena nie obejmuje dopłaty za trans-
port z miast wyszczególnionych w planie podróży, 
dopłaty obowiązkowej za bilety wstępu niezbędne 
na realizację programu - ok. 300 EUR (płatne na 
miejscu), kaucji pobieranej przy zakwaterowaniu - 
20 EUR (zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną 
wyrządzone szkody). 

plan podróży nr 25
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
hotelu ok. godz. 19.00-20.00 drugiego dnia imprezy. 
Planowany wyjazd z hotelu ok. godz. 8.00 przed-
ostatniego dnia imprezy.

terminy wyja zdów:

1. 30.06 - 07.07.

PARYŻ I DISNEYLAND

Park Asterix - z wizytą u najsłynniejszych Gallów świata

Pierrefonds i Reims - francuskie perły stylu gotyckiego

Paryż widziany z perspektywy Sekwany 

Disneyland i Disney Studios - dwa dni zabawy

Kod
wyjazdu: Obóz rekreacyjny

Terminy Ceny First  Moment

1  4 290 PLN 3 890 PLN

First Moment do 24.02.Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 



ALMATUR OPOLE

FRANCJA  i  ANGL IAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

 Rekreacja i zwiedzanie
(12-18 lat)
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PARYŻ - LONDYN

Kod wyjazdu: 
OFAO Obóz rekreacyjny

Terminy Ceny First  Moment

1 4 499  PLN 3 999 PLN

2 4 399 PLN 3 899 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

1 dzień: wyjazd z Polski wg planu podróży.
2 dzień: przyjazd do Paryża, zwiedzanie mia-
sta: Trocadero, Pola Marsowe i Wieża Eiffla, 
Plac Concorde, Plac Vendome, Pola Elizejskie 
i Łuk Triumfalny, Moulin Rouge, Dzielnica 
Montmartre z Bazyliką Sacre Coeur. Obiadoko-
lacja, przejazd do hotelu. 
3 dzień: śniadanie, pakowany lunch, przejazd 
do Paryża na dalsze zwiedzanie miasta: Ogro-
dy Luksemburskie, Panteon, Dzielnica Ła-
cińska, Wyspa La Cite z Katedrą Notre Dame, 
Pont Neuf, krótkie zwiedzanie Luwru, Centrum 
Pompidou, rejs po Sekwanie. Obiadokolacja, 
powrót do hotelu. 
4 dzień: śniadanie, pakowany lunch, wyjazd 
do Disneylandu, całodzienny pobyt w parku: 
czekają na nas: relaksujący rejs wokół globu: 
„It’s a small World” i lot z Piotrusiem Panem, 
ekscytujące lasery Buzza Astrala, filiżanki 
Szalonego Kapelusznika, rejs wśród Piratów 
z Karaibów, zapierające dech w piersiach prze-
jażdżki kolejkami: Big Thunder Mountain i In-
diana Jones, a wieczorem - wspaniała parada, 
której nie można nie zobaczyć! Obiadokolacja, 
powrót do hotelu. 
5 dzień: śniadanie, pakowany lunch. Wykwa-
terowanie z hotelu, przejazd do Calais, prze-
prawa do Anglii. Przejazd do Canterbury, zoba-
czymy (z zewnątrz) Katedrę – jedną z siedzib 
arcybiskupa Canterbury, duchowej głowy Ko-
ścioła Anglii; spacer po starym mieście. Wyjazd 
w dalszą drogę w kierunku Londynu. Przyjazd, 
zakwaterowanie u rodzin goszczących, obiado-
kolacja, nocleg. 
6-7 dzień:  śniadanie, pakowany lunch, wyjazd 

na zwiedzanie Londynu: Muzeum Figur Wosko-
wych, London Eye, Pałac Buckingham, Parlament, 
Big Ben, Opactwo Westminster, Downing Street 
10, Trafalgar Square, Oxford Street, British Mu-
seum, Piccadilly Circus, Tower Bridge. W godzi-
nach wieczornych wyjazd do Polski. 
8 dzień: powrót do kraju w godzinach popołu-
dniowych.

jeden wyjazd - dwie stolice

szalona zabawa w Disneylandzie

rzut oka z wieży Eiffla na Paryż

Madame Tussaud’s - spotkanie z „dobrymi znajomymi”

świadczenia
Zakwaterowanie: 5 noclegów (3 w okolicach Pary-
ża w hotelu sieci Premiere Classe lub równorzęd-
nym – pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami (również 
łóżka piętrowe); 2 w Londynie u starannie dobra-
nych rodzin angielskich – pokoje 2-, 4-osobowe).
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki). Śniadania 
kontynentalne, pakowane lunche, obiadokolacje. 
Pierwszy posiłek: obiadokolacja w dniu przyjazdu. 
Ostatni posiłek: pakowany lunch i ciepły posiłek 
po drodze.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, barkiem
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP – 
1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu. 

uwagi 
Uczestnikami obozu mogą być wyłącznie osoby, 
które w dniu wyjazdu mają ukończone 12 lat. Przy 
zakwaterowaniu w hotelu we Francji pobierana jest 
kaucja w wysokości 20 EUR, która zwracana jest 
w dniu wyjazdu, o ile nie zostały wyrządzone żadne 
szkody. Sugerowane kieszonkowe – minimum 100 
EUR i 80 GBP. Część programu zwiedzania realizo-
wana środkami komunikacji miejskiej. Kolejność 
realizacji programu może ulec zmianie. Podczas 
podróży przerwa na posiłek, orientacyjny koszt 
posiłku ok. 10 EUR. Do przekroczenia granicy ko-
nieczny jest paszport. Cena nie obejmuje dopłaty 
za transport z miast wyszczególnionych w planie 
podróży, dopłaty obowiązkowej za bilety wstępu 
niezbędne do realizacji programu - ok. 130 EUR 
i ok. 80 GBP (płatne na miejscu), kaucji pobieranej 
przy zakwaterowaniu - 20 EUR (zwracana w dniu wy-
jazdu, o ile nie zostaną wyrządzone szkody).

plan podróży nr 26
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
hotelu ok. godz. 19.00-20.00 drugiego dnia imprezy. 
Planowany wyjazd od rodzin goszczących ok. godz. 
8.00 przedostatniego dnia imprezy.

terminy wyja zdów:
1.  27.06 - 04.07;
2.  05.07 - 12.07.



ALMATUR OPOLE

CZECHY  N IEMCY  AUSTR IAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

Rekreacja i zwiedzanie
(11-17 lat)

Język niemiecki
(11-17 lat)

1 dzień: Wyjazd z Polski wg planu podróży. 
Przejazd przez Polskę.
2 dzień: Kontynuacja jazdy przez Polskę i 
Czechy. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie 
od godz. 14:00. Spotkanie organizacyjne. Za-
jęcia zapoznawcze. Kolacja. 3-8 dzień: Re-
alizacja programu: całodzienna wycieczka 
do stolicy Bawarii – Monachium: zobaczymy 
Marienplatz, Stary Ratusz, Hofgarten, Kościół 
Mariacki, wizyta w Muzeum BMW, które jest 
wielką atrakcją nie tylko dla miłośników 
motoryzacji, wizyta w Parku Olimpijskim. 
Całodzienna wycieczka do Salzburga: zo-
baczymy  Katedrę Św. Ruprechta, Kościół 
Św. Piotra, twierdzę Hohensalzburg i dom 
Mozarta. Wycieczki piesze po Bawarskim 
Parku Narodowym w Niemczech (Bawarski 
Las) oraz Szumawskim Parku Narodowym 
w Czechach (wjazd kolejką na górę Pancir). 
Poza bogatym programem zwiedzania zaję-
cia rekreacyjne: gry, zabawy, kąpiele w ba-
senie oraz możliwość skorzystania z oferty 
wycieczek fakultatywnych. Podczas pobytu 
śniadania, obiady i kolacje. Podczas re-
alizacji całodniowych wycieczek w zamian 

Podczas obozu języka niemieckiego zrealizu-
jemy w całości program obozu rekreacyjne-
go. Oprócz tego 10 godzin lekcyjnych zajęć 
językowych (w tym zajęcia prowadzone pod-
czas wycieczek do Austrii i Niemiec). Zajęcia 
w formie warsztatów – konwersacje, zabawy 
językowe, mówienie, czytanie, pisanie, ,szcze-
gólna uwaga zwracana jest na praktyczne za-
stosowanie języka w codziennych sytuacjach 
życiowych. Zajęcia prowadzą doświadczeni 
polscy lektorzy.

CZECHY I BAWARIA

za obiad wydawany jest suchy prowiant. 
9 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hote-
lu, pobranie lunch pakietów za obiad. Prze-
jazd do Pragi. Całodzienne zwiedzanie Pragi 
– jednej z najatrakcyjniejszych stolic Europy: 
Zamek Praski na Hradczanach, Most Karola, 
Ratusz ze słynnym zegarem „Orloj”, Starów-
ka Praska, Plac Wacława. W trakcie zwie-
dzania, za dodatkową opłatą kolacja (koszt 
uwzględniony w obowiązkowej opłacie pro-
gramowej). W godzinach wieczornych wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. 10 dzień: Po-
wrót do Polski wg planu podróży.

Kod wyjazdu: OCOZ Rekreacja i zwiedzanie Język niemiecki

Terminy Ceny First  Moment Ceny First  Moment

1 3 199  PLN 2 799 PLN 3 299 PLN 2 899 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os.
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hotel z odkrytym basenem
Złota Praga - miasto 100 wież
bawarskie Monachium - kolebka BMW i Oktoberfest
Salzburg - miasto Mozarta, u stóp monumentalnej twierdzy
okazja do praktycznej nauki języka niemieckiego 

świadczenia
Zakwaterowanie: 7 noclegów w Hotelu Górskim 
Belveder w Żeleznej Rudzie. Pokoje 4-, 5-, 6-osobo-
we z łazienkami. Hotel Belveder pięknie położony 
na wzgórzu, 800 metrów od centrum miasteczka. 
Przed hotelem do dyspozycji gości: basen odkryty, 
plac zabaw.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki) w restauracji 
hotelowej. Śniadania w formie bufetu, obiad i ko-
lacja serwowane do stolika. Napoje do posiłków 
w cenie. Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjaz-
du. Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu + 
prowiant za obiad na drogę powrotną. Przed wy-
jazdem do Polski, przedostatniego dnia imprezy, 
kolacja w Pradze ujęta w cenie dopłaty obowiązko-
wej. W trakcie całodziennych wycieczek prowiant 
za obiad.
Transport: autokar turystyczny z WC i klimatyzacją. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu. 

program fakultatywny
Niemcy: Park Rozrywki Bayern Park w Reisbach – 
kolejki szynowe, rafting, rynny – zjeżdżalnie, Zamki 
Bawarskie w miniaturze. Cena ok. 60 EUR.
Szklane miasteczko Joska – wizyta w hucie szkła, 
galerii pucharów i medali olimpijskich, wystawa 
szkła. W programie również wejście na Srebrną 
Górę. Możliwość zakupu szklanych pamiątek. Cena 
ok. 15 EUR . 
Czechy: Pilzno - zwiedzanie Starego Miasta, 
wielkiej synagogi, wizyta w browarze. Wyciecz-
ka realizowana pociągiem. Cena ok. 45 EUR. 

uwagi
Cena nie obejmuje: dopłat za transport z miast 
w Polsce wyszczególnionych w planie podróży, obo-
wiązkowej dopłaty programowej: 30 EUR i 1200 CZK 
(bilety wstępu, opłata klimatyczna, lokalny prze-
wodnik, kolacja w Pradze). Do przekroczenia gra-
nicy wymagany jest paszport lub dowód osobisty. 
Sugerowane kieszonkowe 50 EUR i 2000 CZK (obej-
muje dopłatę programową) plus wybrane wycieczki 
fakultatywne. Z uwagi na czas przejazdu prosimy 
o zabezpieczenie uczestników w środki na zakup 
dodatkowych posiłków i napoi w trakcie podróży. 

plan podróży nr 24
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
hotelu ok. godz. 11:00 drugiego dnia imprezy. Pla-
nowany wyjazd z hotelu ok. godz. 08:00 przedostat-
niego dnia imprezy. 

terminy wyja zdów:

1. 30.06-09.07.



ALMATUR OPOLE

WĘGRY,  SŁOWACJA ,  AUSTR IA ,  CZECHYKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

Rekreacja i zwiedzanie 
(14-18 lat)
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świadczenia
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach mło-
dzieżowych lub pensjonatach o standardzie **/*** 
(2  w Budapeszcie, 2 w Wiedniu i  2 w Pradze lub w 
ich najbliższej okolicy). Pokoje 3-,4-,5-,6-osobowe 
z łazienkami. Przy zakwaterowaniu pobierana jest 
kaucja w wysokości 20 EUR/os. zwracana przy 
opuszczeniu hotelu, o ile nie zostaną wyrządzone 
żadne szkody.   
Wyżywienie: całodzienne – śniadania w formie 
bufetu, lunch lub prowiant w czasie zwiedzania 
(koszt ujęty w opłacie programowej), dwudaniowa 
ciepła kolacja. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatni: lunch w Kutnej Horze w drodze 
powrotnej do kraju.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, bar-
kiem
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.NNW 15.000PLN. 
KL 60.000 EUR.
Zestawy słuchawkowe. Opieka pilota i wycho-
wawców. Realizacja programu.  

uwagi
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłaty za trans-
port z miast wyszczególnionych w planie podróży, 
obowiązkowej dopłaty zbieranej przez pilota (ok. 
155 EUR) na realizację programu (bilety wstępu, 
opłaty za wjazd do miast, opłaty miejscowe, rejs 
statkiem po Dunaju i Wełtawie, baseny w Buda-
peszcie, miejscowi przewodnicy, lunche/prowianty 
w trakcie zwiedzania, zestawy słuchawkowe). Su-
gerowane kieszonkowe ok. 70 EUR (w tym 20 EUR 
kaucji, zwracanej przy opuszczeniu hotelu). Należy 
zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, nakry-
cie głowy, wygodne buty, stroje kąpielowe i ręczniki. 

plan podróży nr 18
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 
wsiadania na str. 221-225. Planowany przyjazd do 
hotelu ok. godz. 15.00 drugiego dnia imprezy. Pla-
nowany wyjazd z hotelu ok. godz. 9.00 ostatniego 
dnia imprezy. 

terminy wyja zdów:
1. 05.08 - 12.08. 

CZTERY STOLICE

Kod 
wyjazdu: 
OAWS

Rekreacja i zwiedzanie

Terminy Ceny First  Moment

1 2 880  PLN 2 380 PLN

First Moment do 24.02.Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Nocny 
przejazd przez Czechy i Słowację do Budapesztu. 
2–3 dzień: Przyjazd i zwiedzanie Budapesztu. 
W programie m.in. Plac Bohaterów i Zamek 
Vajdahunyad, Wzgórze Gellerta z Cytadelą 
i Pomnikiem Wolności.  Nocny rejs statkiem po 
Dunaju. Spacer po Wyspie Małgorzaty i wodne 
szaleństwa na największym kompleksie base-
nów w Budapeszcie Palatinus. Na pożegnanie 
Budapesztu przejazd na Wzgórze Zamkowe, 
gdzie zobaczymy symbol Budapesztu – Baszty 
Rybackie i Kościół Koronacyjny Macieja, a po 
drugiej stronie Dunaju – budynek Węgierskie-
go Parlamentu. 
4 dzień: Przejazd do Bratysławy. Po obiedzie 
- spacer po stolicy Słowacji. Zobaczymy z ze-
wnątrz Zamek Królewski, Ratusz, Pałac Pryma-
sowski, Teatr Narodowy, katedrę św. Marcina. 
Po zwiedzaniu przejazd na kolację i nocleg do 
hotelu w okolicach Wiednia. 
5-6 dzień: Nieszablonowe zwiedzania miasta. 
Oprócz zimowej (Hofburg) i letniej (Schön-

brunn) rezydencji cesarzy zobaczymy Belweder 
z pięknymi ogrodami, katedrę św. Szczepana i 
wzgórze Kahlenberg, z którego Jan III Sobieski 
dowodził bitwą o Wiedeń. Przeżyjemy fascynującą 
podróż po historii naszej planety podczas zwie-
dzania Muzeum Historii Natury. W czasie nocne-
go zwiedzania miasta odbędziemy romantyczny 
spacer po wiedeńskiej Starówce i obejrzymy pa-
noramę miasta, wirując na najwyższej na świecie 
(117 m) łańcuchowej karuzeli. Późnym popołu-
dniem wyjazd na kolację i nocleg do Pragi.
7 dzień: Zwiedzanie Pragi i rejs po Wełtawie. 
Poznamy najciekawsze zabytki „Złotej Pragi”: ka-
tedra św. Wita, Zamek Królewski, Mala Strana ze 
Złotą Uliczką, Most Karola, Stare Miasto i Rynek 
ze słynnym zegarem astronomicznym – Orloj. 
8 dzień: Pożegnanie z Pragą na Placu Wacława 
i wyjazd w drogę powrotną do Polski. Ostatnią 
atrakcją naszej wyprawy będzie zwiedzanie Kut-
nej Hory - średniowiecznego miasteczka wpisa-
nego na listę światowego dziedzictwa UNESCO 
z imponującymi zabytkami średniowiecznego go-
tyku i słynną Kaplicą Czaszek. Wieczorem wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do Wrocła-
wia ok. godz. 22.00.

wodne szaleństwa w Budapeszcie
Bratysława - stolica na styku trzech państw
wiedeński Prater nocą
Złota Praga - rejs po Wełtawie



najważniejsze zabytki Rumunii
górskie widoki – Szosa Transfogarska 
„straszne” wakacje w Transylwanii
kosmiczny wypoczynek na gorących plażach
party z Drakulą by night 

A LM AT U R  K ATO W I C E

RUMUNIAKOLONIE  I  OBOZY  ZA  GRANICĄ

Rekreacja i zwiedzanie
(14-18 lat)

1 dzień: Wyjazd z Polski. Przejazd przez Słowa-
cję i Węgry w stronę Rumunii.
2 dzień: Przyjazd do Hunedoary, zwiedzanie 
średniowiecznego zamku – jednego z najpięk-
niejszych w Rumunii. Przejazd do Alba Iulii – 
starej stolicy Siedmiogrodu, zwanego Transyl-
wanią. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Sybinu. Spa-
cer po żelaznym Moście Kłamców – sprawdzi-
my, kto mówi prawdę - według tradycji, jeżeli 
ktoś skłamie na moście, ten ma się zawalić. 
Przejazd serpentynami słynnej Szosy Transfo-
garskiej, przez najwyższe pasmo rumuńskich 
Karpat. Malownicze widoki będą okazją do zro-
bienia pięknych zdjęć i filmików. Przyjazd do 
stolicy Rumunii – Bukaresztu, gdzie sprawdzi-
my, co się dzieje o zmroku w jego popularnych 
miejscach. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Buka-
resztu. Poznamy jego najważniejsze atrakcje 
i najciekawsze zabytki, a także posłuchamy 
ciekawostek o historii i współczesnym życiu 
miasta. Po południu wyjazd w kierunku Morza 
Czarnego, gdzie na gorących, piaszczystych 
plażach spędzimy kolejne dni. Obiadokolacja 
i nocleg.
5-7 dzień: Wypoczynek nad morzem Czarnym. 
Śniadania i obiadokolacje w hotelu.
- plażowanie, kąpiele morskie,
- dyskoteki, party by night z Drakulą w tle,
- gry i zabawy integracyjne : kalambury, speed-
-dating, karaoke,
- zajęcie rekreacyjno-sportowy: siatkówka, pił-
ka wodna, wyścigi na materacach,
- wycieczki fakultatywne do Delty Dunaju i Par-
ku Wodnego w Konstancy.
8 dzień: Śniadanie i wykwaterowanie i prze-
jazd do Sinai – „Perły Karpat”, słynnego gór-
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POZNAJEMY RUMUNIĘ
świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach o stan-
dardzie ***: 1 w okolicy Alba Julia, 1 w okolicy Bu-
karesztu, 4 w okolicy Jupiter/Costinesti, 2 w okolicy 
Braszow. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2-, 3-, 
4-os. z łazienkami.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje. Koszt do-
datkowego posiłku ok. 5-10 EUR. Pierwszy posiłek: 
obiadokolacja w drugim dniu, ostatni: śniadanie w 
przedostatnim dniu i prowiant.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, video, 
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pilota i wychowawców.
Realizacja programu.

program fakultatywny
Gondola Sinaia – przejazd panoramiczną kolejką 
gondolową. Cena ok. 15 EUR.
Park Wodny w Konstancy (Magic Aqua lub Eforie 
Aqua Park) – wodne szaleństwo i mnóstwo zabawy. 
Cena ok. 35 EUR.
Rejs po delcie Dunaju - Cena ok. 60 EUR.

uwagi
Cena nie zawiera: kosztów realizacji programu – ok. 
120 EUR, programu fakultatywnego, dopłat za do-
jazd z poszczególnych miast z rozkładu jazdy, posił-
ków oraz napojów podczas przejazdów oraz innych 
kosztów nie ujętych w ofercie. Podczas zakwatero-
wania pobierana jest kaucja w wysokości 20 EUR, 
która zwracana jest w dniu wyjazdu, o ile nie zostały 
wyrządzone szkody w hotelu. Zalecane kieszonkowe 
ok. 150 EUR + plus kwota na wybrane imprezy fakul-
tatywne co. Zalecamy zabrać buty do wody. 

plan podróży nr 23
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce
wsiadania na str. 221-225. Przejazd na trasie Katowi-
ce – Hundeoara – ok. 900 km, ok. 15 h jazdy. Trasa 
wycieczki liczona od granic Polski ok. 3300 km.  Pla-
nowany przyjazd do hotelu ok. godz. 14:00 drugiego 
dnia imprezy. Planowany wyjazd z hotelu ok. godz. 
11:00 przedostatniego dnia imprezy.

terminy wyja zdów:
1. 05.07-15.07;
2. 21.07-31.07.

skiego kurortu z zamkiem Peles. Dla chętnych 
krajobrazowa wyprawa kolejką gondolową z 
widokiem na góry. Przejazd do popularnego 
wśród turystów Braszowa, z najpiękniejszym 
rynkiem w Rumunii. Będzie czas na zwiedza-
nie i poznawanie uroków tego miasta. Obia-
dokolacja i nocleg.
9 dzień: Śniadanie. Przejazd do Kanionu Sied-
miu Drabin, położonego u podnóża góry Pia-
tra Mare. Tu pokonamy lęk wysokości wspina-
jąc się po metalowych drabinach i mostach. 
Następnie odwiedzimy rezerwat niedźwiedzi 
brunatnych. Na koniec dnia obowiązkowy 
punkt zwiedzania Transylwanii czyli Bran, 
gdzie znajduje się prawdziwy Zamek Drakuli. 
Obiadokolacja i nocleg.
10 dzień: Śniadanie i wykwaterowanie. Prze-
jazd do Sighiszoary, średniowiecznego mia-
sta, gdzie w 1431 roku miał się urodzić Książę 
Drakula, czyli groźny Wlad Palownik. Następ-
nie odwiedzimy kopalnię soli Turda, w której 
na głębokości 112 m znajduje się diabelski 
młyn. Wieczorem pożegnanie z Transylwanią 
i wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
11 dzień: Powrót do kraju w godzinach poran-
nych. Kod 

wyjazdu: 
KROR

Rekreacja i zwiedzanie

Terminy Ceny First  Moment

1-2   3 699 PLN 3 199 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os.



Kod 
wyjazdu: 

KROR
Rekreacja i zwiedzanie

Terminy Ceny First  Moment

1-2   3 699 PLN 3 199 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os.
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Kursy
językowe

malta Sliema PMCB 208

wielka
brytania

Oxford PAKO 209

wielka
brytania

Londyn PAKP 210

wielka
brytania

Brighton PAKC 211

niemcy Berlin ODJB 212-213

austria Wiedeń OAJW 214

niemcy, 
francja,
austria, 
włochy, 

hiszpania, 
łotwa

Indywiduale kursy językowe 215

KOD STR.KRAJ

Wyjeżdzający za granicę objęci są pakietem
ubezpieczeniowym ”Bezpieczne Podróże”
obejmującym:
-Koszty Leczenia (60.000 EUR) - w tym
COVID-19, kwarantanna i choroby przewlekłe;
-Bagaż Podróżny (1.000 PLN); 
- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
(15.000 PLN).



MALTAKURSY  J ĘZYKOWE

MALTA

Junior Course
(12-17 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angiel-
skiego w tygodniu; grupy o mieszanych narodo-
wościach, maksymalnie 15 studentów w grupie; 
zróżnicowany poziom nauczania od elementary 
do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z 
certyfikatami TEFL i EFL; test kwalifikacyjny; ma-
teriały edukacyjne; certyfikat ukończenia kursu; 

Kod: 
PMCB Junior Residence Junior Family

Terminy Cena First
 Moment Cena First

 Moment
1-8

(2 tyg.)
  9 199 

PLN
8 499 
PLN

7 899 
PLN

6 999 
PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promoc-
ji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 15 PLN/os., TFP 15 PLN/os. 

świadczenia 
Zakwaterowanie: IELS Junior Residence (12-17 lat): 
Day’s Inn Hotel *** - w miejscowości Sliema (ok. 10 
min pieszo od Szkoły). Zakwaterowanie w pokojach 
2-3–os., z klimatyzacją i łazienką. Do dyspozycji 
uczestników: basen na dachu, wi-fi (bezpłatne). 
Junior Family (14-17 lat): U rodziny goszczącej 
w pok. 2, 3, 4-os. (rodziny nie gwarantują pokoi 
z klimatyzacją).
Wyżywienie: Junior Residence śniadania 
w formie bufetu, pakowany lunch i obiadokolacje 
w formie bufetu. Woda do posiłków bez ograniczeń. 
Junior Family - śniadania, pakowany lunch 
i obiadokolacje.
Transport: Przelot samolotem linii Air Malta 
na trasie Warszawa Modlin – Malta – Warszawa 
Modlin, zgodnie z rozkładem lotów – szczegóły na 
stronie www.almatur.pl
Bagaż: rejestrowany do 23 kg (1 sztuka), podręczny 
do 8 kg.
Transfer busem z/na lotnisko na Malcie.
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A.: 
KL - 60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19,
kwarantannę i choroby przewlekłe),
NNW - 15.000 PLN, BP – 1.000 PLN.
Opieka kadry. Realizacja programu.

program fakultatywny
Przykładowy program i cennik wycieczek 
fakultatywnych na stronie www.almatur.pl

uwagi
Cena nie obejmuje: dodatkowo płatnego 
programu fakultatywnego, dopłat do nadbagażu. 
W przypadku (Junior Family) również transportu 
lokalnego. Sugerowane kieszonkowe w wysokości 
150-250 EUR. Uczestnicy kursów (Junior Family) 
powinni wykazywać się samodzielnością, biuro 
nie zapewnia opieki: w drodze do i ze szkoły oraz 
z i na zajęcia pozalekcyjne. Przy zakwaterowaniu 
w Hotelu pobierana jest kaucja zwrotna 50 EUR. 
Konieczny ważny paszport lub dowód osobisty.

terminy wyjazdów
Dwa tygodnie:
1 24.06–08.07.
2 01.07–15.07.
3 08.07–22.07.
4 15.07–29.07.
5 22.07–05.08.
6 29.07–12.08.
7 05.08– 19.08.
8 12.08–26.08.
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Malta to niewielki wyspiarski kraj, położony na Morzu Śródziemnym, między Sycylią a 
Afryką. Pozostałością po statusie kolonii brytyjskiej jest ruch lewostronny oraz będą-
cy w codziennym użyciu język angielski, jeden z dwóch języków urzędowych Malty. 
Atrakcje, które na Ciebie czekają, naładują Cię pozytywną energią i zapewnią dobrą 
zabawą. Kursy językowe na Malcie to doskonałe połączenie nauki i wypoczynku. Mal-
ta została uznana trzecim najbezpieczniejszym państwem świata (wg rankingu The 
Wall Street Journal z sierpnia 2015). 

Szkoła IELS posiada akredytację maltańskiego Ministerstwa Edukacji oraz jest człon-
kiem ALTO (Association of Language Travel Organisations), FELTOM (Federation of 
English Language Teaching Organisations of Malta).

bogaty program zajęć popołudniowych, gry, 
zabawy, rozgrywki i zajęcia sportowe, dys-
koteki, pokazy filmów, plażowanie. W cenie 
kursu w każdym tygodniu: 1 wycieczka (np. 
Valletta, Mdina i Marsaxlokk),  wizyty na róż-
nych plażach Malty, zorganizowane zajęcia 
popołudniowe (m.in.: dyskoteki, karaoke).



ANGL IAKURSY  J ĘZYKOWE

OXFORD

Junior Course
(12-17 lat)

Adult Course
(od 16 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka an-
gielskiego tygodniowo; grupy o mieszanych 
narodowościach; maksymalnie 15 studentów 
w grupie; grupy o zróżnicowanych poziomach 
nauczania od elementary do advanced; wy-
kwalifikowani nauczyciele z certyfikatami 
CELTA lub TESOL; test kwalifikacyjny; certy-
fikat po ukończeniu kursu; materiały eduka-
cyjne w cenie kursu. Bardzo bogaty program 
zajęć popołudniowych i weekendowych. 
W cenie kursu: zwiedzanie Oxford i okolicz-
nych atrakcji (np. Christchurch College, Mu-
seum of Natural History, Pitt Rivers Museum, 
Punting, St Mary’s Tower, Redcliffe Square), 
1 całodniowa wycieczka tygodniowo (np. Lon-
dyn, Bath, Stratford). Zajęcia odbywają się 
w Ruskin College w odległości ok. 10-15 min 
jazdy busem od centrum Oxford.

Program: 20 lub 30* lekcji (po 45 minut) ję-
zyka angielskiego tygodniowo (*Dopłata 

ALMATUR POLSKA 209

Jeśli angielski to tylko w Oxford - stolicy hrabstwa Oxfordshire, malowniczo położonej przy 
ujściu rzeki Cherwell nad Tamizą. Na charakter miasta największy wpływ mają znajdujące się 
tutaj siedziby uniwersytetów z najstarszym założonym w połowie XII wieku Uniwersytetem 
Oxfordzkim oraz słynnym Christ Church College założonym w 1525 roku. Ucz się języka w 
miejscu przesiąkniętym duchem Lewisa Carrolla, twórcy powieści „Alicja w Krainie Czarów”, 
przejdź się korytarzami Great Hall - obiektu służącego za model zamku Hogwarts i poczuj 
się jak Harry Potter! Atmosfera magii unosząca się nad całym Oxford, na pewno pomoże Ci 
nauczyć się języka jak nigdzie indziej!
Centre of English Studies (CES) to szkoła o międzynarodowej renomie, działająca nieprzerwa-
nie od przeszło 30 lat, specjalizująca się w nauczaniu języka angielskiego dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. Szkoła posiada akredytację British Council i należy do EnglishUK, EAQUALS 
i IALC.

Kod: PAKO Junior Family Junior Residence Adult Family BLC

Terminy Cena First Moment Cena First Moment Cena First Moment

1-4 (wyloty 
z Warszawy) 9 099  PLN 8 299 PLN 11 799 PLN 10 999 PLN 7 799 PLN 6 999 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub 
przerwania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

świadczenia 
Zakwaterowanie: Junior Family (14-17 lat)/ 
Adult Family (od 16 lat): u rodziny goszczącej, w 
pokojach 1-, 2-, 3, 4 osobowych, jeden uczestnik 
polskojęzyczny w rodzinie (gwarantowane przy 
rezerwacji min. 6 tygodni przed rozpoczęciem 
kursu). Rodziny goszczące zlokalizowane są 
w Oxfordzie i okolicznych miejscowościach 
skupionych wokół niego i bardzo dobrze ze 
sobą skomunikowanych. Junior Residence (12-17 
lat) w kampusie Ruskin College w pokojach 1-2 
osobowych ze wspólną łazienką.
Wyżywienie: Junior Family – całodzienne - 
śniadania, pakowany lunch, obiadokolacje. Junior 
Residence – całodniowe - śniadania, lunch (wybór 
ciepłych lub zimnych potraw) i obiadokolacje. 
Adult Family – śniadania i obiadokolacje. 
Prosimy uwzględnić specyfikę kuchni angielskiej. 
Transport: przelot samolotem liniowym LOT z 
wylotami z: Warszawy, Wrocławia i Krakowa do 
Londynu. Szczegółowe rozkłady lotów znajdują się 
na www.almatur.pl
Bagaż: rejestrowany do 23 kg (1 sztuka), podręczny 
do 8 kg.
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A.: 
KL - 60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, 
kwarantannę i choroby przewlekłe), NNW - 
15.000 PLN, BP – 1.000 PLN.
Opieka kadry. Realizacja programu.

uwagi
Cena nie obejmuje: dodatkowego programu 
fakultatywnego (adult course), opłat za nadbagaż. 
Sugerowane kieszonkowe w wysokości ok. 150-
250 GBP. Adresy zakwaterowania podajemy zwykle 
na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnicy 
kursu powinni wykazywać się samodzielnością 
w związku ze specyfiką zakwaterowania 
u rodzin goszczących. Biuro nie zapewnia 
opieki: w drodze do i ze szkoły oraz na i z zajęć 
pozalekcyjnych. Pobyt w rodzinie goszczącej 
wymaga dostosowania się do jej sposobu życia i 
przestrzegania panujących w niej zasad. Prosimy 
o zgłaszanie konsultantom sprzedaży (przy 
dokonywaniu rezerwacji) informacji dotyczących 
alergii lub wymaganej specjalnej diety, np. 
wegetariańskiej, bezglutenowej. Potwierdzenie 
diety możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym 
uzgodnieniu ze szkołą językową i wiąże się z 
dodatkową opłatą w wysokości 450 zł/pobyt. 
Konieczny ważny paszport.

terminy wyja zdów:
1. 25.06-09.07 (wylot z W-wy i Wrocławia);
2. 02.07-16.07 (wylot z W-wy i Krakowa);
3. 09.07-23.07 (wylot z W-wy i Wrocławia);
4. 16.07-30.07 (wylot z W-wy i Wrocławia).

do 30 lekcji/ tydzień – 700 PLN/pobyt); grupy 
o mieszanych narodowościach; maksymalnie 
9 studentów w grupie; grupy o zróżnicowanych 
poziomach nauczania od elementary do advan-
ced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami 
TEFL (native speakers); test kwalifikacyjny; certy-
fikat po ukończeniu kursu; materiały edukacyjne 
w cenie kursu. W cenie kursu młodzież nie ma 
zapewnionego programu pozalekcyjnego. Istnie-
je możliwość skorzystania z bogatego programu 
zajęć fakultatywnych, który proponuje Szkoła CES 
na miejscu. Zajęcia odbywają się w szkole CES – 
Wheatley w odległości 20 min jazdy busem od 
centrum Oxford.



Londyn to tętniąca życiem wielokulturowa metropolia, przyciągająca rokrocznie mi-
liony turystów z całego świata, kusząc swoimi muzeami, galeriami, światowej klasy 
zabytkami i niezwykłą atmosferą. To tutaj znajduje się największe koło widokowe na 
świecie – London Eye, słynny zegar Big Ben czy Muzeum Figur Woskowych, Bucking-
ham Palace oraz znane galerie sztuki – Tate Modern i National Gallery.
PLUS - szkoła założona w 1972r.; posiada akredytację British Council oraz 
ABLS. Zajęcia odbywają się w kampusie Kingston University, w bezpiecznym 
i przyjaznym dla studentów miejscu. Na terenie kampusu studenci mogą korzy- stać 
obiektów sportowych, stołówki oraz dostępu do Wi-Fi.

ANGL IAKURSY  J ĘZYKOWE

Junior Campus
(13-17 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka 
an- gielskiego tygodniowo; grupy o mie-
szanych narodowościach; maksymalnie 
15 studentów w grupie; grupy o zróżnicowa-
nych poziomach nauczania – od elementary 
do advanced; wykwalifikowani nauczyciele 
z certyfikatami; test kwalifikacyjny; certyfikat 
po ukończeniu kursu; materiały edukacyj-
ne w cenie kursu. Szkoła zapewnia bardzo 
bogaty program zajęć popołudniowych, 

świadczenia 
Zakwaterowanie: w kampusie Kingston Univ. 
w pokojach 1-osobowych z łazienką.
Wyżywienie: śniadania, lunch i obiadokolacje 
serwowane w stołówce kampusu. Prosimy 
uwzględnić specyfikę kuchni angielskiej.
Transport: przelot samolotem liniowym LOT 
z wylotami z: Warszawy, Wrocławia i Krakowa do 
Londynu. Szczegółowe rozkłady lotów znajdują się 
na www.almatur.pl
Transfer z/na lotnisko w Londynie. 
Bagaż: rejestrowany do 23 kg (1 sztuka), podręczny 
do 8 kg.
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP – 
1.000 PLN.
Opieka kadry. Realizacja programu.
Przykładowy program wyjazdu na stronie
www.almatur.pl

uwagi
Cena nie obejmuje: opłat za przejazdy lokalne, 
oraz biletów wstępów podczas wycieczek, opłat za 
nadbagaż. Sugerowane kieszonkowe w wysokości 
ok. 200-250 GBP. Konieczny ważny paszport.

terminy wyja zdów:
1. 02.07-16.07 (wylot z W-wy i Krakowa);
2. 16.07-30.07 (wylot z W-wy i Wrocławia);
3. 30.07-13.08 (wylot z W-wy i Wrocławia).

Kod: 
PAKP Junior Campus PLUS

Ter-
miny Cena First Moment

1 12 099  PLN 11 599 PLN

2-3 12 099 PLN 11 399 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

LONDYN
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wieczornych i weekendowych – zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, talent show, dys-
koteki, gry i zabawy. W cenie kursu jed-
na wycieczka całodniowa np. Brighton, 
Oxford. Dodatkowo dwa razy w tygodniu 
całodzienne zwiedzanie Londynu i jego 
głównych atrakcji (np: Big Ben, Bucking-
ham Palace, St.James Park, Westminster 
Abbey, Tower Bridge, rejs po Tamizie). 



ALMATUR POLSKA

ANGL IAKURSY  J ĘZYKOWE

Junior Family
(14-17 lat)

Adult Family
(od 17 lat)

Program: Junior Standard - 20 lekcji / Junior 
Intensive – 35 lekcji (po 45 minut) języka an-
gielskiego tygodniowo; nauka w grupach o 
mieszanych narodowościach, maksymalnie 
16 studentów w grupie; grupy o zróżnicowa-
nych poziomach nauczania od elementary 
do advanced; wykwalifikowani nauczyciele 
(native speakers); test kwalifikacyjny; certy-
fikat po ukończeniu kursu; teksty i materiały 
edukacyjne w cenie kursu; bogaty program 
zajęć popołudniowych i weekendowych – gry, 
zabawy, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wie-
czory filmowe, dyskoteki. W cenie kursu jedna 
wycieczka całodniowa (np. Londyn, Arundel, 
Hampton Court Palace) i jedna półdniowa 
(np. Seven Sisters, Devil’s Dyke lub Chichester) 

Brighton, nadmorska perła Anglii, położone jest na południowym wybrzeżu, 75 km od 
Londynu, pomiędzy morzem a zielonymi wzgórzami i białymi klifami Sussex Downs. To uni-
wersyteckie miasto jest zarazem najsłynniejszym kurortem nadmorskim Anglii, z setkami 
restauracji, obfitością atrakcji kulturalnych, kin, teatrów i dyskotek. Symbolem Brighton jest 
światowej sławy orientalny Pawilon Królewski – letnia rezydencja rodziny królewskiej oraz 
Brighton Pier – molo, jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Anglii.
BLC – Brighton Language College powstała w 1996r. i jest jedną z wiodących szkół języko-
wych w Brighton; posiada akredytację British Council. Szkoła zlokalizowana jest w samym 
centrum miasta, naprzeciwko Royal Pavilion, w odległości 2 minut od plaży. W szkole stu-
denci  mogą korzystać z sali komputerowej i bezpłatnego dostępu do sieci Wi-Fi. Zajęcia 
odbywają się na terenie szkoły, a także w budynku University of Brighton Arts Faculty i 
Pavilion Parade, które znajdują się w sąsiedztwie szkoły

świadczenia 
Zakwaterowanie: Adult Family: u rodziny 
goszczącej (w odległości do 45 minut 
autobusem od szkoły) w pokojach 1-osobowych; 
jeden uczestnik polskojęzyczny w rodzinie 
(gwarantowane przy rezerwacji min. 6 tygodni 
przed rozpoczęciem kursu). Junior Family: u 
rodziny goszczącej (w odległości do 45 minut 
autobusem od szkoły) w pokojach 1-, 2-, 3-, 
4-osobowych; jeden uczestnik polskojęzyczny w 
rodzinie (gwarantowane przy rezerwacji min. 6 
tygodni przed rozpoczęciem kursu).
Wyżywienie: Adult Family: śniadania i 
obiadokolacje. Junior Family: całodzienne: 
śniadania, lunch i obiadokolacje (poniedziałek-
piątek lunch serwowany w szkolnej stołówce). 
Prosimy uwzględnić specyfikę kuchni angielskiej. 
Transport: przelot samolotem liniowym LOT z 
wylotami z: Warszawy, Wrocławia i Krakowa do 
Londynu. Szczegółowe rozkłady lotów znajdują się 
na www.almatur.pl
Bagaż: rejestrowany do 23 kg (1 sztuka), podręczny 
do 8 kg.
Transfer busem z lotniska do Brighton 
i z powrotem
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A.: 
KL - 60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19,
kwarantannę i choroby przewlekłe),
NNW - 15.000 PLN, BP – 1.000 PLN.
Opieka kadry. Realizacja programu.
Szkoła BLC (JF i AF) - szkoła zapewnia bilety 
autobusowe na cały okres pobytu (z wyłączeniem 
dnia przyjazdu).

uwagi
Cena nie obejmuje: dodatkowego programu 
fakultatywnego, opłat za nadbagaż. Sugerowane 
kieszonkowe w wysokości ok. 150-250 GBP. 
Adresy zakwaterowania podajemy zwykle na 
3 dni przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnicy 
kursu powinni wykazywać się samodzielnością 
w związku ze specyfiką zakwaterowania 
u rodzin goszczących. Biuro nie zapewnia 
opieki: w drodze do i ze szkoły oraz na 
i z zajęć pozalekcyjnych. Pobyt w rodzinie goszczącej 
wymaga dostosowania się do jej sposobu życia 
i przestrzegania panujących w niej zasad. Prosimy 
o zgłaszanie konsultantom sprzedaży (przy 
dokonywaniu rezerwacji) informacji dotyczących 
alergii lub wymaganej specjalnej diety, np. 
wegetariańskiej, bezglutenowej. Potwierdzenie 
diety możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym 
uzgodnieniu ze szkołą językową i wiąże się 
z dodatkową opłatą w wysokości 450 zł/pobyt.
Konieczny ważny paszport.

terminy wyja zdów:
1. 25.06-09.07 (wylot z W-wy i Wrocławia);
2. 02.07-16.07 (wylot z W-wy i Krakowa);
3. 09.07-23.07 (wylot z W-wy i Wrocławia);
4. 16.07-30.07 (wylot z W-wy i Wrocławia);
5. 23.07-06.08 (wylot z W-wy i Krakowa);
6. 30.07-13. (wylot z W-wy i Wrocławia).

Kod: 
PAKC

Junior Standard/ 
Intensive Family BLC Adult Family BLC

Ter-
miny Cena First 

Moment Cena First 
Moment

1-6   9 099 
PLN

8 399 
PLN

8 399 
PLN

7 699 
PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka an-
-gielskiego tygodniowo; nauka w grupach 
o mieszanych narodowościach, maksymalnie 
16 studentów w grupie; grupy o zróżnicowa-
-nych poziomach nauczania od elementary 
do advanced; wykwalifikowani nauczyciele 
(nati-ve speakers), test kwalifikacyjny, certy-
fikat po ukończeniu kursu, teksty i materiały 
edukacyj-ne – w cenie kursu. W cenie kursu 
młodzież nie ma zapewnionego programu po-
zalekcyjnego. Istnieje możliwość skorzystania 
z bogatego pro-gramu zajęć fakultatywnych 
oferowanych przez szkołę BLC na miejscu.

BRIGHTON
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NIEMCYKURSY  J ĘZYKOWE

BERLIN
świadczenia
Zakwaterowanie: Termin nr 1. (20.07 – 01.08): 
12 noclegów w świetnie położonym, nowoczesnym 
hotelu młodzieżowym A&O Berlin Kolumbus. W 
pobliżu: centrum handlowe, ogólnodostępne pla-
ce zabaw, boiska sportowe  i tereny zielone. W ho-
telu sale seminaryjne i klubowe.  
Termin nr 2. (03.08 – 14.08): 11 noclegów w schro-
nisku młodzieżowym Am Wannsee położonym w 
prestiżowej dzielnicy Berlina - Wannsee. Schroni-
sko, z bogatym zapleczem rekreacyjnym, położone 
bezpośrednio nad jeziorem sprzyja połączeniu na-
uki z odpoczynkiem.
W obydwu obiektach pokoje 4 osobowe z łazienka-
mi, łóżka piętrowe. Na ich terenie bezpłatne WiFi.
Wyżywienie: całodzienne (3 x dziennie; możliwa 
dieta wegetariańska - prosimy zgłaszać przy zapi-
sie na kurs).Termin nr 1 (20.07 – 01.08): śniadania 
w formie bufetu oraz serwowane kolacje podawa-
ne są w hotelu, obiady w stołówce sąsiadującej z 
hotelem. Termin nr 2. (03.08 – 14.08): śniadania, 
obiady i kolacje podawane w stołówce schroniska.  
Pierwszy posiłek - kolacja w dniu przyjazdu, ostat-
ni - obiad w dniu wyjazdu serwowany w wagonie 
restauracyjnym pociągu powrotnego. 
Transport: pociąg
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL – 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW – 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, zajęcia z języka 
niemieckiego z polskimi lektorami. Na kursach: 
intensywnym oraz maturalnym po 10 godzin zajęć 
z niemieckimi native speakerami. Pakiet powitalny: 
plan metra, mapa miasta, zestaw fiszek „Niemiec-
ki w podróży”, materiały dydaktyczne, informacje 
o atrakcjach miasta, zeszyt i długopis, certyfikat 
ukończenia kursu.  

program fakultatywny 
Rejs po Szprewie i wjazd na Wieżę Telewizyjną - 
w czasie rejsu zobaczymy najciekawsze zabytki Berlina 
z perspektywy rzeki. Wieża Telewizyjna to największa 
atrakcja turystyczna Berlina, z której można podzi-
wiać panoramę miasta. Program realizowany jest przy 
udziale minimum 10 osób. Cena - około 35 EUR.
uwagi
Cena nie obejmuje: obowiązkowej dopłaty na reali-
zację programu - 140 EUR zbieranej przez kierowni-
ka w Berlinie (komunikacja miejska w Berlinie, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów i opłata miejska).  
Dodatkowo zalecane kieszonkowe około 70 EUR 
(w tym pobierana przy zakwaterowaniu kaucja w wy-
sokości 20 EUR, zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zo-
staną wyrządzone szkody) + ok. 35 EUR na ewentualny 
program fakultatywny.
Nowość - konsultacje indywidualne. Istnieje możli-
wość wykupienia pakietu 5 godzin konsultacji indy-
widualnych z native speakerem. Dodatkowe zajęcia 
językowe lub konwersacje na wybrany temat z historii, 
polityki, kultury. Odbywają się poza godzinami plano-
wanych zajęć i programem zwiedzania miasta. Koszt 
pakietu 150 EUR, płatne na miejscu. Chęć udziału na-
leży zgłaszać w momencie zapisu na kurs. 
Uczestnicy kursu są klasyfikowani do poszczególnych 
grup zaawansowania (A1/A2-B2/C1) na podstawie 
testu leksykalno-gramatycznego oraz indywidualnej 
rozmowy. W przypadku kursów przygotowujących do 
egzaminów uczestnicy biorą udział w zajęciach na 
swoim poziomie zaawansowania oraz otrzymują do-
datkowo wskazówki i materiały egzaminacyjne. 

plan podróży nr 22
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do ośrodka 
ok. 19:00. Planowany wyjazd z ośrodka 9:00 - 12:00 (w 
zależności od miejsca powrotu). Dojazd własny: przy-
jazd nie wcześniej niż godz. 20:00, wyjazd nie później 
niż godz. 8:00.
Podróż odbywa się pod opieką wychowawcy/opieku-
na. Miejsce spotkania z opiekunem – peron kolejowy, z 
którego odjeżdża pociąg. Przed wyjazdem organizator 
przekazuje informację o numerze wagonu i pociągu, 
w którym jest wychowawca oraz jego numer telefonu. 
Przy powrocie z Berlina opiekunowie dziecka muszą 
czekać na peronie, na który przyjeżdża pociąg. 

 terminy wyja zdów:
1. 20.07 – 01.08; 2. 03.08 – 14.08.
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program wspólny dla wszystkich 
rodzajów kursów

Głównym celem kursu jest nabycie praktycznych 
umiejętności posługiwania się językiem niemiec-
kim, poznanie kultury oraz zabytków Berlina 
i Poczdamu. Temu służy program: Niemiecki 
w Praktyce -  Praktisches Deutsch mit Berli-
nern. W ramach zajęć wszyscy uczestnicy biorą 
udział w projektach językowych polegających na 
praktycznym  zastosowaniu poznanych słówek i 
prostych zwrotów językowych w komunikowaniu 
się z Niemcami. Zabawy językowe, gry miejskie, 
lekcje muzealne i ćwiczenia w praktycznym za-
stosowaniu poznanych wyrażeń językowych po-
zwolą skutecznie porozumieć się po niemiecku 
w sklepie, na dworcu, banku czy hotelu. Zadania 
projektowe, obejmujące przygotowanie  opisu 
wybranego, zwiedzanego miejsca w języku nie-
mieckim pozwalają  utrwalić i rozszerzyć umie-
jętności językowe. Udział w projektach to nie-
powtarzalna możliwość praktycznego poznania 
języka i kultury niemieckiej oraz niezapomniana 
przygoda językowa, niezależnie od stopnia zna-
jomości języka. 

program kulturalno-
artystyczny

Zwiedzimy Berlin śladami znanych berlińczy-
ków: naukowców, poetów i pisarzy. W czasie 
lekcji muzealnych dowiemy się więcej o eks-
ponatach Muzeum Pergamońskiego i najstar-

Berlin i Poczdam z niecodziennej perspektywy

Praktisches Deutsch mit Berlinern - niemiecki w praktyce

spotkania z młodzieżą z całego świata

zajęcia z niemieckimi native speakerami

szego muzeum w Berlinie – Altes Muzeum. Zo-
baczymy  posąg Nefretete w Muzeum Nowym. 
Z  kopuły Reichstagu zachwycać się będziemy 
panoramą miasta.  Zobaczymy symbole Berli-
na -  Bramę Brandenburską i Alexanderplatz  
oraz  najnowszą architekturę niemiecką na 
Potsdamer Platz. W  Muzeum Historii Natural-
nej spotkamy szkielet największego na świecie 
dinozaura, zwiedzimy Muzeum Terroru w tajnej 
siedzibie Gestapo. Odwiedzimy Ogrody Świata. 
W czasie całodziennej wycieczki do Poczdamu 
zwiedzanie min. wpisanego  na listę   Dziedzic-
twa Kultury UNESCO, zespołu parkowo - pała-
cowego Sanssouci i pałacu Cecilienhof, gdzie 
odbyła się konferencja poczdamska. Dzięki tym 
wycieczkom poznacie najciekawsze miejsca 
historii i kultury Niemiec. Realizacja projektu 
„Niemiecki w Praktyce - Praktisches Deutsch 
mit Berlinern”, terenowe gry miejskie i zabawy 
edukacyjne dadzą szansę praktycznego wyko-
rzystania nabytych umiejętności językowych. 
Cały program realizowany jest środkami komu-
nikacji miejskiej. W czasie wolnym gry i zabawy 
sportowe, dyskoteki, projekcje filmowe, spo-
tkania z rówieśnikami oraz konkursy językowe 
z nagrodami. 
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Kod wyjazdu: 
ODJB Kurs standardowy Kurs intensywny/Kurs maturalny/Kurs - egzamin ósmoklasisty

Terminy Ceny First Moment Ceny First Moment

1 5 479 PLN 4 979 PLN 5 679 PLN 5 179 PLN

2 4 879 PLN 4 379 PLN 5 079 PLN 4 579 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Dla stałych klientów specjalne benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przer-
wania imprezy turystycznej od 2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe dopłaty: TFG 2 PLN/os., TFP 2 PLN/os.

30 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin w ramach 
projektu Niemiecki w Praktyce). Standardowy kurs 
języka niemieckiego dla początkujących. W czasie 
kursu szczególną uwagę zwraca się na praktycz-
ne zastosowanie języka w codziennych sytuacjach 
życiowych. Zajęcia prowadzą doświadczeni polscy 
lektorzy. Liczebność grup 10–15osób.  

35 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin lekcyjnych 
w ramach projektu Niemiecki w Praktyce i 10 godzin 
z niemieckim native speakerem). Zajęcia językowe 
mają na celu rozwijanie kompetencji językowych w 
mowie, piśmie, słuchaniu oraz gramatyce, niezbęd-
nych podczas egzaminu maturalnego na wybranym 
poziomie. Punkt ciężkości kursu stanowi ćwiczenie 
umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie. 
Kurs maturalny to intensywna powtórka programu 
liceum i rozwój słownictwa ze wszystkich tematów 
maturalnych. Doskonalenie umiejętności pisania 
prostych tekstów użytkowych wg standardów wy-
magań egzaminacyjnych. Na zakończenie kursu zo-
stanie przeprowadzona symulacja egzaminu matu-
ralnego - „ próbna matura” pisemna i ustna. W ten 
sposób każdy uczestnik grupy maturalnej poznaje 
swoje umiejętności i otrzymuje praktyczne wska-
zówki do dalszej pracy, tak, aby jak najlepiej przy-
gotować się do matury i zdać ją bez stresu. 

35 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin w ra-
mach projektu Niemiecki w Praktyce). Każ-
dy uczestnik kursu otrzyma ćwiczenia zawie-

35 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin w ramach 
projektu Niemiecki w Praktyce i 10 godzin z nie-
mieckim native speakerem). Kurs przeznaczony 
dla tych, którzy chcą poszerzyć zdobytą już wiedzę 
w stosunkowo krótkim czasie. Prowadzone zajęcia 
mają na celu nie tylko wyjaśnienie trudnych pro-
blemów gramatycznych, ale przede wszystkim roz-
winięcie i utrwalenie najważniejszych umiejętności 
językowych, takich jak: komunikowanie się w języku 
niemieckim, udział w dialogu i dyskusji, poprawa 
rozumienia ze słuchu, jak również pisanie prostych 
form użytkowych. Podczas zajęć z polskim lektorem 
i niemieckim native speakerem uczestnicy kursu 
biorą udział w projektach językowych, które mają 
pomóc wyćwiczyć zdobyte umiejętności językowe, a 
szczególnie mówienie i reagowanie w prostych sy-
tuacjach codziennych. Studenci uczestniczą w tych 
samych zajęciach językowych, co uczestnicy obozu 
młodzieżowego (nie gwarantujemy oddzielnych 
grup studenckich); dodatkowo spotkania z niemiec-
kim filmem i muzyką młodzieżową. Na zakończenie 
kursu istnieje możliwość zdania egzaminów Zer-
tifikat Deutsch Goethe Institut. Egzamin zostanie 

Kurs standardowy  -  
Standard Deutsch in Berlin
(12-18 lat)

Kurs maturalny -
Abitur Deutsch  
(15-18 lat)

Kurs dla zdających egzamin 
ósmoklasisty – 
Deutsch – 8 klasse!  
(12-14 lat)

Kurs intensywny  - 
Intensiv Deutsch in Berlin 
Poziom B1, B2 i DSD2 (12 -18 lat), (19-25 lat) 

przeprowadzony pod warunkiem zgłoszenia się 
minimum 10 osób na dany poziom. Całkowity koszt 
egzaminu wynosi ok. 150 EUR (płatne na miejscu w 
Berlinie). Skorzystaj z szansy, oceń swoje umiejęt-
ności i rozwiąż przykładowe testy językowe:  alma-
tur.opole.pl/testyjezykowe/.

rające różnego rodzaju zadania zamknięte 
i otwarte, które pozwolą zaznajomić się z formą 
egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego. 
Tematy poszczególnych zajęć kursu są przygotowy-
wane zgodnie z wymogami egzaminu na zakończenie 
ósmej klasy. Z pewnością pobyt w naturalnym śro-
dowisku językowym oraz aktywny udział w zajęciach 
pozwoli uczestnikowi kursu dobrze i skutecznie 
przygotować się do egzaminu.



AUSTR IAKURSY  J ĘZYKOWE

WIEDEŃ
świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów w świetnie położo-
nym hotelu  młodzieżowym. W pobliżu przystanki 
komunikacji miejskiej, centrum handlowe i tereny 
rekreacyjne. W hotelu sale seminaryjne i klubowe. 
Pokoje 2 – 4 osobowe z łazienkami, łóżka piętrowe. 
Na terenie hotelu bezpłatne Wi–Fi. Uczestnicy mu-
szą zabrać ze sobą ręczniki.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie z napojami, ser-
wowane w formie bufetu (możliwa dieta wegeta-
riańska – prosimy zgłaszać przy zapisie na kurs). 
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni: 
obiad w Czechach przy powrocie do kraju.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją (w za-
leżności od ilości osób możliwy przejazd pociągiem).
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL – 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantan-
nę i choroby przewlekłe), NNW – 15.000 PLN, BP 
– 1.000 PLN.
Opieka pedagogiczna, zajęcia z języka niemieckie-
go lub angielskiego z polskimi lektorami. Pakiet 
powitalny: plan metra, mapa miasta, zestaw fiszek 
„Niemiecki w podróży” lub „Angielski w podróży”. 
Materiały dydaktyczne, informacje o atrakcjach 
miasta, zeszyt i długopis. Na zakończenie kursu – 
certyfikat jego ukończenia. 

program fakultatywny 
Całodzienny rejs statkiem po Dunaju na trasie Braty-
sława – Wiedeń. Wyjazd rano do Bratysławy, kilkugo-
dzinne zwiedzanie stolicy Słowacji, rejs statkiem pięk-
ną widokową trasą do Wiednia, powrót na kolację w 
hostelu. Wyjazd realizowany przy udziale min. 15 osób, 
koszt ok. 75 EUR.

uwagi
Cena nie obejmuje: dopłat za transport z miast w 
Polsce wyszczególnionych w rozkładzie jazdy. Cały 
program realizowany jest środkami komunikacji miej-
skiej. Opłata obowiązkowa – 110 EUR za komunikację 
miejską i bilety wstępu niezbędne do realizacji pro-
gramu wpłacana jest kierownikowi kursu. Dodatko-
wo zalecane kieszonkowe około 75 EUR + 75 EUR na 
ewentualny rejs statkiem po Dunaju. Należy zabrać ze 
sobą dowód osobisty lub paszport, legitymację szkol-
ną, nakrycie głowy, wygodne buty, strój kąpielowy,  
ręczniki. 

plan podróży nr 16
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsia-
dania na str. 221-225. Planowany przyjazd do hotelu ok. 
godz. 17.00. Planowany wyjazd z hotelu ok. godz. 10.00 
ostatniego dnia imprezy. 

terminy wyja zdów:
1. 09.07  – 18.07.
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Kod
wyjazdu: 
OAJW

J. niemiecki/ J. angielski

Terminy Cena First Moment

1 4 199 PLN 3 699 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 

Kurs dla osób o różnym poziomie zaawanso-
wania, obejmuje 20 godzin lekcyjnych (w tym 
8 godzin w ramach projektu Niemiecki/Angiel-
ski w praktyce)  języka niemieckiego lub an-
gielskiego  prowadzonych na poziomie A1/A2 
i B1.  Liczebność  grup 10 – 15 osób. Oprócz zajęć 
w sali uczestnicy kursu biorą udział w projektach 
językowych - Praktisches Deutsch mit Wienern 
lub  English in use, obejmujących   terenowe gry 
miejskie, lekcje muzealne,  zabawy edukacyjne 
i językowe, spotkania z rówieśnikami z całego 
świata, ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu 
poznanych wyrażeń językowych  w czasie wizyt 
w sklepie, na dworcu, poczcie czy hotelowej re-
cepcji. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą 
posługiwać się językiem niemieckim lub angiel-
skim nie tylko z większą pewnością, ale także 
bardziej efektywnie w codziennych sytuacjach 
życiowych. Znakomite położenie i dobre za-
plecze rekreacyjne hostelu, kadra mająca duże 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć i integracji 
uczestników kursu między sobą i środowiskiem 
lokalnym sprawia, że proponowany przez nas 
program jest bardzo bogaty. Pozwala on nie 
tylko udoskonalić praktyczne umiejętności po-
sługiwania się językiem niemieckim czy angiel-
skim, miło spędzić czas wolny, lecz również daje 
możliwość zdobycia szerokiej wiedzy o kulturze, 
historii, sztuce i społeczeństwie Austrii. Kontakt 
z językiem w tak sprzyjających okolicznościach 
będzie stanowić zachętę do jego dalszej nauki 
po powrocie do domu.  Kwalifikacja uczestni-
ków do odpowiedniej grupy językowej odbywa 
się na podstawie wypełnianego w dniu przyjaz-
du testu. Skorzystaj z szansy, oceń swoje umie-

jętności i rozwiąż przykładowe testy językowe: 
almatur.opole.pl/testyjezykowe/ . Poza nauką, 
w czasie codziennych wycieczek będziemy po-
znawali wspaniałe zabytki i muzea, uczestni-
czyli w rozlicznych wydarzeniach artystycznych 
i kulturalnych zachęcających do wykorzystania 
nabytych umiejętności językowych oraz do 
swobodnego poruszania się po tym jednym 
z najbezpieczniejszych miast Europy. Oprócz 
rezydencji cesarzy – Hofburg i Schönbrunn 
zobaczymy Belweder, katedrę św. Szczepana 
i Kahlenberg, z którego Jan III Sobieski dowo-
dził bitwą o Wiedeń. Odwiedzimy najbardziej 
znane muzea z unikalnymi zbiorami.  Nie 
ominą nas atrakcje odbywającego się przed 
wiedeńskim Ratuszem Festiwalu Filmów Mu-
zycznych. Nocną panoramę miasta obejrzymy 
z wysokości 65 metrów „Diabelskiego Młyna”, 
będącego jedną z atrakcji Prateru – najstar-
szego europejskiego parku rozrywki.

Kurs standardowy
j. niemiecki lub j. angielski 
(12-18 lat)

praktyczna nauka języka

bogaty program zwiedzania

międzynarodowe spotkania



KURSY  J ĘZYKOWE INDYWIDUALNE

Niemcy - 
kurs języka niemieckiego 

Włochy - 
kurs języka włoskiego

Hiszpania - 
kurs języka hiszpańskiego

Łotwa -  kurs języka 
rosyjskiego

Austria - 
kurs języka niemieckiego 

Frankfurt (12-21 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: kurs stan-
dardowy - 20, kurs intensywny – 30. Stopnie 
zaawansowania: A1-C1. Zakwaterowanie: w rezy-
dencji, pokój 4-osobowy; wyżywienie: 3 posiłki 
dziennie; terminy rozpoczęcia: co tydzień w po-
niedziałek w terminie 25.06 – 26.08.2023r. Cena 
2-tygodniowego kursu standardowego: od 9.750 
PLN, intensywnego od 10.550 PLN.
Augsburg (12-17 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: 20. Stopnie 
zaawansowania: A0-B2. Zakwaterowanie u rodzi-
ny goszczącej, pokój 2-4 osobowy; wyżywienie: 3 
posiłki dziennie; terminy rozpoczęcia: co tydzień 
w poniedziałek w terminie 09.07 - 05.08.2023r. 
Cena 2-tygodniowego kursu od 9.200 PLN.
Monachium, Berlin, Kolonia (od 16 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: kurs stan-
dardowy - 20, kurs intensywny – 25. Stopnie za-
awansowania: A1-C2. Zakwaterowanie u rodziny 
goszczącej, pokój 2-osobowy; wyżywienie: śnia-
dania; terminy rozpoczęcia: co tydzień w ponie-
działek. Cena 2-tygodniowego kursu standardo-
wego: Monachium od 5.050 PLN, Berlin, Kolonia 
od 4.800 PLN; intensywnego: Monachium od 5.610 
PLN, Berlin, Kolonia od 5.300 PLN.

Wiedeń (od 16 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: kurs stan-
dardowy - 20, kurs intensywny – 30. Stopnie za-
awansowania: A1-C2. Zakwaterowanie u rodziny 
goszczącej, pokój 1-osobowy; wyżywienie: 2 po-
siłki dziennie; terminy rozpoczęcia: co tydzień w 
poniedziałek. Cena 2-tygodniowego kursu stan-
dardowego: od 6.490 PLN, intensywnego od 7.890 
PLN.

świadczenia 
Zakwaterowanie: u rodziny goszczącej/akademik/
kampus; pokoje: 1-, 2-, 4-, 6-osobowe – w zależności 
od wybranego kierunku i szkoły.
Wyżywienie: śniadania/2 posiłki dziennie/3 posiłki 
dziennie – w zależności od wybranego kierunku i 
szkoły.
Transport: dojazd własny (oferujemy bilety na 
połączenia autokarowe i lotnicze).
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 
60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę 
i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP – 
1.000 PLN.

uwagi
Propozycje zamieszczone na niniejszej stronie 
mają charakter informacyjny, istnieje możliwość 
modyfikacji oferty (inna forma zakwaterowania, 
wyżywienia, ilości godzin kursu, specjalizacji 
itp.). Pełny wykaz dostępnych kierunków i szkół 
oraz szczegółowa oferta indywidualnych kursów 
językowych dostępna na stronie www.almatur.pl

terminy wyja zdów:
Terminy rozpoczęcia kursów: w poniedziałki, 
dokładne daty – w zależności od wybranego 
kierunku i szkoły.

NAUKA W KLIMACIE 
WAKACJI
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NIEMCY,  FRANCJA ,  AUSTR IA ,  WŁOCHY,  H ISZPANIA ,  ŁOTWA

renomowane szkoły językowe

zajęcia wyłącznie z native speakerami

duża różnorodność opcji zakwaterowania

kursy „szyte na miarę” – dopasowanie ofert do potrzeb klienta

Francja - 
kurs języka francuskiego

Rouen (od 16 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: kurs stan-
dardowy – 20, kurs intensywny – 30. Stopnie za-
awansowania: A1-C2. Zakwaterowanie u rodziny 
goszczącej, pokój 1-osobowy; wyżywienie: 2 posiłki 
dziennie, w weekendy 3 posiłki dziennie; terminy 
rozpoczęcia: co tydzień w poniedziałek. Cena 2-ty-
godniowego kursu standardowego: od 5.290 PLN, 
intensywnego: od 6.390 PLN.
Nicea (13-21 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: kurs standar-
dowy – 20, kurs intensywny – 30. Stopnie zaawan-
sowania: A0-B2. Zakwaterowanie w rezydencji, 
pokój 1-osobowy; wyżywienie: 3 posiłki dziennie; 
terminy rozpoczęcia: co tydzień w poniedziałek w 
okresie 02.07 - 26.08.2023r. Cena 2-tygodniowego 
kursu standardowego od: 11.400 PLN, intensywne-
go: od 12.100 PLN. 

Rzym, Mediolan, Florencja (od 16 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: kurs inten-
sywny – 20, kurs superintensywny – 30. Stopnie 
zaawansowania: A1-C2. Zakwaterowanie u rodziny 
goszczącej, pokój 1-osobowy; wyżywienie: 2 po-
siłki dziennie; terminy rozpoczęcia: co tydzień w 
poniedziałek. Cena 2-tygodniowego kursu inten-
sywnego: od 5.399 PLN, superintensywnego: od 
6.499 PLN.

Barcelona, Madryt, Sewilla, Walencja (od 16 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: kurs in-
tensywny – 20, kurs superintensywny – 30. 
Stopnie zaawansowania: A1-C2. Zakwatero-
wanie u rodziny goszczącej, pokój 1-osobowy; 
wyżywienie: 2 posiłki dziennie; terminy roz-
poczęcia: co tydzień w poniedziałek. Cena 2- 
tygodniowego kursu intensywnego: Barcelona, 
Madryt od 5.820 PLN, Sewilla, Walencja od: 5.465 
zł; superintensywnego: Barcelona, Madryt od 7.220 
PLN, Sewilla, Walencja od 6.865 PLN.

Ryga (od 16 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: kurs stan-
dardowy – 20, kurs intensywny – 25. Stopnie za-
awansowania: A0-C1. Zakwaterowanie u rodziny 
goszczącej, pokój 1-osobowy; wyżywienie: 2 posiłki 
dziennie; terminy rozpoczęcia: co tydzień w ponie-
działek. Cena 2-tygodniowego kursu standardowe-
go: od 5.700 PLN, intensywnego: od 6.500 PLN.

Wiedeń (16-19 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: kurs standar-
dowy - 20, kurs intensywny – 30. Stopnie zaawan-
sowania: A1-C2. Zakwaterowanie w akademiku, 
pokój 4-6-osobowy; wyżywienie: 2 posiłki dziennie; 
terminy rozpoczęcia: co tydzień w poniedziałek w 
okresie 02.07 – 12.08.2023r. Cena 2 tygodniowego 
kursu standardowego: od 7.545 PLN, intensywnego 
od: 7.773 PLN.
Wiedeń (12-17 lat)
Ilość godzin lekcyjnych tygodniowo: kurs standar-
dowy - 20, kurs intensywny – 30. Stopnie zaawan-
sowania: A1-C2. Zakwaterowanie w kampusie, po-
kój 4-6-osobowy; wyżywienie: 3 posiłki dziennie; 
terminy rozpoczęcia: co tydzień w poniedziałek w 
okresie 02.07 - 05.08.2023r. Cena 2-tygodniowego 
kursu standardowego: od 9.500 PLN, intensywne-
go: od 10.700 PLN.

Kod
wyjazdu: 
OAJW

J. niemiecki/ J. angielski

Terminy Cena First Moment

1 4 199 PLN 3 699 PLN

First Moment do 24.02. Liczba miejsc w promocji 
ograniczona. Dla stałych klientów specjalne 
benefity - szczegóły str. 7. Ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej od 
2,4% - szczegóły na www.almatur.pl. Obowiązkowe 
dopłaty: TFG 10 PLN/os., TFP 10 PLN/os. 



I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pojęcia używane w niniejszych warunkach uczest-
nictwa mają następujące znaczenie:
1) warunki uczestnictwa - niniejsze Ogólne warunki 
uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowa-
nych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur;
2) umowa-zgłoszenie - formularz o nazwie „umowa-
-zgłoszenie służący celom określonym w rozdziale III:
3) strony - łącznie: organizator i podróżny;
4) organizator – biuro podróży występujące pod 
nazwą Almatur, organizujące wybraną imprezę tury-
styczną. Nazwa handlowa, firma i adres organizato-
ra turystyki, a także jego numery telefonów i adresy 
poczty elektronicznej znajdują się w katalogu imprez i 
umowie-zgłoszeniu;
5) podróżny - każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest 
uprawniony do podróżowania na podstawie umowy 
zawartej w zakresie stosowania ustawy;
6) agent turystyczny - przedsiębiorca, który na pod-
stawie umowy agencyjnej z organizatorem sprzedaje 
lub oferuje do sprzedaży imprezy utworzone przez 
organizatora;
7) impreza lub impreza turystyczna - impreza tury-
styczna organizatora stanowiąca połączenie co naj-
mniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych 
na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniają-
ce warunki, o których mowa w art. 5 ustawy;
8) umowa - zawarta między organizatorem a podróż-
nym umowa o udział w imprezie, dotycząca imprezy 
jako całości lub jeżeli impreza jest realizowana na 
podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obej-
mujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej 
samej imprezy;
9) katalog imprez - udostępniony przez organizatora 
i skierowany do ogółu materiał informujący o im-
prezach w formie katalogu, folderu i broszury lub w 
formie im podobnej zawierający informacje dotyczące 
imprez organizowanych przez organizatora;
10) trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwia-
jące podróżnemu lub organizatorowi przechowywanie 
informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób 
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości 
przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje 
służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowy-
wanych informacji w niezmienionej postaci;
11) ubezpieczyciel - SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzy-
stwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Przyokopowa 31 zapewniający wymagane ustawą dla 
imprez zagranicznych ubezpieczenie KL/NNW oraz za-
bezpieczenie na wypadek niewypłacalności w postaci 
gwarancji ubezpieczeniowej;
12) gwarancja ubezpieczeniowa - gwarancja ubezpie-
czeniowa na wypadek niewypłacalności organizatora, 
o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, wydana 
przez ubezpieczyciela;
13) a) TFG - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o któ-
rym mowa w przepisach rozdziału 5 ustawy; b) TFP - 
Turystyczny Fundusz Pomocowy, wprowadzony z roz-
porządzeniem (Dz.U 2020 r. poz. 2379), które weszło w 
życie 1 stycznia 2021 r.
14) nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności - sytu-
acja pozostająca poza kontrolą strony powołującej 
się na taką sytuację, której skutków nie można było 
uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne 
działania;
15) niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wy-
konanie usług turystycznych objętych imprezą;
16) powrót do kraju - powrót podróżnego do miejsca 
rozpoczęcia podróży lub do innego miejsca uzgodnio-
nego przez strony umowy;
17) ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o im-
prezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dziennik Ustaw, poz. 2361);
18) informacje dodatkowe - Informacje dodatkowe do 
oferty turystycznej - szczegółowe zasady dotyczące 
organizacji poszczególnych rodzajów imprez, stano-
wiące uzupełnienie warunków uczestnictwa.
2. Warunki uczestnictwa stanowią wzorzec umowy w 
rozumieniu art. 384 k.c. i określają prawa i obowiązki 
organizatora i podróżnego związane z oferowaniem, 
sprzedażą i realizacją imprez turystycznych organi-
zatora. W sprawach nieuregulowanych warunkami 
uczestnictwa obowiązują przepisy ustawy.
3. Organizator i podróżny przekazują sobie wymagane 
ustawą lub umową informacje, oświadczenia
i materiały za potwierdzeniem odbioru na piśmie lub 
innym trwałym nośniku z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. Jeżeli ustawa wymaga przekazania podróżnemu 

informacji lub oświadczenia na określonym nośniku 
- zostanie użyty nośnik wskazany w ustawie.
II. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC PODRÓŻNYCH
1. Przed zawarciem umowy udziela się podróżnemu:
a) standardowych informacji za pośrednictwem od-
powiedniego standardowego formularza informacyj-
nego, zwanego dalej „standardowym formularzem”, 
stanowiącego załącznik 1 lub 2 do ustawy,
b) informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy, 
zwanych dalej „informacjami o imprezie”.
2. Informacje o imprezie zawarte są w katalogu im-
prez, w warunkach uczestnictwa, informacjach dodat-
kowych do oferty turystycznej, w umowie - zgłoszeniu 
oraz w dokumentach podróży wydanych podróżnemu 
przed rozpoczęciem imprezy.
3. W chwili zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej 
zawarciu udostępnia się podróżnemu na trwałym 
nośniku kopię umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
4. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii umowy 
w postaci papierowej, jeżeli została zawarta
w jednoczesnej fizycznej obecności stron.
5. W opisach poszczególnych imprez turystycznych 
zamieszczonych w katalogu imprez organizator po-
daje informacje o głównych właściwościach usług 
turystycznych.
6. Szczegółowy program zwiedzania oraz inne infor-
macje, o których mowa w pkt. 5, mogą być zawarte 
w innym niż katalog materiale stanowiącym element 
umowy.
7. Informacje wymienione w ust. 5, które wymagają 
skonkretyzowania w odniesieniu do imprezy wybranej 
przez podróżnego są konkretyzowane w umowie-zgło-
szeniu w formie szczegółowych postanowień - sto-
sownie do ustaleń organizatora i podróżnego.
8. Usługi turystyczne świadczone przez organizatora 
nie są standardowo dostępne dla osób o ograniczo-
nej sprawności ruchowej. Na wniosek podróżnego 
złożony na trwałym nośniku zostaną mu udzielone w 
tej samej formie przez organizatora, przy zawieraniu 
umowy, dokładne informacje o możliwości dostoso-
wania usług do potrzeb podróżnego.
III. UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
1. Stronami umowy są organizator i podróżny. W przy-
padku zawierania przez podróżnego umowy na rzecz 
osoby trzeciej, podróżny wskazuje tę osobę w umo-
wie-zgłoszeniu. Jeżeli podróżny nie ma pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych, to przy zawieraniu umowy 
działa za niego przedstawiciel ustawowy.
2. Podróżny określa w umowie-zgłoszeniu wybraną 
imprezę, termin jej rozpoczęcia i zakończenia, liczbę 
podróżnych uczestniczących w imprezie oraz wskaza-
ne w umowie-zgłoszenie dane osobowe podróżnych, 
a także, poprzez zaznaczenie właściwej opcji, wskazuje 
rodzaje i zakres usług objętych programem imprezy i 
składa oświadczenia związane z imprezą przewidziane 
w formularzu umowy-zgłoszenia. Organizator w umo-
wie-zgłoszeniu podaje wymagane ustawą informacje 
o imprezie i związane z imprezą.
3. Integralną część umowy stanowią: a) warunki 
uczestnictwa, b) informacje dodatkowe do oferty tu-
rystycznej, c) umowa-zgłoszenie, d) program i warunki 
imprezy.
4. Podróżny zobowiązany jest zapłacić cenę imprezy w 
umówionej wysokości oraz w terminach określonych 
w umowie.
5. Uczestnicy biorący po raz kolejny udział imprezie 
organizowanej przez Almatur mają możliwość skorzy-
stania z profitów przewidzianych dla Stałych Klientów, 
podanych każdorazowo przy danej ofercie. Profity 
przysługują każdemu, kto uczestniczył w imprezie Al-
maturu w ostatnich dwóch latach i nie wnioskował o 
usunięcie swoich danych osobowych przetwarzanych 
przez Almatur Łódź Sp. z o.o.
6. Z zastrzeżeniem pkt. 8, przy podpisaniu umowy po-
dróżny dokonuje przedpłaty w wysokości 25% ceny 
imprezy. Przedpłata jest należna od każdego uczest-
nika imprezy wymienionego w umowie zgłoszeniu.
7. W terminie do 21 dni (45 dni przy imprezach samolo-
towych) przed rozpoczęciem imprezy podróżny zobo-
wiązany jest wpłacić na rzecz organizatora pozostałą 
część ceny imprezy, chyba, że umowa stanowi inaczej.
8. W przypadku imprezy rozpoczynającej się na 21 (45 
dni przy imprezach samolotowych) lub mniej dni od 
dnia zawarcia umowy podróżny zobowiązany jest do 
zapłaty całej ceny imprezy w momencie zawierania 
umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
9. W razie niedokonania wpłaty pozostałej części ceny 
imprezy w terminie określonym w pkt.7 umowa roz-

wiązuje się w dniu następującym po ostatnim dniu 
tego terminu, chyba że organizator wyrazi zgodę na 
przedłużenie terminu zapłaty.
10. W przypadku płatności przelewem na rachunek 
bankowy - za termin zapłaty uważa się datę wpływu 
środków na rachunek, a koszty operacji bankowych 
ponosi podróżny.
11. W umowie-zgłoszeniu strony określają wymagania 
specjalne, o których podróżny powiadomił organiza-
tora i na które strony umowy wyraziły zgodę.
12. Informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1-6 
ustawy nie podlegają zmianie, chyba że strony umowy 
postanowią inaczej albo zostaną zmienione w przy-
padkach określonych w art. 45 ust. 2 lub art. 46 ust. 
1 ustawy.
IV UBEZPIECZENIA I GWARANCJA
1. Podróżny uczestniczący w imprezie za granicą jest 
objęty ubezpieczeniem kosztów leczenia i następstw 
nieszczęśliwych wypadków (KL/NNW). Organizator za-
wiera na rzecz podróżnego umowę ubezpieczenia w 
SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9.
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia SIGNAL IDUNA - 
BEZPIECZNE PODRÓŻE, w tym w zakresie amatorskiego 
uprawiania sportu i następstw chorób przewlekłych 
obejmuje:
a) uczestnicy wyjazdów zagranicznych objęci są 
ubezpieczeniem w zakresie STANDARD (dot. teryto-
rium Europy i Basenu Morza Śródziemnego), którego 
przedmiotem są: koszty leczenia łącznie z assistance, 
a także pomocą i ochroną prawną (KL – wariant pod-
stawowy) suma ubezpieczenia – 60.000 EUR, koszty 
ratownictwa – 7.000 EUR (podlimit kosztów leczenia), 
następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma 
ubezpieczenia: 15.000 zł na wypadek śmierci lub 100% 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróżny (BP) 
suma ubezpieczenia
1.000 zł oraz koszty kwarantanny 1.000 EUR.
b) w przypadku wyjazdów poza terytorium Europy i 
Basenu Morza Śródziemnego przedmiotem ubezpie-
czenia są: koszty leczenia łącznie z assistance, a także 
pomocą i ochroną prawną (KL – wariant podstawowy) 
suma ubezpieczenia – 60.000 EUR, koszty ratownictwa 
– 7.000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpiecze-
nia: 15.000 zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego 
uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróżny (BP) suma 
ubezpieczenia 1.000 zł. oraz koszty kwarantanny 1.000 
EUR.
c) uczestnicy wyjazdów krajowych objęci są ubezpie-
czeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
(NNW) o sumie ubezpieczeń: 15.000 zł na wypadek 
100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7.500 zł na 
wypadek śmierci.
3. Ogólne warunki ubezpieczenia KL/NNW ustalone 
przez ubezpieczyciela, zawierające m.in. zakres ubez-
pieczenia i sposób likwidacji szkody są doręczane po-
dróżnemu przy zawieraniu umowy.
4. Umowa nie może być zawarta z podróżnym, który 
nie złożył oświadczenia, że stan jego zdrowia umożli-
wia udział w imprezie oraz, że w przypadku zachoro-
wania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy 
w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajem-
nicy lekarskiej względem ubezpieczyciela, a także iż 
wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi 
dokumentacji leczenia.
5. Jeżeli podróżny zawiera umowę na rzecz osoby/
osób trzecich to w umowie zgłoszeniu składa oświad-
czenie przewidziane w pkt. 4 w imieniu tej osoby/ tych 
osób.
6. Podróżny może dodatkowo ubezpieczyć się od 
związanych z imprezą kosztów rezygnacji z imprezy 
turystycznej i kosztów przerwania uczestnictwa w 
imprezie turystycznej. Warunki zawarcia i wygaszenia 
umowy ubezpieczenia określa Ubezpieczyciel w Ogól-
nych Warunkach Ubezpieczenia.
7. Organizator wydaje podróżnemu wpłacającemu 
całość lub część należności z tytułu zawartej umo-
wy, w formie oświadczenia, pisemne potwierdzenie 
posiadania zabezpieczenia finansowego na wypadek 
niewypłacalności w formie gwarancji oraz odprowa-
dzania składek na Fundusz.
8. Organizator oświadcza, że posiada ważną gwaran-
cję ubezpieczeniową wydaną przez ubezpieczyciela 
przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji im-
prezy lub kosztów powrotu do kraju oraz na zwrot ca-
łości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za 
imprezę w razie niewypłacalności organizatora. Data 
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ważności, jej numer oraz kwota gwarancji znajdują się 
na umowie-zgłoszeniu.
9. Organizator oświadcza, że dokonuje terminowe-
go odprowadzania składek od umów należnych od 
umów składki na TFG, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz 
ust. 2 pkt 4 ustawy i zobowiązuje się do dalszego od-
prowadzania składek na zasadach określonych usta-
wą. Kwota należna z tytułu składki na TFG, obliczana 
jest za okres jednego miesiąca i przekazywana wraz z 
wymaganą ustawą deklaracją do Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego w terminie do 21. dnia mie-
siąca następującego po danym okresie.
10. W razie przewidzianej ustawą konieczności wypłat 
z gwarancji ubezpieczeniowej - szczegółowych infor-
macji udziela podróżnemu:
1) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy 
lub kosztów powrotu do kraju Urząd Marszałkowski
lub najbliższą placówką konsularną Rzeczypospolitej 
Polskiej. Adresy i telefon właściwego Urzędu Marszał-
kowskiego znajduje się w formularzu informacyjnym.
2) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesio-
nych tytułem zapłaty za imprezę - ubezpieczyciel.
11. Organizator do cen imprez turystycznych dolicza 
składkę na TFP, która jest w całości odprowadzana
na Turystyczny Fundusz Pomocowy, utworzony na 
wypadek sytuacji kryzysowych na rynku. Obowiązek 
pobierania składek dotyczy wszystkich organizatorów 
imprez turystycznych działających na polskim rynku. 
Wysokości składek są ustalane Rozporządzeniem Mi-
nistra Rozwoju, Pracy i Technologii i zależą od kraju 
docelowego oraz rodzaju transportu.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych podróżnych 
uczestniczących w imprezach turystycznych orga-
nizowanych przez organizatora jest Biuro Podróży i 
Turystyki Almatur-Łódź Sp. z o.o. z siedzibą pod ad-
resem: 90-417 Łódź ul. Piotrkowska 59. W celu reali-
zacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw 
dotyczących przetwarzania danych osobowych należy 
kontaktować się z Biurem Podróży i Turystyki Alma-
tur-Łódź (e-mail: dpo@almatur.pl, tel. 42 637 11 22).
2. W zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia 
Administratorem danych osobowych podróżnych jest 
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie (01-
208) (e-mail: info@ signal-iduna.pl, tel. +48 22 505 65 
06). W sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych przez ubezpieczyciela można skontakto-
wać się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych 
e-mail: iod@signal iduna.pl lub pisemnie na podany 
adres. Pełna informacja na temat przetwarzania da-
nych przez Signal Iduna Polska TU S.A. znajduje się na 
stronie www.signal-iduna.pl.
3. Podane przez podróżnych dane osobowe będą 
przetwarzane przez Administratora w celu realizacji
umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w 
celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora, którym jest również marketing 
bezpośredni, w celu wykonania ciążących na orga-
nizatorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego 
ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie da-
nych osobowych wskazanych w formularzu umowy 
jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy 
na organizację imprezy turystycznej. Odbiorcami da-
nych osobowych będą organizator imprezy turystycz-
nej, a także podmioty realizujące świadczenia związa-
ne z realizacją umowy, takie jak: przewoźnicy, hotele, 
firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracują-
ce na podstawie umów agencyjnych. Jeśli realizacja 
umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą 
przekazywane do państw trzecich. Uzyskane dane 
osobowe będą przechowywane przez okres realizacji 
usługi oraz po jej zakończeniu - przez okres niezbędny 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz 
wykonania obowiązków prawnych - zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Dane osobowe podróżnych nie 
będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. Informujemy o prawie 
dostępu do treści swoich danych osobowych, a także 
o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. 
W związku z tym, że dane osobowe są przetwarzane 
również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, 
której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym 
momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwa-
rzania. Przysługujące
uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną 
informację na adres mailowy Administratora. Ponadto 
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Pre-

zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypad-
ku uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych 
osobowych narusza przepisy RODO. W dowolnym mo-
mencie istnieje również prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych opartego na 
wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów reali-
zowanych przez Administratora z przyczyn związanych 
ze swoją szczególną sytuacją poprzez przesłanie sto-
sownej informacji na adres mailowy Administratora.
VI. ZMIANY UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1. Podróżny może bez zgody organizatora przenieść na 
osobę spełniającą warunki udziału w imprezie,
wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnie-
nia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie 
wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie 
uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne 
wobec organizatora, jeżeli podróżny zawiadomi go o 
tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Za-
wiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed roz-
poczęciem imprezy uważa się w każdym przypadku za 
złożone w rozsądnym terminie.
2. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiąz-
ków, o których mowa w pkt. 1, będzie wiązać się dla 
organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich 
zapłaty wykaże je podróżnemu. Koszty te muszą być 
zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosz-
tów poniesionych przez organizatora na skutek prze-
niesienia umowy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy 
oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku 
zmiany podróżnego uczestniczącego w imprezie po-
dróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpo-
wiadają solidarnie.
3. Jeśli uczestnictwo w imprezie jest związane z prze-
lotami samolotowymi i/ lub koniecznością wcześniej-
szego otrzymania wiz, to w takich przypadkach moż-
liwość zamiany uczestników może być ograniczona 
warunkami zakupu przez Almatur biletów lotniczych 
lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji 
wizowej.
4. Cena i inne niż cena warunki umowy mogą być 
zmienione przed rozpoczęciem imprezy w przypad-
kach i na zasadach określonych w ust. 5 – 13.
5. Podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie jako 
bezpośredni skutek zmiany: a) ceny przewozów pasa-
żerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub 
innych źródeł zasilania;
b) wysokości podatków lub opłat od usług turystycz-
nych objętych umową, nałożonych przez podmioty, 
które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji 
imprezy, w tym podatków turystycznych, opłat lotni-
skowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na 
ląd w portach oraz na lotniskach; c) kursów walut ma-
jących znaczenie dla danej imprezy.
6. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższo-
na w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy,
7. Organizator przed rozpoczęciem imprezy może do-
konać jednostronnie: a) podwyższenia ceny w grani-
cach do 8% całkowitej ceny imprezy, z zastrzeżeniem 
ust.6; b) zmiany wa warunków innych niż cena warun-
ków umowy – gdy zmiana jest nieznaczna i jednocze-
śnie organizator poinformuje podróżnego o zmianie 
w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym 
nośniku.
8. Organizator powiadamia podróżnego na trwałym 
nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny 
oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej ob-
liczenia. Jeśli w ofercie nie wskazano waluty mającą 
znaczenie dla danej imprezy to przyjmuje się, że jest 
to EUR - dla krajów europejskich i USD – dla pozo-
stałych.
9. Organizator ma prawo do podwyższenia ceny, a po-
dróżny do obniżenia ceny odpowiadającej obniżeniu 
kosztów, o których mowa w ust. 5, które nastąpiło po 
zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy. W 
przypadku obniżenia ceny organizator może odliczyć 
od zwrotu należnego podróżnemu rzeczywiste koszty 
obsługi, przedstawiając na żądanie podróżnego do-
wód ich poniesienia.
10. Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy tu-
rystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości 
usług turystycznych, to jest elementy umowy określo-
ne w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub nie może spełnić 
specjalnych wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 
4 pkt 4, lub proponuje podwyższenie ceny przekracza-
jące 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie 
z art. 45 ust. 2. – niezwłocznie powiadamia o tym po-
dróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na 
trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie 
zaoferować podróżnemu imprezę zastępczą, w miarę 

możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
11. Podróżny po otrzymaniu powiadomienia o którym 
mowa w pkt. 10, w wyznaczonym, rozsądnym terminie 
informuje organizatora, że przyjmuje proponowaną 
zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej, albo 
odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesio-
nych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za od-
stąpienie, albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje 
zastępczą imprezę.
12. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza impreza, o któ-
rych mowa w pkt. 10, prowadzą do obniżenia jakości 
lub kosztów imprezy, podróżny jest uprawniony do 
odpowiedniego obniżenia ceny.
13. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana 
zgodnie z pkt. 11, organizator nie później niż w termi-
nie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca wpłaty 
dokonane przez podróżnego lub w jego imieniu. Po-
dróżny jest zwolniony od wniesienia opłaty za od-
stąpienie od umowy. Przepisy art. 50 ust. 2-8 ustawy 
stosuje się odpowiednio.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM 
IMPREZY
1. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w im-
prezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpo-
częciem.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w usta-
wie, w razie odstąpienia od umowy, podróżny jest zo-
bowiązany do zapłacenia wskazanej przez organizato-
ra opłaty. Wysokość tej opłaty zależna jest od tego w 
jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie 
turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów 
oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywne-
go wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata 
ta w wysokości określonej w punktach 3 i 4 stanowi 
równowartość rzeczywistych kosztów ponoszonych w 
związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorga-
nizowania imprezy turystycznej.
3. Opłata za odstąpienia od umowy wynosi standar-
dowo za osobę:
- do 45 dni przed dniem wyjazdu - 10% ceny imprezy
- od 44 dni do 31 dnia wyjazdu - 15% ceny imprezy
- od 30 do 20 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 25% 
ceny imprezy
- od 19 do 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 50% 
ceny imprezy
- od 9 do 4 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 75% 
ceny imprezy
- od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub w przy-
padku jej nierozpoczęcia - 90% ceny imprezy.
4. Opłata za odstąpienia od umowy wynosi przy im-
prezach samolotowych za osobę:
- do 90 dni przed dniem wyjazdu - 10% ceny imprezy
- od 89 do 45 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 25% 
ceny imprezy
- od 44 dni do 31 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 
50% ceny imprezy
- od 30 do 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 75% 
ceny imprezy
- od 14. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub w przy-
padku jej nierozpoczęcia - 90% ceny imprezy.
5. Na żądanie podróżnego organizator uzasadni wyso-
kość opłat za odstąpienie od umowy. Opłata
podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróż-
nego.
6. Podróżny może odstąpić od umowy przed rozpo-
częciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpie-
nie od umowy w przypadku wystąpienia nieuniknio-
nych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w 
miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, 
które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub 
przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróż-
ny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych 
z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia w tym zakresie.
7. Organizator może rozwiązać umowę i dokonać peł-
nego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu 
imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub za-
dośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się 
do udziału w imprezie, jest mniejsza niż 35 dla im-
prez autokarowych oraz mniejsza niż 30 dla imprez 
samolotowych (chyba, że umowa stanowi inaczej), a 
organizator powiadomił podróżnego o rozwiązaniu 
umowy w terminie nie później:
- niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 
ponad 6 dni,
- niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 
6 dni lub krócej.
- niż na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwa-
jącej krócej niż 2 dni. 217



8. Organizator może rozwiązać umowę przed rozpo-
częciem imprezy i dokonać pełnego zwrotu podróżne-
mu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatko-
wego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie 
może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności. Organizator powiadomi 
podróżnego na trwałym nośniku o rozwiązaniu umo-
wy niezwłocznie, przed rozpoczęciem imprezy.
9. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesio-
nych opłat i wpłat, o których mowa w art. 47 ust. 4 i 5 
ustawy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy 
o udział w imprezie turystycznej. Przepis art. 47 ust. 2 
stosuje się odpowiednio.
VIII. REALIZACJA UMOWY O IMPREZĘ
1. Podróżny zobowiązany jest stawić się na miejsce 
zbiórki lub miejsce rozpoczęcia podróży określone w 
dokumentach podróży. Zmiana miejsca rozpoczęcia 
lub zakończenia podróży, nawet jeśli znajduje się na 
trasie przejazdu/ przelotu wymaga zgody organizato-
ra.
2. Impreza rozpoczyna się i kończy w dacie wskaza-
nej w umowie-zgłoszeniu. Doba hotelowa zwyczajowo 
zaczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godz. 9.00. W 
dniu wyjazdu, niezależnie od godziny wylotu/wyjazdu, 
podróżny winien opuścić pokój hotelowy przed upły-
wem doby hotelowej.
3. Jeżeli podróżny podczas podróży nie będzie legi-
tymował się polskim dokumentem tożsamości, ma 
obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora, 
który udzieli mu dodatkowych informacji na temat 
właściwych przepisów wjazdowych, które będą go 
obowiązywały.
4. Podróżny ma obowiązek legitymować się podczas 
podróży ważnymi dokumentami wymaganymi
dla danej podróży (w tym związanymi z ochroną przed 
chorobami zakaźnymi), a także wszystkimi dokumen-
tami podróży wydanymi przez organizatora.
5. W trakcie trwania imprezy podróżny zobowiązany 
jest do stosowania się do wskazówek pilota, rezy-
denta lub lokalnego przedstawiciela organizatora 
dotyczących realizacji programu, w szczególności do 
przestrzegania godzin zbiórki uczestników imprezy.
6. Podróżny obowiązany jest przestrzegać przepisów 
celnych, dewizowych i porządkowych obowiązujących 
w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju docelowym.
7. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest 
wykonywana zgodnie z umową, organizator usuwa 
niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże 
się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w 
stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług 
turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nie-
usunięcia niezgodności przepisy art. 50 ustawy sto-
suje się odpowiednio. Jeżeli organizator nie usunie 
niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym 
przez podróżnego, podróżny może dokonać tego sam 
i wystąpić o zwrot poniesionych,
niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiąza-
ny do wyznaczenia terminu, jeżeli organizator
odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okolicz-
ności wynika, że niezgodność powinna być usunięta 
niezwłocznie.
8. Jeżeli organizator w czasie trwania danej imprezy 
nie wykonuje przewidzianych w umowie usług sta-
nowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, 
bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, 
wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świad-
czenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodnio-
ny w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót 
podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie zo-
stał zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych 
jest niższa od jakości usługi określonej w programie 
imprezy, organizator przyznaje podróżnemu odpo-
wiednie obniżenie ceny imprezy. Podróżny może od-
rzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko 
wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało 
uzgodnione w umowie, lub jeżeli przyznana obniżka 
ceny jest nieodpowiednia.
9. W przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na 
realizację imprezy, a organizator nie zdoła usunąć 
tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczo-
nym przez podróżnego, podróżny ma prawo do roz-
wiązania umowy bez opłaty za jej rozwiązanie. Jeżeli 
impreza obejmuje transport podróżnych, organizator 
zapewnia powrót podróżnego do kraju równoważnym 
środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania 
podróżnego dodatkowymi kosztami. Przepisy art. 50 
ustawy stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń 
zastępczych lub podróżny je odrzuci zgodnie z posta-
nowieniem pkt. 9, wówczas podróżny jest uprawniony 

do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub 
zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy.
11. W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie 
podróżnemu powrotu do kraju zgodnie z umową z 
powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczno-
ści, organizator ponosi koszty niezbędnego zakwate-
rowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii 
równoważnej do określonej w umowie, przez okres do 
3 nocy.
12. W czasie trwania imprezy, podróżny ma prawo do 
korzystania z pomocy i opieki przedstawiciela organi-
zatora, któremu może zgłaszać wszelkie uwagi i suge-
stie dotyczące realizacji umowy.
13. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej 
pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej 
sytuacji, w tym, zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy, gdy 
niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego 
do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie tury-
stycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych 
okoliczności. Pomoc ta, polega w szczególności na 
udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących 
świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy 
konsularnej; a także na udzieleniu podróżnemu po-
mocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się 
na odległość, w tym ze środków komunikacji elektro-
nicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, 
o których mowa w art. 48 ust. 5 ustawy. Organizator 
może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli 
trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej 
podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. 
Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych 
kosztów poniesionych przez organizatora.
IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte 
wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych 
umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wy-
konane przez organizatora, czy przez innych dostaw-
ców usług turystycznych.
2. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy 
okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, 
chyba że została ona spowodowana wyłącznym dzia-
łaniem lub zaniechaniem podróżnego.
3. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub za-
dośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, 
których doznał w wyniku niezgodności. Organizator 
niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadość-
uczynienie
4. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub 
zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy 
organizator udowodni, że winę za niezgodność ponosi 
podróżny lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywa-
niem usług turystycznych objętych umową, a niezgod-
ności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, a także gdy 
niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i 
nadzwyczajnymi okolicznościami.
5. Roszczenia podróżnego z tytuły niewykonania lub 
nienależytego wykonania usług turystycznych obję-
tych imprezą przedawniają się z upływem 3 lat.
6. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo 
warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczy-
nienie jest wypłacane przez dostawcę usług tury-
stycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie 
same ograniczenia stosuje się do organizatora.
7. W przypadkach innych, niż określone w art. 50 ust. 
5 ustawy, organizator ogranicza odszkodowanie, jakie 
ma zostać wypłacone przez organizatora, do trzykrot-
ności ceny imprezy turystycznej względem każdego 
podróżnego. Ograniczenia tego nie stosuje się w przy-
padku szkody na osobie lub szkody spowodowanej 
umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
X. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
1. Podróżny ma obowiązek poinformować organizato-
ra lub przedstawiciela organizatora w miejscu
realizacji imprezy (rezydenta, pilota, opiekuna) o 
wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie 
realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej nie-
zgodności podróżny ma prawo do złożenia skargi. W 
celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożo-
na przez podróżnego niezwłocznie, tak, aby organi-
zator mógł jak najszybciej interweniować i wyjaśnić 
sprawę w trybie pilnym. Organizator zaleca złożenie 
skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (ma-
ilem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga 
powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację 
podróżnego i imprezy w której uczestniczył (w tym 
m.in. numer umowy oraz datę imprezy), przedmiot 
skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, 
a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do 
zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed 

jego upływem. W przypadku złożenia skargi po ter-
minie, organizator jest uprawniony do uznania jej za 
bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień podróżne-
go do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed 
upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 lata. 
Podróżny, w trakcie rozpatrywania skargi przez
organizatora powinien zapewnić współpracę z orga-
nizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia 
skargi.
2. Skarga związana z realizacją imprezy może być kie-
rowana bezpośrednio do organizatora lub do agen-
ta turystycznego, za pośrednictwem którego umowa 
została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie 
przekazuje skargę organizatorowi. Skargę wniesioną 
do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za 
wniesioną z tym dniem do organizatora. Agent tury-
styczny oraz przedstawiciel organizatora w miejscu 
realizacji imprezy (rezydent) nie są uprawnieni do 
uznawania roszczeń podróżnego związanych z umo-
wą, w szczególności wynikających z wniesionej przez 
podróżnego skargi.
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie 
przekazana podróżnemu w postaci papierowej lub za 
pomocą innego trwałego nośnika informacji, stosow-
nie do okoliczności bezzwłocznie,
ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
odpowiedzi przed jego upływem.
4. Do niestanowiących skarg wiadomości i żądań po-
dróżnego związanych z realizacją imprezy stosuje się 
odpowiednio postanowienia pkt 1-3.
5. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, organizator nie ko-
rzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg 
i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa, organizator informuje, 
iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postę-
powania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich, któremu podlega organizator 
jest Inspekcja Handlowa
- Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Infor-
macje dotyczące pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich za pomocą platformy utwo-
rzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod ad-
resem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
index.cfm? event=main.home2show&lng=PL. Podróż-
ny jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą 
wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia 
umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej na 
stronie internetowej organizatora (online). Podróż-
ny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich 
uprawnień oraz w zakresie sporu między nim a orga-
nizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) 
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, 
do której zadań statutowych należy ochrona konsu-
mentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzy-
szenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z in-
formacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.
uokik.gov.pl
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczest-
nictwa mają zastosowanie przepisy ustawy, kodeksu 
cywilnego, wskazane ustawą przepisy art. 10, art. 11, 
art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 683) oraz rozporządzeń Unii Eu-
ropejskiej dotyczących konsumentów usług turystycz-
nych.
2. Podróżny może zapoznać się z treścią ustawy, w tym 
przepisów powołanych w warunkach uczestnictwa, na 
stronie internetowej organizatora pod adresem www.
almatur.pl bądź pod adresem: www.sejm.gov.pl.
3. Niniejsze warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 
1 grudnia 2021 r.
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A. Zawarcie umowy
1. Zawarcia umowy na rzecz Uczestnika nieposia-
dającego zdolności do czynności prawnych (poni-
żej 13 lat) dokonują jego rodzice lub jego prawny 
opiekun. W przypadku Uczestnika o ograniczonej 
zdolności do czynności prawnych (wiek 13 – 18 lat) 
umowę podpisują za niego rodzice lub też jego 
prawny opiekun bądź też Uczestnik ten samodziel-
nie, przy tym w tej sytuacji musi on przedstawić 
pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego. 
Jeśli zawarcia umowy na rzecz niepełnoletnich 
Uczestników dokonuje inna osoba dorosła, to win-
na ona przedstawić napisane w formie oświadcze-
nia upoważnienie rodziców lub prawnych opieku-
nów do dokonania tej czynności.
2. W imprezach dla młodzieży biorą udział uczest-
nicy w wieku podanym w ofercie. Ewentualne od-
stępstwa od tej zasady w granicach jednego roku 
są możliwe jedynie po zgodzie organizatora i pod 
warunkiem zaakceptowania przez uczestnika i 
opiekuna zasad obowiązujących dla danej grupy 
wiekowej.
B. Ceny
1. Oferta turystyczna zawarta w katalogu imprez 
została opracowana na podstawie zebranych in-
formacji i stanu prawnego aktualnych w dniu jej 
udostępnienia.
2. Podane w katalogu informacje o cenach biletów, 
imprez fakultatywnych, komunikacji miejskiej itp. 
mają charakter orientacyjny. Cena imprezy obej-
muje świadczenia podane w umowie.
C. Kwalifikacja na wypoczynek
1. Zakwalifikowanie na wypoczynek dzieci i mło-
dzieży następuje po przedstawieniu organizatorowi
wymaganych w karcie kwalifikacyjnej informacji o 
uczestniku.
2. Podanie przez rodziców lub opiekunów niepraw-
dziwych danych lub zatajenie istotnych informacji 
o uczestniku w karcie kwalifikacyjnej może być 
przyczyną rozwiązania umowy przez organizatora.
3. Jeśli zapewnienie odpowiednich warunków i 
opieki wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, 
to kwalifikacja następuje po zaakceptowaniu przez 
rodziców/opiekunów tych kosztów.
4. Organizator ma prawo odmówić zakwalifikowa-
nia uczestnika na kolonie lub obóz w przypadku, 
gdy nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich 
warunków i opieki.
5. Uczestnik zgłaszający się na wypoczynek jest zo-
bowiązany do posiadania prawidłowo wypełnionej
i podpisanej karty kwalifikacyjnej. Przekazanie kar-
ty jest warunkiem przyjęcia uczestnika na obóz/
kolonie. Ze względów organizacyjnych prosimy 
nie pozostawiać kart kwalifikacyjnych w punktach 
sprzedaży ani nie przesyłać ich organizatorowi.
D. Realizacja imprez
1. Podróżny rozpoczynający udział w imprezie zo-
bowiązany jest posiadać wymagane w ofercie do-
kumenty oraz sprzęt lub ekwipunek. Konieczne jest 
również posiadanie legitymacji szkolnej.
2. Uczestnicy imprez dla młodzieży znajdują się 
pod opieką wykwalifikowanej kadry, w skład któ-
rej w zależności od imprezy wchodzą wychowawcy, 
instruktorzy, piloci, rezydenci itd. Kadra jest odpo-
wiedzialna za prawidłowy i bezpieczny przebieg 
imprezy, a uczestnicy obozów mają obowiązek 
podporządkowania się jej poleceniom. Pod opieką 
jednego wychowawcy znajduje się w zależności od 
obozu nie więcej niż 15-20 niepełnoletnich Uczest-
ników.
3. Opieka Almaturu rozpoczyna się z chwilą przeka-
zania niepełnoletnich uczestników przedstawicie-
lowi Almaturu na miejscu zbiórki, a kończy przeka-
zaniem ich uprawnionym osobom po powrocie lub 
w inny sposób, ustalony indywidualnie z prawnym 
opiekunem uczestnika. Prosimy rodziców o punk-
tualne stawienie się w miejscu powrotu w celu od-
bioru uczestników.
4. Przedstawiony w ofercie program ramowy jest 
propozycją zajęć z obozowiczami, a jego realizacja
może być uzależniona od możliwości uczestników, 
a także od warunków pogodowych.
5. Przy dojeździe własnym na obóz krajowy pro-
simy o przywóz uczestników nie wcześniej niż na 
godzinę przed planowanym przyjazdem autokaru 
do obiektu. Ze względów organizacyjnych może 
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nie być możliwe wcześniejsze zakwaterowanie i 
zapewnienie opieki przez Almatur. Odbiór uczest-
ników winien nastąpić nie później niż godzinę po 
odjeździe autokaru w ostatnim dniu obozu.
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 
“Regulaminu obozu”, z którym zapoznają się na 
początku imprezy. W szczególności „Regulamin” 
zobowiązuje Uczestników do:
- podporządkowania się poleceniom kadry obozu,
- nie spożywania alkoholu, nie palenia papierosów, 
nie używania narkotyków i środków odurzających.
- przestrzegania przepisów i regulaminów obowią-
zujących w obiekcie zakwaterowania oraz miej-
scach realizacji programu (m.in. przepisy p. poż., 
poruszania się po drogach publicznych, BHP, ciszy 
nocnej i korzystania z kąpieliska),
- nie oddalania się z terenu zakwaterowania lub 
miejsca zajęć,
- korzystania ze sprzętu pływającego i kąpieliska 
tylko za zgodą i pod nadzorem instruktorawycho-
wawcy,
- użytkowania przekazanego do ich dyspozycji 
sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego 
przeznaczeniem,
- utrzymywania porządku na terenie obozu, brania 
aktywnego udziału w zajęciach,
- zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi 
obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie, 
a także zwyczajami panującymi w danym kraju.
7. W trakcie prowadzonych zajęć programowych 
oraz podczas ciszy nocnej korzystanie z telefonów 
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
może być zakazane lub ograniczone. Szczegółowe 
zasady dla danego obozu ustala jego kierownik. 
Zalecamy, aby w telefonach, zwłaszcza młodszych 
dzieci została zainstalowana kontrola rodzicielska. 
Korzystanie podczas obozu z telefonów i innych 
urządzeń elektronicznych służących do rejestracji 
dźwięku i obrazu nie może naruszać przepisów 
prawa dotyczących ochrony danych osobowych, 
dóbr osobistych i praw autorskich.
8. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających 
zasad objętych regulaminem Almatur zastrzega
sobie prawo do zastosowania odpowiednich do 
przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: 
upomnienie, powiadomienie rodziców czy powia-
domienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a w 
szczególności: spożywanie alkoholu, używanie nar-
kotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpie-
czeństwa własnego lub innych uczestników grozi 
wydaleniem uczestnika z obozu.
9. W stosunku do uczestnika, którego zachowanie 
wzbudza podejrzenia, że jest pod wpływem alko-
holu, kierownik obozu ma prawo użycia alkomatu, 
będącego na wyposażeniu obozu lub wezwania Po-
licji w celu stwierdzenia stanu trzeźwości uczest-
nika.
10. Organizator nie gwarantuje na określonym obo-
zie uczestnictwa odpowiedniej ilości młodzieży w 
danym wieku, gdyż nabór odbywa się poprzez za-
kupy indywidualne, a oferta jest ogólnie dostępna. 
W przypadku, gdy ilość uczestników w grupie jest 
mniejsza niż 10 zajęcia obozowe mogą odbywać 
się wspólnie z innym grupami wiekowymi. W takim 
przypadku program zajęć będzie dostosowany do 
możliwości i wieku uczestnika.
11. Polscy piloci i wychowawcy nie są uprawnieni 
do przewodnictwa po wnętrzach muzealnych oraz 
innych miejscach zastrzeżonych prawem danego 
kraju dla licencjonowanych przewodników.
12. Imprezy fakultatywne pozwalają połączyć wypo-
czynek z poznaniem odwiedzanego kraju, jego kul-
tury i mieszkańców. Organizowane są na miejscu 
pobytu podróżnych turystów przez biura miejsco-
we. W katalogu podawany jest w celach informa-
cyjnych, orientacyjny program i uśrednione ceny 
najbardziej typowych miejscowych imprez. Odpłat-
ność za nie wnoszona jest przez turystów do biura 
organizującego daną imprezę. Nie wszystkie impre-
zy fakultatywne odbywają się z udziałem polskoję-
zycznego przewodnika. Uczestnictwo w imprezach
fakultatywnych jest dobrowolne i może wiązać się 
z rezygnacją z zaplanowanych na ten czas zajęć 
programowych. Almatur nie gwarantuje, że wszyst-
kie podane imprezy fakultatywne się odbędą, gdyż 

do realizacji mogą być wymagane odpowiednie 
warunki pogodowe lub minimalna ilość chętnych, 
określona przez miejscowe biuro.
E. Informacje o przebiegu obozu, kontakt 
z Uczestnikami
1. Almatur uruchamia specjalną linię telefoniczną 
“Almatur Help Line” – numer 42 632 17 41. Pod tym 
numerem codziennie w okresie wakacji i ferii, przez 
całą dobę pracownicy Almaturu służą informacja-
mi związanymi z wyjazdami i powrotami z obozów.
2. Adres i numer telefonu obiektu, w którym za-
kwaterowani są uczestnicy obozu znajduje się na 
umowie-zgłoszeniu.
3. W trakcie trwania imprez dla młodzieży mogą być 
wykonywane przez przedstawiciela organizatora 
zdjęcia zbiorowe, pozowane i nie pozowane, jed-
nak zawsze za wiedzą i domniemaną zgodą osób 
znajdujących się w kadrze. Za domniemaną zgodę 
uznaje się dobrowolne uczestnictwo/pozowanie do 
zdjęcia. Zdjęcia te wykorzystywane będą wyłącznie 
do promocji imprezy w materiałach reklamowych 
w ramach marketingu bezpośredniego Almaturu, a 
także do dystrybucji wewnętrznej wśród osób znaj-
dujących się na zdjęciu. W przypadku braku zgody 
na wykorzystanie zdjęć w celach wskazanych powy-
żej, zobowiązuje się rodziców lub prawnych opie-
kunów do wpisania odpowiedniej uwagi w karcie 
kwalifikacyjnej, a uczestników imprez do unikania 
sytuacji w których mogą być sfotografowani, zaś w 
przypadku mimowolnego sfotografowania zwróce-
nia uwagi wykonawcy zdjęcia z prośbą o jego ska-
sowanie.
F. Transport
1. Almatur korzysta z autokarów własnych oraz in-
nych koncesjonowanych przewoźników drogowych.
Autokary innych firm są oznaczone tablicą z logo 
Almaturu umieszczoną za przednią szybą autokaru. 
Wszystkie autokary wykorzystywane przez Almatur 
posiadają rozkładane siedzenia, radiomagnetofon 
i mikrofon oraz wyposażenie dodatkowe, wymie-
nione w ofercie.
2. W przypadku bardzo małej ilości zainteresowa-
nych (mniej niż 6 osób), organizator zastrzega so-
bie prawo odwołania dojazdów z danej trasy lub 
miejscowości, o czym niezwłocznie powiadomi po-
dróżnego na trwałym nośniku, nie później niż 7 dni 
przed datą rozpoczęcia imprezy. Podróżny, któremu 
odwołano dojazd ma prawo wyboru innego miej-
sca wyjazdu, na trasie realizowanej przez Almatur, 
za zwrotem całości wpłaconej wcześniej dopłaty za 
miejsce wsiadania. Podróżny po otrzymaniu powia-
domienia od organizatora, w wyznaczonym terminie 
informuje organizatora, że przyjmuje proponowaną 
zmianę miejsca wyjazdu albo odstępuje
od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat 
i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie.
3. Na imprezach autokarowych, w miarę dostępno-
ści miejsc na trasach dojazdowych istnieje możli-
wość zmiany miejsca wyjazdu lub powrotu. Zmian 
tych można dokonać bezpłatnie nie później niż 7 
dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku do-
konywania zmian w 7 dniu lub później przed roz-
poczęciem imprezy każdorazowo pobierana jest 
opłata wysokości 50 PLN od osoby.
4. Podczas przejazdów po Polsce możliwe są prze-
siadki, a trasy do miejsca przesiadkowego mogą 
być realizowane innymi środkami transportu niż 
autokar docelowy, takimi jak np. samochód osobo-
wy, mikrobus lub inny autokar.
5. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotni-
czych ilość bagażu ograniczona jest do jednej sztu-
ki bagażu zasadniczego (max. 20 kg, o ile oferta nie 
przewiduje inaczej) oraz jednej sztuki bagażu pod-
ręcznego (do 5 kg) na osobę. Obsługa autokarów 
ma prawo odmówić zabrania bagażu, który prze-
kracza te limity. Każdy bagaż zasadniczy przekazy-
wany obsłudze powinien być podpisany imieniem i 
nazwiskiem właściciela.
6. Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 
10 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
Miejsca w autokarach wskazuje Uczestnikom pilot 
podczas wsiadania do autokaru docelowego.
7. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów 
oraz komfort podróżowania uprasza się podróż-
nych o spożywanie posiłków oraz ciepłych napoi w 



trakcie postojów autokaru. Jeśli fotele są wyposa-
żone w pasy bezpieczeństwa, należy pasy te mieć 
zapięte w trakcie przejazdu autokaru.
8. Możliwość korzystania z toalet w autokarach ze 
względu na ich małą pojemność oraz komfort po-
dróżowania jest ograniczona do sytuacji nadzwy-
czajnych. Prosimy o korzystanie z toalet publicznych 
podczas przerw w podróży i zabranie ze sobą drob-
nych monet (bilonu) na związane z tym płatności.
9. Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu 
podróży nie został pozostawiony w autokarach i 
innych środkach transportu bagaż osobisty (prze-
wożony pod nadzorem pasażera) oraz zasadniczy 
- przekazany obsłudze autokaru.
10 Na trasie przejazdu autokaru z Polski do miejsca 
docelowego za granicą, średnio co 3-4 godziny or-
ganizowane są postoje, jeśli tylko jest możliwe - na 
parkingach z toaletą i barem. Czas postoju wynosi 
od 20 do 45 minut. Sugerujemy więc zabranie ze 
sobą niewielkiej ilości waluty krajów tranzytowych. 
Przy niektórych, dłuższych trasach przewidziane są 
dłuższe postoje (na posiłek). Jeśli miejsce takich 
postojów jest określone, to w ofercie podano ich 
miejsce i sugerowaną ilość potrzebnych dewiz. W 
pozostałych przypadkach proponujemy zabranie 
na ten cel waluty krajów tranzytowych, przy zało-
żeniu, że ceny posiłków w zajazdach w tych krajach
to równowartość 10-15 EUR.
11. Odprawa bagażowa na lotnisku rozpoczyna się 
zwyczajowo na dwie godziny przed planowaną go-
dziną wylotu, warto jednak być wcześniej ze wzglę-
du na procedury związane z przepisami sanitarny-
mi. Bilety lotnicze wydawane są na lotnisku przez 
przedstawiciela Almaturu, obejmują przelot tam i z 
powrotem. Bilety należy zachować na przelot po-
wrotny. Podczas lotu uczestnicy znajdują się pod 
opieką personelu pokładowego. Po odprawie cel-
nej w kraju docelowym powita podróżnych przed-
stawiciel Almaturu i skieruje do odpowiednich au-
tokarów lub mikrobusów.
12. W portach wylotowym bagaż podręczny jest 
dokładnie sprawdzany przez służby lotniska. Nie 
wolno zabierać w nim przedmiotów uznawanych 
za niebezpieczne, takich jak na przykład: noże, no-
życzki, scyzoryki, pilniczki do paznokci. Aby uniknąć 
utraty tego typu przedmiotów zalecamy umieszcze-
nie ich w bagażu głównym.
13. Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania 
wskazań kierowców i personelu pokładowego w 
zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji 
przewozu lub przelotu.
G. Zakwaterowanie
1. W katalogu podano położenie, rodzaj i kategorie 
obiektów zakwaterowania (kategorii hotelu), okre-
ślanej według przepisów kraju pobytu.
2. W ofercie proponujemy zakwaterowanie w 
obiektach, takich jak hotele, pensjonaty, akademi-
ki, apartamenty. Standard hoteli wyznaczony jest 
ilością posiadanych gwiazdek zgodnie z przepisami 
danego kraju. Hotele z taką samą ilością gwiazdek 
w różnych krajach mogą różnić się standardem i 
wyposażeniem pokoi.
3. Wszystkie obiekty zakwaterowania obozów mło-
dzieżowych są dopuszczane do eksploatacji na 
mocy odpowiednich, obowiązujących w danym 
kraju przepisów, a w Polsce zgłoszone do właściwe-
go terytorialnie Kuratorium Oświaty i dopuszczone 
do działalności przez Państwowego Inspektora Sa-
nitarnego. Opis rodzaju zakwaterowania, standar-
du, infrastruktury oraz wyposażenia pokoi znajduje 
się w ofercie.
4. W większości obiektów zakwaterowania doba 
hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy 
o godzinie 9.00. Uczestnicy podczas oczekiwania na 
zakwaterowanie oraz po wykwaterowaniu w ostat-
nim dniu pobytu składają bagaże w miejscu wska-
zanym przez opiekunów lub pilota.
5. Podczas przydziału pokoi staramy się brać pod 
uwagę przekazane prośby dotyczące zakwatero-
wania. Ze względu na rozkład pokoi w obiekcie nie 
zawsze jest to jednak możliwe.
H. Posiłki
1. Ilość i rodzaj posiłków określone są w opisie 
świadczeń danej imprezy. Posiłki w trakcie przejaz-
dów nie są zwykle przewidziane, prosimy o zabranie 
odpowiedniej ilości prowiantu na drogę oraz kie-
szonkowego na zakup żywności na drogę powrotną.

2. W trakcie wyjazdów zagranicznych przeważnie 
serwowane są dania kuchni regionalnej, których-
smak, sposób podania oraz składniki mogą od-
biegać od przyzwyczajeń polskich uczestników, a 
napoje do posiłków (poza śniadaniami) są dodat-
kowo płatne, chyba, że oferta przewiduje inaczej.
3. Wydawany na drogę powrotną uczestnikom obo-
zów prowiant zastępuje jeden posiłek. Prosimy o 
zwrócenie uwagi, że przy dłuższym przejeździe 
może on nie być wystarczający na całą podróż po-
wrotną. W takim przypadku prosimy o zapewnie-
nie uczestnikom środków na zakup dodatkowych 
posiłków.
4. Posiłki zapewnione podczas wypoczynku są 
przygotowywane zgodnie z zasadami zbiorowego 
żywienia. Ze względów organizacyjnych nie zawsze 
możliwe jest zapewnienie uczestnikom wyżywie-
nia w formie specjalistycznej diety. Informacje o 
tym jakie diety są możliwe do realizacji w danym 
ośrodku podano w ofercie. Wybór diety łączy się 
najczęściej z koniecznością dopłaty i winien być 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Jeśli w skład wyżywienia wchodzi podwieczorek, 
to może on być podawany przy obiedzie w postaci 
np. owocu, słodyczy, jogurtu itp.
I. Ubezpieczenie
1. Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez 
Almatur jest ubezpieczony na mocy podpisanej 
umowy generalnej z ubezpieczycielem w zakresie 
podanym w „Warunkach uczestnictwa”.
2. Almatur poinformuje podróżnych o szczególnych 
zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych 
obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym 
związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych 
po zawarciu umowy
3. Uczestnik musi spełnić wymogi zdrowotne, 
umożliwiające uczestnictwo w danej imprezie w 
sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu jego same-
go lub innych uczestników imprezy oraz potwier-
dzić je w Karcie Kwalifikacyjnej.
4. Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy odbywa-
jącej się w Polsce nie obejmuje kosztów leczenia, w 
tym zakupu lekarstw. Obcokrajowcy, nie posiada-
jący prawa do bezpłatnego leczenia w Polsce po-
winni we własnym zakresie wykupić polisę ubez-
pieczeniową na pokrycie ewentualnych kosztów 
leczenia podczas trwania imprezy.
5. Uczestnicy obozów młodzieżowych cierpiący na 
choroby przewlekłe muszą przed wyjazdem uzy-
skać zgodę i zalecenia swojego lekarza oraz od-
notować je w Karcie Kwalifikacyjnej. Almatur nie 
zapewnia lekarstw i środków medycznych stosowa-
nych przy chorobach przewlekłych i chronicznych.
6. Uczestnicy zagranicznych imprez narciarskich i 
snowboardowych dodatkowo objęci są ubezpie-
czeniem związanym z uprawianiem sportów zi-
mowych którego przedmiotem jest OC rzeczowe i 
osobowe 30000 EUR i sprzęt sportowy 1000 PLN, 
uczestnicy obozów narciarskich i snowboardowych 
w Polsce objęci są ubezpieczeniem związanym z 
uprawianiem narciarstwa i snowboardu, którego 
przedmiotem jest OC rzeczowe i osobowe 20000 
PLN i sprzęt sportowy 1000 PLN.
7. W przypadku obozów młodzieżowych wszelkie 
formalności związane z udzieleniem pomocy me-
dycznej lub innych usług assistance oraz pokrycia 
kosztów za granicą, w imieniu Uczestnika są zała-
twiane przez kadrę obozu. Dokumentację związaną z 
kosztami leczenia wypełnia i podpisuje wychowaw-
ca wraz z uczestnikiem. Rozliczeń tych kosztów z 
Ubezpieczycielem dokonuje bezpośrednio Almatur.
8. Z roszczeniami wynikającymi z ubezpieczeń 
uczestnicy występują bezpośrednio do ubezpieczy-
ciela w terminie do 7 dni po zakończeniu imprezy. 
Szczegółowych informacji udzielają kadra obozu 
oraz sprzedawcy.
9. W przypadku obozów młodzieżowych, jeśli na 
podstawie orzeczenia lekarskiego Uczestnik im-
prezy krajowej nie spełnia wymogów zdrowotnych 
umożliwiających mu dalsze uczestnictwo w impre-
zie, wychowawcy poinformują o tym telefonicznie 
rodziców lub opiekunów. W takim przypadku, nie-
zwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, powinni 
oni odebrać Uczestnika z miejsca odbywania obozu.
10. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prze-
chowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i 
innych przedmiotów wartościowych w czasie trwa-

nia imprezy. Powinny one być zawsze noszone w 
sposób bezpieczny przy sobie, a podczas pobytu w 
obiektach zakwaterowania zalecamy, aby gotówka, 
biżuteria, kamery i inne cenne rzeczy posiadane 
przez uczestników były przechowywane w sejfie 
hotelowym lub innym w miejscu wskazanym przez 
wychowawców. Należy również zwrócić uwagę 
przed każdym opuszczaniu pokoju hotelowego, aby 
jego drzwi i okna pozostawały zamknięte. Ubez-
pieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste 
(ubrania i kosmetyki).
11. Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia 
walizki/ torby podróżnej, sprzętu sportowego, bi-
żuterii, pieniędzy oraz dzieł sztuki. Odpowiedzial-
ność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia 
przenośnych telefonów, sprzętu fotograficznego i 
komputerowego oraz audio -video jest ograniczo-
na do wysokości 50% sumy ubezpieczenia.
12. Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczeń 
można uzyskać w przedstawicielstwach Signal Idu-
na S.A na terenie całego kraju, w biurach Almaturu 
oraz na stronie internetowej www. almatur.pl.
J. Kursy językowe:
1. Przy podpisywaniu zgłoszenia na kurs językowy 
prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail, 
numeru paszportu lub dowodu osobistego (przy 
wyjazdach do UE) oraz daty ważności dokumentu, 
na podstawie którego uczestnik będzie przekraczał 
granice oraz o dostarczenie niezbędnych do rezer-
wacji kursu językowego dokumentów wymaganych 
przez szkołę językową. Należy zwrócić szczególną 
uwagę i dokładnie sprawdzić czy dane osobowe 
wpisane do umowy-zgłoszenia są zgodne z danymi 
w paszporcie lub dowodzie osobistym.
2. Koszty rzeczywiście ponoszone przez Almatur w 
związku z organizacją kursów językowych i zwią-
zane z tym koszty potrąceń z tytułu rezygnacji 
lub zmiany terminu kursu językowego lub szkoły 
językowej są uzależnione przede wszystkim od 
konieczności wcześniejszego wykupu biletów lot-
niczych oraz kosztów anulacji miejsca w szkole ję-
zykowej i miejsca zakwaterowania i są zwykle wyż-
sze od ponoszonych przy innych imprezach. 
K. Informacje wizowe i paszportowe
1. Przy wyjazdach zagranicznych jedynymi doku-
mentami uprawniającymi do przekroczenia granicy
jest paszport, a jeśli obóz łącznie z transportem 
odbywa się wyłącznie na terenie UE również do-
wód osobisty.
2. W większości odwiedzanych krajów wymagane 
jest, aby paszport był ważny minimum 6 miesięcy 
od dnia przekroczenia granicy. Paszporty w Polsce 
są wydawane przez Wydziały Spraw Obywatelskich 
Urzędów Wojewódzkich. Okres oczekiwania na 
paszport wynosi ok. 4 tygodni.
3. Uczestnik imprezy w przypadku kradzieży, zagu-
bienia paszportu lub innych dokumentów związa-
nych z podróżą powinien natychmiast o tym fakcie 
zawiadomić opiekuna-wychowawcę.
4. Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z 
Covid-19 uczestnicy powinni się liczyć z obowiąz-
kiem dostosowania się do aktualnych wytycznych 
i ograniczeń wprowadzonych w danych kraju, w 
tym do posiadania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających szczepienie lub negatywny wy-
nik testu. Zalecamy skorzystanie ze szczepień, gdyż 
tylko one pozwalają na uniknięcie większości ogra-
niczeń związanych z podróżą i zwiedzaniem, a sam 
test może być niewystarczający.
5. Niezależnie od sytuacji epidemicznej należy też 
zawsze pamiętać o zachowaniu minimum sanitar-
nego jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owo-
ców czy picie tylko butelkowanej wody mineralnej.
6. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w 
trakcie wyjazdu dostęp do niektórych zwiedzanych
miejsc może być ograniczony, a ramowy program 
obozu zmodyfikowany. Przy wyjazdach zagranicz-
nych prosimy przed i po zawarciu umowy o śledze-
nie bieżących komunikatów z aktualnymi wytycz-
nymi i zasadami dla podróżnych MSZ, dostępnych 
na stronach: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/
informacje-dla-podrozujacych) oraz z aktualnymi 
informacjami na stronach internetowych Almaturu.
7. W przypadku wystąpienia jakiś specyficznych 
zagrożeń zdrowotnych, lub ewentualnego wprowa-
dzenia specjalnych wymogów sanitarnych Uczest-
nicy będą informowani przez sprzedawców oferty.
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PLANY PODRÓŻY
Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

11:30 Białystok 250 PLN ok. 14:30
13:00 Bydgoszcz 200 PLN ok. 14:00
09:15 Częstochowa 250 PLN ok. 18:00
14:15 Elbląg 200 PLN ok. 11:45 
13:30 Gdańsk 250 PLN ok. 12:30
07:45 Katowice 300 PLN ok. 19:15
09:00 Kielce 300 PLN ok.16:45
06:30 Kraków 300 PLN ok. 20:30
09:00 Leszno 300 PLN ok. 18:30
09:30 Lublin 300 PLN ok.16:45
11:30 Łódź 200 PLN ok. 15:30
07:15 Opole 300 PLN ok. 19:45
15:00 Olsztynek - ok. 11:00
10:30 Piotrków Tryb. 200 PLN ok.16:30
13:30 Płock 200 PLN ok. 13:30
10:15 Poznań 250 PLN ok. 17:15
10:15 Radom 250 PLN ok. 15:30
09:45 Radomsko 250 PLN ok. 17:15
08:15 Sosnowiec 300 PLN ok. 19:00
08:00 Szczecin 300 PLN ok. 19:00
14:00 Toruń 150 PLN ok. 13:00
12:30 Warszawa 200 PLN ok. 13:30
07:00 Wrocław 300 PLN ok. 20:30

Przyjazd Wyjazd
16:00-
19:00 Kortowo 09:30-10:30

1 kod  wy ja zdu :  ppok ,  ppkk 

Odjazd* Miejscowość Dopłata Powrót**

11:16 Częstochowa 250 PLN 20:59
12:43 Elbląg 200 PLN 15:24
11:48 Gdańsk 200 PLN 16:18
09:00 Katowice 280 PLN 22:11 
07:30 Kraków 280 PLN 20:53
09:04 Leszno 250 PLN 18:31
08:00 Łódź 230 PLN 18:58
09:48 Poznań 250 PLN 17:31
06:00 Szczecin 280 PLN 21:24
11:35 Toruń 250 PLN 15:54
14:00 Warszawa *** 230 PLN 16:00
07:00 Wrocław 280 PLN 19:39

Przyjazd Wyjazd

ok. 
18:00 Ostróda ok. 09:00

ok. 
20:30 Gierłoż/Rejsy ok. 09:00

2 kod  wy ja zdu :  ppoq ,  ppoo , 
pprw 

*/** - podane godziny są godzinami orientacyjnymi, 
bazującymi na zeszłorocznych rozkładach. Aktualne
informacje dostępne będą na www.almatur.pl bliżej 
okresu wakacyjnego
*** - transport autokarowy. Pozostałe przystanki na 
zasadzie transportu łączonego: pociąg + autokar

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

06:00 Białystok 300 PLN ok. 20:15
13:00 Bydgoszcz 150 PLN ok. 14:00
09:15 Częstochowa 250 PLN ok. 18:00
07:45 Katowice 300 PLN ok. 19:15
07:00 Kielce 300 PLN ok. 19:45
06:30 Kraków 300 PLN ok. 20:30
09:00 Leszno 300 PLN ok. 18:30
07:00 Lublin 300 PLN ok. 19:45
11:30 Łódź 200 PLN ok. 15:30
14:30 Malankowo - ok. 11:15
07:15 Opole 300 PLN ok. 19:45
10:30 Piotrków Tryb. 200 PLN ok. 16:30
10:15 Poznań 250 PLN ok. 17:15
08:15 Radom 250 PLN ok. 18:30
09:45 Radomsko 250 PLN ok. 17:15
08:15 Sosnowiec 300 PLN ok. 19:00
14:00 Toruń 100 PLN ok. 13:00
10:00 Warszawa 250 PLN ok. 16:30
13:15 Włocławek 150 PLN ok. 13:45
07:00 Wrocław 300 PLN ok. 20:30

Przyjazd Wyjazd

19:00-
20:00 Cetniewo 08:00-

09:00
17:00-
19:00 Jantar 09:00-

10:00
19:00-
20:00 Jastrzębia Góra 08:00-

09:00
17:00-
19:00 Krynica Morska 09:00-

10:00
19:00-
20:00 Puck 08:00-

09:00
17:00-
19:00 Trójmiasto 09:00-

10:30
17:00-
19:00 Gdańsk 09:00-

10:30

3 kod  wy ja zdu :  ppob ,  ppoc , 
ppoj ,  ppom ,  ppoy,  ppou , 
ppgd ,  ppgm

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

13:45 Bydgoszcz - 11:15

06:45 Lędziny 300 PLN 19:00

05:30 Jastrzębie Zdr. 300 PLN 19:30

06:15 Gliwice 300 PLN 18:45

06:45 Katowice 300 PLN 18:15

07:00 Sosnowiec 300 PLN 18:00

08:15 Częstochowa 250 PLN 17:00

08:45 Radomsko 250 PLN 16:30

09:15 Piotrków Tryb. 200 PLN 15:45

10:00 Łódź 200 PLN 15:30

4

4

kod  wy ja zdu :  łpmm ,  kpom , 
kpkp,  łpod ,  łpml ,  łpmd , 
łpoc ,  łpmb , łpob ,  cpol , 
bpop,  opor ,  bpou ,  opsd , 
opop,  bpsn ,  opod ,cpok

kod  wy ja zdu :  łpmm ,  kpom , 
kpkp,  łpod ,  łpml ,  łpmd ,  łpoc , 
łpmb , łpob ,  cpol ,  bpop,  opor , 
bpou ,  opsd ,  opop,  bpsn ,  opod , 
cpok

11:00 Kutno 200 PLN 14:30

06:00 Kraków 300 PLN 20:00

07:45 Kielce 300 PLN 17:00

06:00 Lublin (lubelskie) 300 PLN 19:45

06:45 Puławy 300 PLN 19:15

07:45 Radom 250 PLN 18:15

05:45 Białystok 300 PLN 19:45

06:45 Zambrów 300 PLN 18:45

08:45 Warszawa 250 PLN 16:45

10:45 Płock 200 PLN 14:45

11:30 Włocławek 200 PLN 14:00

12:30 Toruń 150 PLN 13:00

06:00 Legica 300 PLN 19:30

06:30 Lubin (dolnośląskie) 300 PLN 19:00

07:00 Polkowice 300 PLN 18:30

07:30 Głogów 300 PLN 18:00

08:45 Zielona Góra 250 PLN 17:00

06:30 Opole 300 PLN 19:30

08:00 Wrocław 300 PLN 17:45

09:30 Leszno 250 PLN 16:15

11:00 Poznań 200 PLN 14:45

12:00 Gniezno 150 PLN 13:30

10:45 Gdańsk* 250 PLN 15:00

12:30 Grudziądz* 200 PLN 13:00

Przyjazd Wyjazd

ok. 18:30 Mielno 07:15

ok. 19:00 Mrzeżyno 07:00

ok. 16:00 Zamrzenica 10:00

ok. 19:00 Dąbki 07:00

ok. 19:15 Łazy 07:00

ok. 20:00 Dziwnówek 06:15

ok. 17:00 Czaplinek 08:15

ok. 16:30 Bachorze 08:15

ok. 17:15 Borne Sulinowo 09:00

ok. 19:00 Łeba 07:15

ok. 19:15 Poddąbie 07:00

ok. 19:30 Rowy 06:55

ok. 19:45 Ustka 06:50

ok. 19:30 Darłówko 07:00

ok. 20:00 Pogorzelica 06:30

ok. 20:15 Niechorze 06:45

ok. 19:45 Dźwirzyno 07:00

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót



Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

06:30 Jastrzębie Zdr 280 PLN ok. 20:10
07:00 Wodzisław Śl. 280 PLN ok. 19:40
07:30 Rybnik 280 PLN ok. 19:10
08:00 Gliwice 260 PLN ok. 18:30
05:00 Kraków 280 PLN ok. 21:45
06:30 Katowice 260 PLN ok. 20:25
08:15 Opole 260 PLN ok. 18:30
11:15 Leszno 230 PLN ok. 15:15
12:30 Poznań 180 PLN ok. 14:00
12:15 Gniezno 250 PLN ok. 14:15
08:00 Wrocław 260 PLN ok. 19:00

09:30 Lubin
(dolnośląskie) 260 PLN ok. 17:30

10:15 Głogów 260 PLN ok. 16:45
11:45 Zielona Góra 230 PLN ok. 15:15
12:30 Świebodzin 230 PLN ok. 14:30
13:30 Gorzów Wlkp. 180 PLN ok. 13:30
06:15 Kielce 260 PLN ok. 20:00
08:00 Piotrków Tryb. 230 PLN ok. 18:30
09:30 Łódź 230 PLN ok. 17:00
11:00 Konin 220 PLN ok. 15:45
04:30 Białystok 280 PLN ok. 22:30
07:30 Warszawa 250 PLN ok. 19:30
09:45 Płock 230 PLN ok. 17:00
10:45 Włocławek 230 PLN ok. 16:00

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

04:00 Gdańsk 300 PLN ok. 23:45
04:45 Elbląg 250 PLN ok. 23:00
06:15 Olsztyn 250 PLN ok. 21:45
07:15 Mława 250 PLN ok. 20:30
06:30 Bydgoszcz 250 PLN ok. 22:00
07:30 Toruń 250 PLN ok. 21:00
08:30 Włocławek 250 PLN ok. 20:00
09:30 Płock 220 PLN ok. 19:00
07:30 Poznań 250 PLN ok. 20:00
09:15 Konin 250 PLN ok. 18:30
11:15 Łódź 200 PLN ok. 17:00
12:00 Piotrków Tryb. 200 PLN ok. 16:15
12:45 Radomsko 180 PLN ok. 15:45
06:00 Białystok 250 PLN ok. 21:30
07:00 Zambrów 250 PLN ok. 20:30
09:30 Warszawa 220 PLN ok. 18:30
04:00 Szczecin 300 PLN ok. 00:15*
05:30 Gorzów Wlkp 250 PLN ok. 22:45
13:15 Zielona Góra 250 PLN ok. 21:15
08:15 Lubin (dolnośląskie) 220 PLN ok. 20:00

08:45 Legnica 220 PLN ok. 19:30

10:00 Wrocław 200 PLN ok. 18:15
11:30 Opole 200 PLN ok. 16:45
13:15 Częstochowa 180 PLN ok. 15:15
15:15 Sosnowiec 150 PLN ok. 12:00
12:45 Jastrzębie Zdr 180 PLN ok. 14:15
13:15 Wodzisław Śl. 180 PLN ok. 13:45
13:45 Rybnik 180 PLN ok. 13:15
14:15 Gliwice 150 PLN ok. 13:45
15:45 Katowice 150 PLN ok. 11:45
16:45 Kraków 150 PLN ok. 10:15
18:30 Tarnów 140 PLN ok. 09:30
19:10 Debica 130 PLN ok. 08:50
19:15 Rzeszów 130 PLN ok. 08:15
16:15 Lublin (lubelskie) 240 PLN ok. 11:45
17:45 Stalowa Wola 220 PLN ok. 09:45
20:30 Sanok - ok. 07:00

Przyjazd Wyjazd
ok. 21:15 Lesko Wrota Bieszczad 06:30
ok. 21:45 Lesko SKI 06:15
ok. 17:00 Kraków 10:00

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

05:30 Jastrzębie Zdr. 300 PLN 19:30

06:15 Gliwice 300 PLN 18:45

06:45 Katowice 300 PLN 18:15

07:00 Sosnowiec 300 PLN 18:00

08:15 Częstochowa 250 PLN 17:00

08:45 Radomsko 250 PLN 16:30

09:15 Piotrków Tryb. 200 PLN 15:45

10:00 Łódź 200 PLN 15:30

11:00 Kutno 200 PLN 14:30

06:00 Kraków 300 PLN 20:00

07:45 Kielce 300 PLN 17:00

06:00 Lublin (lubelskie) 300 PLN 19:45

06:45 Puławy 300 PLN 19:15

07:45 Radom 250 PLN 18:15

05:45 Białystok 300 PLN 19:45

06:45 Zambrów 300 PLN 18:45

08:45 Warszawa 250 PLN 16:45

10:45 Płock 200 PLN 14:45

11:30 Włocławek 200 PLN 14:00

12:30 Toruń 150 PLN 13:00

10:45 Gdańsk 250 PLN 15:00

12:30 Grudziądz 200 PLN 13:00

13:45 Bydgoszcz 150 PLN 11:15

15:30 Gniezno 130 PLN 09:45

16:30 Poznań - 08:45

Przyjazd Wyjazd

ok. 19:30 Mierzyn 07:20

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

04:00 Gdańsk 300 PLN ok. 23:45
04:45 Elbląg 250 PLN ok. 23:00
06:15 Olsztyn 250 PLN ok. 21:45
07:15 Mława 250 PLN ok. 20:30
06:30 Bydgoszcz 200 PLN ok. 22:00
07:30 Toruń 200 PLN ok. 21:00
08:30 Włocławek 200 PLN ok. 20:00
09:30 Płock 200 PLN ok.19:00
06:00 Białystok 250 PLN ok. 21:30
07:00 Zambrów 250 PLN ok. 20:30
09:30 Warszawa 200 PLN ok. 18:30
11:15 Łódź 150 PLN ok. 17:00
12:00 Piotrków Tryb 150 PLN ok. 16:15
12:45 Radomsko 150 PLN ok. 15:45
07:15 Lublin (lubelskie) 250 PLN ok. 20:00
08:15 Puławy 250 PLN ok. 19:15
09:15 Radom 200 PLN ok. 18:00
10:45 Kielce 200 PLN ok. 16:45
07:45 Rzeszów 250 PLN ok. 20:30
08:30 Dębica 250 PLN ok. 19:45
09:15 Tarnów 200 PLN ok. 19:00
10:30 Kraków 150 PLN ok. 17:45
11:45 Katowice 100 PLN ok. 16:30
12:15 Sosnowiec 100 PLN ok. 16:00
10:00 Jastrzębie Zdr. 150 PLN ok. 18:15

10:30 Wodzisław Śl 150 PLN ok. 17:45

11:30 Gliwice 150 PLN ok. 16:45
13:15 Częstochowa 150 PLN ok. 15:15
16:30 Opole - ok. 11:00
18:00 Wrocław* - ok. 09:30

Przyjazd Wyjazd
ok. 21:00 Karpacz 07:00
ok. 21:15 Szklarska Poręba 06:45
ok. 18:30 Lądek Zdrój 08:30
ok. 19:00 Łężyce 08:00

6

6

7

5 8

kod  wy ja zdu :  :  apso ,  apmo, 
apmc ,  apko ,  apjo ,  apjw , 
appo

kod  wy ja zdu :  :  apso ,  apmo, 
apmc ,  apko ,  apjo ,  apjw ,  appo

kod  wy ja zdu :  apbz ,  apbw , 
apbp

kod  wy ja zdu :  bpom kod  wy ja zdu :  opok ,  opos , 
bpol ,  opkz

* powrót następnego dnia

* dotyczy tylko Karpacza i Szklarskiej Poręby

11:45 Toruń 220 PLN ok. 15:00
12:45 Bydgoszcz 200 PLN ok. 14:00
15:00 Piła 130 PLN ok. 12:15
15:30 Wałcz - ok.1 1:15
18:30 Stargard 130 PLN ok. 09:00
06:45 Olsztyn 280 PLN ok.19:45
08:45 Elbląg 280 PLN ok. 17:45
10:15 Gdańsk 230 PLN ok. 16:15
12:00 Lębork 220 PLN ok. 14:30
13:00 Słupsk 160 PLN ok. 13:30
16:00 Koszalin 130 PLN ok. 10:30

Przyjazd Wyjazd
ok. 18:00 Kołobrzeg 08:30
ok. 19:00 Jarosławiec 07:00
ok. 19:15 Wicie 07:15
ok. 19:30 Międzyzdroje 07:30
ok. 20:00 Międzywodzie 07:00
ok. 20:30 Świnoujście 06:30
ok.12:30-

19:00 Poznań 09:00-
13:300

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

04:00 Gdańsk 300 PLN ok. 23:45
04:45 Elbląg 250 PLN ok. 23:00
06:15 Olsztyn 250 PLN ok. 21:45
07:15 Mława 250 PLN ok. 20:30
06:30 Bydgoszcz 200 PLN ok. 22:00
07:30 Toruń 200 PLN ok. 21:00
08:30 Włocławek 200 PLN ok. 20:00
09:30 Płock 200 PLN ok. 19:00
06:00 Białystok 250 PLN ok. 21:30
07:00 Zambrów 250 PLN ok. 20:30
09:30 Warszawa 200 PLN ok. 18:30
07:30 Poznań 200 PLN ok. 20:00
09:15 Konin 200 PLN ok. 18:30
11:15 Łódź 150 PLN ok. 17:00
12:00 Piotrków Tryb. 150 PLN ok. 16:15
12:45 Radomsko 150 PLN ok. 15:45
07:15 Lublin (lubelskie)** 250 PLN ok. 20:00
08:15 Puławy** 250 PLN ok. 19:15
09:15 Radom** 200 PLN ok. 18:00
10:45 Kielce** 200 PLN ok. 16:45
04:00 Szczecin 300 PLN ok. 00:15*

9 kod  wy ja zdu :  bpob ,  kpoj , 
kpoc ,  opob ,  cpos ,  kpoz
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05:30 Gorzów Wlkp 250 PLN ok. 22:45
07:00 Zielona Góra 250 PLN ok. 21:15
08:15 Legnica 200 PLN ok. 19:30
10:00 Wrocław 150 PLN ok. 18:15
11:30 Opole 150 PLN ok. 16:45
07:45 Rzeszów 250 PLN ok. 20:30
08:30 Dębica 250 PLN ok. 19:45
09:15 Tarnów 200 PLN ok. 19:00
10:30 Kraków 150 PLN ok. 17:45
11:45 Katowice 100 PLN ok. 16:00
12:15 Sosnowiec 100 PLN ok. 16:00
10:00 Jastrzębie Zdr 150 PLN ok. 18:15
10:30 Wodzisław Śl 150 PLN ok. 17:45
11:00 Rybnik 150 PLN ok. 17:15
11:30 Gliwice 150 PLN ok. 16:45
13:15 Częstochowa - ok. 15:15

Przyjazd Wyjazd
ok. 16:30 Bocheniec 11:00
ok. 16:15 Ponik 12:15
ok. 16:45 Podlesice 11:45
ok. 17:30 Byczyna 11:00
ok. 16:00 Częstochowa 12:30
ok. 16:00 Zbrosławice 11:30

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

9 kod  wy ja zdu :  bpob ,  kpoj , 
kpoc ,  opob ,  cpos ,  kpoz

1 0

1 0

kod  wy ja zdu :  opsm ,  opsw , 
opsn ,  opsb ,  bpoz ,  opom , 
opbt,  bpon ,  kpoc ,  kpob , 
kpou ,  kpon ,  kpod ,  kpog , 
kpot,  apkr ,  ppwm

kod  wy ja zdu :  opsm ,  opsw , 
opsn ,  opsb ,  bpoz ,  opom , 
opbt,  bpon ,  kpoc ,  kpob , 
kpou ,  kpon ,  kpod ,  kpog , 
kpot,  apkr ,  ppwm

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

04:00 Gdańsk 300 PLN ok. 23:45
04:45 Elbląg 250 PLN ok. 23:00
06:15 Olsztyn 250 PLN ok. 21:45
07:15 Mława 250 PLN ok. 20:30
06:30 Bydgoszcz 200 PLN ok. 22:00
07:30 Toruń 200 PLN ok. 21:00
08:30 Włocławek 200 PLN ok. 20:00
09:30 Płock 200 PLN ok. 19:00
07:30 Poznań 200 PLN ok. 20:00
09:15 Konin 200 PLN ok. 18:30
12:00 Piotrków Tryb. 150 PLN ok. 16:15
12:45 Radomsko 150 PLN ok. 15:45
06:00 Białystok 250 PLN ok. 21:30
07:00 Zambrów 250 PLN ok. 20:30
09:30 Warszawa 200 PLN 18:30
07:15 Lublin (lubelskie) 250 PLN ok. 20:00
08:15 Puławy 250 PLN ok. 19:15
09:15 Radom 200 PLN ok. 18:00
10:45 Kielce 200 PLN ok. 16:45
04:00 Szczecin 300 PLN ok. 00:15*
05:30 Gorzów Wlkp 250 PLN ok. 22:45
07:00 Zielona Góra 250 PLN ok. 21:15
08:15 Lubin (dolnośląskie) 200 PLN ok. 20:00
08:15 Legnica 200 PLN ok. 19:30
10:00 Wrocław 150 PLN ok. 18:15
11:30 Opole 150 PLN ok. 16:45
13:15 Częstochowa 150 PLN ok. 15:15
15:15 Sosnowiec 100 PLN** ok. 12:00
12:45 Jastrzębie Zdr 150 PLN ok. 14:15
13:15 Wodzisław Śl 150 PLN ok. 13:45
11:00 Rybnik 150 PLN ok. 17:15
14:15 Gliwice 150 PLN ok. 13:45
15:45 Katowice 100 PLN** ok. 11:45

16:45 Kraków** 50 PLN ok. 10:15
17:15 Myślenice - ok. 09:30
14:00 Rzeszów** 250 PLN ok. 11:45
14:45 Dębica** 250 PLN ok. 11:15
15:30 Tarnów** 200 PLN ok. 10:45
13:45 Kraków*** 150 PLN ok. 13:00
17:45 Brzesko**** - ok. 09:00

Przyjazd Wyjazd
ok. 21:00 Muszyna 07:00
ok. 19:00 Borek 08:45
ok. 19:30 Zakopane 07:30
ok. 19:15 Murzasichle 08:00
ok. 19:45 Bukowina Tatrzańska 07:45
ok. 19:00 Niedzica 07:15
ok. 18:00 Rabka Zdrój 08:30
ok. 18:45 Zawoja 07:30
ok. 17:15 Węgierska Górka 09:30
ok. 17:45 Brenna 09:45
ok. 18:00 Ustroń 10:00
ok. 17:30 Tresna 09:15
ok. 18:30 Wisła 09:00
ok. 18:00 Kraków 10:00* powrót następnego dnia

** nie dotyczy Bocheńca

* powrót następnego dnia;
** nie dotyczy Węgierskiej Górki, Brennej, Ustronia, 
Tresnej, Wisły, Krakowa;
*** dotyczy Węgierskiej Górki, Brennej, Ustronia, 
Tresnej, Wisły, Krakowa; 
**** dotyczy Muszyny

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

16:45 Łódź** 100 PLN ok. 10:30
15:45 Piotrków Tryb 150 PLN ok. 11:30
15:00 Radomsko 150 PLN ok. 12:15
14:15 Częstochowa 150 PLN ok. 13:00
13:30 Warszawa 180 PLN ok. 13:30
07:15 Lublin (lubelskie) 250 PLN ok. 20:00
08:15 Puławy 250 PLN ok. 19:15
09:15 Radom 200 PLN ok. 18:00
10:45 Kielce 200 PLN ok. 16:45
08:15 Lubin (dolnośląskie) 200 PLN ok. 20:00
08:45 Legnica 200 PLN ok. 19:30
10:00 Wrocław 200 PLN ok. 18:15
11:30 Opole 180 PLN ok. 16:45
07:45 Rzeszów 250 PLN ok. 20:30
08:30 Dębica 250 PLN ok. 19:45
09:15 Tarnów 200 PLN ok. 19:00
10:30 Kraków 200 PLN ok. 17:45
11:45 Katowice 180 PLN ok. 16:30
12:15 Sosnowiec 180 PLN ok. 16:00
10:00 Jastrzębie Zdr 200 PLN ok. 18:15
10:30 Wodzisław Śl 200 PLN ok. 17:45
11:00 Rybnik 200 PLN ok. 17:15
11:30 Gliwice 180 PLN ok. 16:45

Przyjazd Wyjazd
ok. 16:00 Spała 11:00
ok. 18:00 Grotniki 09:30
ok. 18:30 Uniejów 08:30
ok. 18:45 Kiki 08:15

11 kod  wy ja zdu :  łpos ,  łpog , 
łpuu ,  łpor ,  łpkb

1 2 kod  wy ja zdu :  opjk ,  opkl , 
opsp

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót
04:00 Gdańsk 300 PLN ok. 23:45
04:45 Elbląg PLN ok. 23:00
06:15 Olsztyn PLN ok. 21:45
07:15 Mława PLN ok. 20:30
06:30 Bydgoszcz PLN ok. 22:00
07:30 Toruń PLN ok. 21:00
08:30 Włocławek PLN ok. 20:00
09:30 Płock PLN ok. 19:00
07:30 Poznań PLN ok. 20:00
09:15 Konin PLN ok. 18:30
11:15 Łódź 150 PLN ok. 17:00
12:00 Piotrków Tryb. 150 PLN ok. 16:15
12:45 Radomsko 150 PLN 15:45
06:00 Białystok 250 PLN ok. 21:30
07:00 Zambrów 250 PLN ok. 20:30
09:30 Warszawa 200 PLN ok. 18:30
07:15 Lublin (lubelskie) 250 PLN ok. 20:00
08:15 Puławy 250 PLN ok. 19:15
09:15 Radom 200 PLN ok. 18:00
10:45 Kielce 200 PLN ok. 16:45
07:45 Rzeszów 250 PLN ok. 20:30
08:30 Debica 250 PLN ok. 19:45
09:15 Tarnów 200 PLN ok. 19:00
10:30 Kraków 150 PLN ok. 17:45
11:45 Katowice 100 PLN ok. 16:30
12:15 Sosnowiec 100 PLN ok. 16:00
13:15 Częstochowa 10 PLN ok. 15:15

Przyjazd Wyjazd
ok. 17:00 Krasiejów 12:00
ok. 17:30 Brzeźnica 10:00
ok. 18:00 Przysiecz 09:30

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

04:00 Szczecin 300 PLN ok. 00:15*
05:30 Gorzów Wlkp 250 PLN ok. 22:45
07:00 Zielona Góra 250 PLN ok. 21:15
08:15 Lubin (dolnośląskie) 200 PLN ok. 20:00
08:45 Legnica 200 PLN ok. 19:30
10:00 Wrocław 150 PLN ok. 18:15
11:30 Opole 150 PLN ok. 16:45

Przyjazd Wyjazd
ok. 13:00 Krasiejów 15:30
ok. 12:15 Przysiecz 15:45
ok. 12:30 Brzeźnica 15:30

* powrót następnego dnia

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

02:00 Warszawa 200 PLN ok. 18:30
03:40 Łódź 200 PLN ok. 16:45
04:10 Piotrków Tryb 150PLN ok. 16:00
04:40 Radomsko 100 PLN ok. 15:30
05:30 Częstochowa 80 PLN ok. 15:00
06:20 Sosnowiec 50 PLN ok. 14:00
00:15 Poznań 250 PLN ok. 20:30
01:45 Leszno 250 PLN ok. 19:00
03:30 Wrocław 150 PLN ok. 17:00
05:00 Opole 100 PLN ok. 15:30
06:00 Gliwice 80 PLN ok. 15:00
05:30 Kraków 100 PLN ok. 15:00
07:00 Katowice - ok. 13:30
07:20 Tychy - ok. 13:10
08:00 Bielsko-Biała - ok. 12:40

Przyjazd Wyjazd
ok. 09:00 Serbia/Gelibolu 20:00

1 3 kod  wy ja zdu :  k top
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Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

06:30 Bydgoszcz 250 PLN 21:15
07:30 Toruń 250 PLN 20;15
08:30 Włocławek 200 PLN 19:15
06:15 Poznań 250 PLN 20:30
07:45 Konin 230 PLN 19:00
10:00 Łódź 200 PLN 17:00
10:45 Piotrków Tryb. 250 PLN 16:15
13:00 Radom 130 PLN 14:14
12:00 Warszawa 150 PLN 15:00
14:30 Kazimierz D. 100 PLN 12:00

06:15 Wrocław 250 PLN 20:00

08:00 Opole 230 PLN 18:30
10:00 Katowice 200 PLN 16:45
11:30 Kraków 180 PLN 15:15
13:00 Deblin 100 PLN 12:30
13:45 Kielce 80 PLN 13:15
13:00 Tarnów 150 PLN 13:00
14:30 Rzeszów 100 PLN 11:00
15:55 Lublin (lubelskie)* 100 PLN 10:30

Przyjazd Wyjazd
ok. 17:30 Janów Lubelski 09:00

14:30-
18:00 Kazimierz Dolny 08:30-

13:00
ok. 20:00 Międzyrzec Podlaski 05:30

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

05:30 Jastrzębie Zdr 300 PLN ok. 19:30
06:15 Gliwice 300 PLN ok. 18:45
06:45 Katowice 300 PLN ok. 18:15
07:00 Sosnowiec 300 PLN ok. 18:00
08:15 Częstochowa 250 PLN ok. 17:00
08:45 Radomsko 250 PLN ok. 16:30
09:15 Piotrków Tryb 200 PLN ok. 15:45
10:00 Łódź 200 PLN ok. 15:30
06:00 Kraków 300 PLN ok. 20:00
07:45 Kielce 300 PLN ok. 20:00
11:45 Warszawa 150 PLN ok. 13:30
14:15 Zambrów 100 PLN ok. 11:00
15:15 Białystok - ok. 10:00

Przyjazd Wyjazd
ok. 17:15 Augustów 08:00

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

02:30 Warszawa 200 PLN ok. 01:00*
04:15 Łódź 200 PLN ok. 23:15
04:45 Piotrków Tryb 150 PLN ok. 22:30
05:15 Radomsko 150 PLN ok. 21:45
06:00 Częstochowa 150 PLN ok. 21:15
07:00 Sosnowiec 100 PLN ok. 20:15
07:30 Katowice 100 PLN ok. 20:00
05:15 Wrocław 150 PLN ok. 22:00
06:45 Opole 100 PLN ok. 20:30
06:30 Kraków 200 PLN ok. 21:00
08:00 Gliwice 100 PLN- ok. 19:30
08:45 Jastrzębie Zdrój - ok 18:45

Przyjazd Wyjazd
ok. 16:00 Wiedeń 11:00

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

23:30 Warszawa 200 PLN ok. 05:30
01:15* Łódź 200 PLN ok. 04:00
01:45* Piotrków Tryb 150 PLN ok. 03:30
02:15* Radomsko 150 PLN ok. 03:00
03:00* Częstochowa 150 PLN ok. 02:30
03:45* Sosnowiec 100 PLN ok. 01:30
04:15* Katowice 100 PLN ok. 01:15
04:45* Gliwice* - ok. 00:45
02:00* Wrocław 150 PLN ok. 22:00**
03:30* Opole 100 PLN ok. 23:30**
03:15* Kraków 200 PLN ok. 01:45

Przyjazd Wyjazd
ok. 15:00 Budapeszt/Praga 09:00

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

10:00 Warszawa 200 PLN ok. 18:00
12:00 Łódź 200 PLN ok. 16:00
12:45 Piotrków Tryb 150 PLN ok. 15:30
13:30 Radomsko 150 PLN ok. 15:00
14:15 Częstochowa 150 PLN ok. 14:30
14:30 Kraków 200 PLN ok. 14:30
15:45 Katowice 100 PLN ok. 13:00
17:15 Jastrzębie Zdr. - ok. 11:30
08:30 Poznań 250 PLN ok. 20:30
09:45 Leszno 250 PLN ok. 19:15
10:45 Głogów 200 PLN ok. 18:30
11:15 Polkowice 200 PLN ok. 18:15
11:30 Lubin (dolnośląskie) 200 PLN ok. 18:00
12:00 Legnica 200 PLN ok. 17:30
13:30 Wrocław 150 PLN ok. 16:30
15:00 Opole 100 PLN ok. 15:00
16:30 Gliwice 100 PLN ok. 12:00
07:30 Bydgoszcz* 250 PLN ok. 21:00
08:30 Toruń* 250 PLN ok. 20:15
09:00 Włocławek* 250 PLN ok. 19:15
10:00 Płock* 250 PLN ok. 18:30

Przyjazd Wyjazd
ok. 09:00 Cesenatico/Mirabilandia ok. 20:00
ok. 10:00 Rimini/Mirabilandia ok. 20:00
ok. 08:00 Wenecja/Mirabilandia ok. 20:00
ok. 08:00 Florencja/Gardaland ok. 20:00

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

23:00* Lublin (lubelskie) 150 PLN ok. 04:30**
23:55* Ryki 100 PLN ok. 03:40**
02:00 Warszawa 200 PLN ok 01:45**
03:40 Łódź 200 PLN ok. 23:55
04:10 Piotrków Tryb 150 PLN ok. 23:30
04:40 Radomsko 100 PLN ok. 23:00
05:30 Częstochowa 80 PLN ok. 22:15
06:20 Sosnowiec 50 PLN ok. 21:30
21:30 Gdańsk 300 PLN ok. 05:45**
00:05 Bydgoszcz 250 PLN ok. 03:45**
00:45 Toruń 250 PLN ok. 03:00**
02:00 Włocławek 250 PLN ok. 02:30**
00:30 Poznań 250 PLN ok. 03:30**
02:00 Leszno 250 PLN ok. 02:00**
03:30 Wrocław 150 PLN ok. 00:30**
05:00 Opole 100 PLN ok. 23:00
06:00 Gliwice 80 PLN ok. 22:00
02:30 Rzeszów 200 PLN ok. 01:15**
04:00 Tarnów 150 PLN ok. 23:45
05:30 Kraków 100 PLN ok. 22:15
07:00 Katowice - ok. 21:00
07:30 Tychy - ok. 20:30
08:15 Bielsko-Biała - ok. 19:40
07:50 Żory*** - ok. 20:15
08:20 Jastrzębie Zdr.*** - ok. 19:50
09:00 Cieszyn - ok. 19:10

Przyjazd Wyjazd
ok. 09:00 Złote Piaski ok. 19:00
ok. 12:00 Ulcinj ok. 16:00
ok. 09:00 Skotina ok. 18:00
ok. 09:00 Riwiera Olimpijska ok. 18:00
ok. 09:00 Ochryda ok. 13:00

1 4

1 5

1 6 1 8

1 9

2 0

1 7kod  wy ja zdu :  lpm j ,  ppkd , 
apmp

kod  wy ja zdu :  bpoa

kod  wy ja zdu :  oa jw kod  wy ja zdu :  oaws

kod  wy ja zdu :  o ioc ,  o ior , 
o i sr ,  o iol ,  o iot

kod  wy ja zdu :  kbon ,  kcou , 
lgop,  lgor ,  omos

kod  wy ja zdu :  kpop

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

04:00 Gdańsk 300 PLN ok. 23:45
04:45 Elbląg 250 PLN ok. 23:00
06:15 Olsztyn 250 PLN ok. 21:45
07:15 Mława 250 PLN ok. 20:30
06:30 Bydgoszcz 200 PLN ok. 22:00
07:30 Toruń 200 PLN ok. 21:00
08:30 Włocławek 200 PLN ok. 20:00
09:30 Płock 200 PLN ok. 19:00
11:15 Łódź 150 PLN ok. 17:00
12:00 Piotrków Tryb. 150 PLN ok. 16:15
12:45 Radomsko 150 PLN ok. 15:45
13:15 Częstochowa 100 PLN ok. 21:30
06:00 Białystok 250 PLN ok. 21:30
07:00 Zambrów 250 PLN ok. 20:30
09:30 Warszawa 200 PLN 18:30
07:15 Lublin (lubelskie) 250 PLN ok. 20:00
08:15 Puławy 250 PLN ok. 19:15
09:15 Radom 200 PLN ok. 18:00
10:45 Kielce 200 PLN ok. 16:45
07:30 Poznań 200 PLN ok. 20:00
09:15 Konin 200 PLN ok. 18:30
07:45 Rzeszów 250 PLN ok. 20:30
08:30 Dębica 250 PLN ok. 19:45
09:15 Tarnów 200 PLN ok. 19:00
10:30 Kraków 150 PLN ok. 17:45
12:45 Jastrzębie Zdr 130 PLN ok. 14:15
13:15 Wodzisław Śl 130 PLN ok. 13:45
13:45 Rybnik 130 PLN ok. 13:15
12:15 Sosnowiec 100 PLN ok. 16:00
11:45 Katowice 100 PLN ok. 16:30

Przyjazd Wyjazd

ok. 18:30 Pokrzywna 09:00

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

04:00 Szczecin 300 PLN ok. 00:15*

05:30 Gorzów Wlkp 250 PLN ok. 22:45

07:00 Zielona Góra 250 PLN ok 21:15

08:15 Lubin (dolnośląskie) 200 PLN ok. 20:00

08:45 Legnica 200 PLN ok. 19:30

10:00 Wrocław 150 PLN ok. 18:15

11:30 Opole 150 PLN ok. 16:45

Przyjazd Wyjazd

ok. 13:15 Pokrzywna 14:45

* powrót następnego dnia

* dotyczy Janowa Lubelskiego
i Międzyrzecza Podlaskiego

* dotyczy turnusów 2,4,6 Cesenatico i Rimini

*wyjazd poprzedniego dnia imprezy;; ** Powrót nas-
tępnego dnia;*** nie dotyczy wyjazdu OMOS

*wyjazd drugiego dnia imprezy 
**powrót dzień wcześniej 
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Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

10:44 Gliwice 200 PLN 15:10
11:38 Opole Główne 200 PLN 14:17
12:39 Wrocław 200 PLN 13:15
13:42 Leszno 200 PLN 12:17
14:25 Poznań 150 PLN 11:20
15:30 Inowrocław 150 PLN 10:15
15:59 Bydgoszcz 100 PLN 09:46
19:00 Gdańsk* 100 PLN 07:45
09:17 Katowice 200 PLN 18:50
09:29 Sosnowiec 200 PLN 18:37
10:25 Częstochowa 200 PLN 17:39
11:15 Piotrków Tryb. 150 PLN 16:48
11:50 Łódź Widzew 150 PLN 16:13
14:15 Płock 100 PLN 13:45
16:54 Grudziądz 100 PLN 11:06
12:25 Lublin (lubelskie) 250 PLN 15:25
13:00 Puławy Miasto 250 PLN 14:50
15:25 Warszawa 250 PLN 11:35

Przyjazd Wyjazd
ok. 21:00 Elbląg 06:30

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

11:30 Warszawa 200 PLN ok. 12:30
13:10 Łódź 200 PLN ok. 10:45
13:50 Piotrków Tryb 150PLN ok. 10:00
14:30 Radomsko 100 PLN ok. 09:30
15:15 Częstochowa 80 PLN ok. 09:00
16:20 Sosnowiec 50 PLN ok. 08:00
09:45 Toruń 250 PLN ok. 13:15
11:00 Włocławek 250 PLN ok. 12:15
09:15 Poznań 200 PLN ok. 14:30
10:45 Leszno 200 PLN ok. 13:00
12:45 Wrocław 150 PLN ok. 11:00
14:30 Opole 100 PLN ok. 09:30
15:40 Gliwice 80 PLN ok. 08:30
09:30 Lublin (lubelskie) 250 PLN ok. 14:45
13:00 Kielce 150 PLN ok. 11:30
15:15 Kraków 100 PLN ok. 09:00
17:00 Katowice - ok. 07:30
17:30 Tychy - ok. 07:10
18:15 Bielsko-Biała - ok. 06:40

19:15 Cieszyn - ok. 06:00

Przyjazd Wyjazd
ok. 08:00 Crikvenica 19:00
ok. 09:00 Rumunia 20:00

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

06:00 Warszawa 200 PLN ok. 19:00
08:00 Łódź 200 PLN ok. 17:00
11:00 Poznań 150 PLN ok. 13:00
12:30 Leszno 150 PLN ok. 14:30
10:00 Wrocław - ok. 16:30
13:00 Opole 100 PLN ok. 18:00
11:30 Katowice 150 PLN ok. 20:00
13:00 Kraków 200 PLN ok. 21:00

Przyjazd Wyjazd
ok. 10:00 Paryż/Londyn 22:00

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

19:00 Warszawa 200 PLN ok. 12:00
21:00 Łódź 200 PLN ok. 10:15
21:45 Piotrków Tryb 150 PLN ok. 09:30
22:30 Radomsko 150 PLN ok. 08:45
23:00 Częstochowa 150 PLN ok. 08:15
23:55 Sosnowiec 150 PLN ok. 07:15
00:30 Katowice 150 PLN ok. 06:45
01:15 Gliwice* 150 PLN ok. 06:00
02:15 Opole* 100 PLN ok. 05:00
03:45 Wrocław* 100 PLN ok. 03:30
05:15 Kłodzko* - ok. 02:00

Przyjazd Wyjazd
ok. 10:00 Żelazna Ruda/Praga 22:00

Odjazd Miejscowość Powrót

11:55 Warszawa Centralna 19:55
13:27 Kutno 18:33
14:09 Konin 17:49
15:17 Poznań Główny 17:01
16:02 Zbąszynek 15:54
16:15 Świebodzin 15:41
16:49 Rzepin 15:15

Przyjazd Wyjazd
18:16 Berlin 13:41

Odjazd Miejscowość Powrót

09:55 Kraków Główny 18:18
10:51 Katowice 17:25
11:06 Zabrze 17:04
11:14 Gliwice 16:56
12:02 Opole Główne 16:05
12:50 Wrocław Główny 15:09
13:26 Legnica 14:23
13:41 Lubin (dolnośląskie) 14:09
14:06 Głogów 13:42
14:54 Zielona Góra Główna 13:07
15:49 Rzepin 12:22

Przyjazd Wyjazd
17:16 Berlin 10:39

21 2 3

2 6

24
2 2

kod  wy ja zdu :  lpoe kod  wy ja zdu :  kroc ,  kror

kod  wy ja zdu :  ofao

kod  wy ja zdu :  ocoz

kod  wy ja zdu :  odjb

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

07:45 Warszawa 250 PLN ok. 22:45
13:00 Wrocław 100 PLN ok. 17:30
15:15 Bolesławiec - ok. 15:30
07:45 Kraków 200 PLN ok. 23:00
09:30 Katowice 160 PLN ok. 21:30
11:15 Opole 100 PLN ok. 19:30
08:00 Bydgoszcz 240 PLN ok. 22:30
10:00 Poznań 200 PLN ok. 20:30
09:30 Łódź 160 PLN ok. 21:00
14:30 Legnica - ok. 16:00

Przyjazd Wyjazd
ok. 16:00 Lloret de Mar ok. 14:00

2 7 kod  wy ja zdu :  peoc

Przejazd realizowany pociągiem na trasie 
Warszawa - Berlin - Warszawa

Przejazd realizowany pociągiem na trasie 
Kraków - Berlin - Kraków

Dla zapewnienia najwyższego standardu obsługi oddajemy do Państwa dyspozycji specjalną linię telefoniczną 
Almatur Help Line. W okresie od 24.06.2023 do 31.08.2023 roku przez 24 godziny na dobę nasi pracownicy będą służyli 
informacjami związanymi z wyjazdami i powrotami naszych grup. Naszą skuteczność zawdzięczamy temu, że interwe-
niujemy jedynie w sprawach nagłych i związanych wyłącznie z transportem do i z miejsca wypoczynku. Informujemy, 
że Almatur Help Line nie udziela informacji dotyczących oferty turystycznej, zakwaterowania oraz realizacji programu 
przez grupy znajdujące się na miejscu wypoczynku. Po te informacje prosimy zwracać się do naszych biur.

*Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem Twojego operatora.

Odjazd Miejscowość Dopłata Powrót

06:00 Warszawa 200 PLN ok. 23:45
08:00 Łódź 200 PLN ok. 22:00
11:00 Poznań 150PLN ok. 19:00
12:30 Leszno 150 PLN ok. 17:30
10:00 Kraków 200 PLN ok. 20:30
13:00 Opole 100 PLN ok. 17:30
11:30 Katowice 150 PLN ok. 19:00
13:00 Opole 100 PLN ok. 17:30
14:30 Wrocław - ok. 16:00

Przyjazd Wyjazd
ok. 10:00 Paryż 22:00

2 5 kod  wy ja zdu :  ofpr

Almatur Help Line

42 632 17 41*
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Przejazd realizowany pociągiem.

Przejazd na trasie Gdańsk-Elbląg realizowany 
autokarem



lista przystanków

 

bpit „almatur – polska” s. a.  
00-332 Warszawa, ul. Oboźna 7/32 
tel. 22 8265381, e-mail: biuro@almatur.pl
KRS 0000163898 NIP 5260304320
Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycz-
nych - nr wpisu k-665
Typ Gwarancji: Gwarancja Ubezpiecze-
niowa Turystyczna. Gwarant: Signal Iduna 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M522456. Beneficjent 
Gwarancji: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego.

„almatur-opole” sp. z o.o. 
45-058 Opole, ul. Ozimska 26/2
Tel. 77 4232832, e-mail: opole@almatur.pl
KRS 0000069853 NIP 7540337451
Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycz-
nych - nr wpisu 009
Typ Gwarancji: Gwarancja Ubezpiecze-
niowa Turystyczna. Gwarant: Signal Iduna 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 522402. Beneficjent 
Gwarancji: Marszałek Województwa 
Opolskiego.

bpit „almatur – katowice” Sp. z o.o. 
40-096 Katowice, ul. 3 Maja 7
tel. 32 2588946, e-mail: katowice@
almatur.pl  
KRS 000118293 NIP 6340133677
Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycz-
nych - nr wpisu 0469
Typ Gwarancji: Gwarancja Ubezpiecze-
niowa Turystyczna. Gwarant: Signal Iduna 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 523160. Beneficjent 
Gwarancji: Marszałek Województwa 
Śląskiego.

bpit „almatur – częstochowa” sp. 
z o.o.
42-200 Częstochowa, ul. F. Nowowiejskie-
go 2
Tel. 34 3655561, e-mail: czestochowa@al-
matur.pl KRS 0000137026 NIP 5730004065
Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycz-
nych - nr wpisu 51
Typ Gwarancji: Gwarancja Ubezpiecze-
niowa Turystyczna. Gwarant: Signal Iduna 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 523147. Beneficjent 
Gwarancji: Marszałek Województwa 
Śląskiego.

Miasto Adres przystanku

Białystok ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta
Bielsko-Biała ul. Warszawska 7, dolna płyta Dworca PKS

Bolesławiec Okmiany 1B koło Bolesławca, stacja paliw BP przy drodze krajowej nr 
94, za zjazdem z A4 (Krzywa) kierunek Bolesławiec

Bydgoszcz ul. Toruńska 59, parking przy Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka;
ul. Glinki 79, parking przed budynkiem Klubu Sportowego Chemik

Cieszyn ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos

Częstochowa
ul. Drogowców 1, parking przy stacji paliw Lotos (kierunek Warszawa);
al. Wojska Polskiego 263, parking przy stacji paliw BP (kierunek 
Katowice)

Dębica ul. Nagawczyna 245C, stacja paliw Shell przy restauracji McDonald’s
Dęblin ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 4, parking przed sklepem Lidl
Elbląg ul. Warszawska 129, stacja paliw Lotos

Gdańsk ul. 3 Maja 12, Dworzec Autobusowy, stanowisko 10
Głogów ul. Legnicka 16, stacja paliw BP
Gniezno ul. Żwirki i Wigury 32, stacja paliw Lotos

Gorzów Wlkp. ul. Kasprzaka 8, stacja paliw BP

Grudziądz Stare Marzy koło Grudziądza ul. Świecka 36, stacja paliw Circle K,
przy drodze krajowej nr 91 (118 km)

Jastrzębie-Zdrój ul. Sybiraków 2, Dworzec Autobusowy
Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 47, parking przy stacji paliw Shell i restauracji KFC

Katowice
ul. Sądowa 5, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy - Centrum 
Przesiadkowe Sądowa, stanowiska nr 6,7 (lub inne wg informacji 
dworcowej)

Kazimierz Dolny ul. Puławska 80, parking przy schronisku “Pod Wianuszkami”
Kielce aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 17, stacja paliw BP

Kłodzko Szalejów Dolny 121, stacja paliw Orlen

Konin Stare Miasto koło Konina ul. Ogrodowa 31, parking przy restauracji 
McDonald’s

Koszalin aleja Armii Krajowej 3, parking przed Dworcem PKP

Kraków
ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed wejściem na stadion 
Wisły (od ul. Reymonta); ul. Mirowska 201, stacja paliw BP, przy węźle 
Kraków-Bielany

Kutno ul. Józefów 28, obok restauracji McDonald’s przy stacji paliw BP
Legnica ul. Chojnowska 154, Stacja Paliw Pieprzyk
Leszno ul. Balonowa 55, stacja paliw Pieprzyk
Lębork ul. Abrahama 2, stacja paliw Circle K

Lędziny ul. Pokoju, Plac Autobusowy przy KWK Ziemowit

Lubin (dolnośląskie) ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle K i restauracji 
McDonald’s

Lublin ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka

Łódź
ul. Brzezińska 27/29, Parking przy Centrum Handlowym M1 (zatoczka 
autokarowa na wprost wejścia, przy parkingu D2); ul. Kątna 1, stacja 
paliw BP (przy zjeździe nr 22 z autostrady A1)

Miasto Adres przystanku

Mława Parking przy Pomniku Obrońców Mławy, przy drodze krajowej nr 7
Olsztyn ul. Sielska 5, stacja paliw Lotos

Opole ul. Kowalczyków 56, Dworzec Autobusowy Sindbad Port, stanowiska nr A2, B2, 
C2, D2

Piła al. Niepodległości 45, stacja paliw Orlen

Piotrków Tryb. ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar przy zjeździe do miasta z trasy 
DK1

Płock ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Avia przy zjeździe do miasta z drogi 
krajowej nr 1

Polkowice ul. Tadeusza Babisza 2, parking przy stacji paliw Shell i restauracji KFC

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

Puławy ul. Dęblińska 18D, parking przy stacji paliw Moya

Radom ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy, obok restauracji McDon-
ald’s

Radomsko ul. Łódzka 2, PORT Radomsko - Stacja Paliw MOYA (parking przy Polisz 
Kebab)

Rybnik ul. Budowlanych 4, stacja paliw BP, obok McDonald’s
Rzeszów ul. Podkarpacka 18A, Stacja Paliw Watkem

Siedlce Plac Zdanowskiego 1, parking przy Dworcu PKP
Słubice ul. Transportowa 11, stacja paliw Total Eco-Tank

Sosnowiec ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i restauracji McDonald’s
Stargard ul. Bydgoska 97, stacja paliw Orlen

Szczecin ul. Krzysztofa Kolumba 1, Dworzec PKP Szczecin Główny,
przystanek linii miejskich przy wejściu głównym

Świebodzin ul. Wojska Polskiego 8, stacja paliw Orlen
Tarnów al. Jana Pawła II 20, stacja paliw Grosar

Toruń ul. Kujawska 1, Dworzec Główny PKP, przy pomniku lokomotywy

Tychy ul. Generała de Gaulle’a 2, parking dla autokarów przy Stadionie 
Zimowym

Wałbrzych ul. Kolejowa 2, parking przy stacji paliw Shell obok restauracji McDon-
ald’s

Wałcz Wałcz Drugi 29, Stacja Paliw

Warszawa Aleje Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa 
Zachodnia, stanowisko 11

Włocławek Aleja Chopina 8, parking przy Hali Mistrzów
Wodzisław Śląski ul. Witosa 24, stacja paliw Circle K, obok McDonald’s

Wrocław ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy, poziom minus 2, stanowiska 
odjazdowe 10,11

Zambrów Szumowo koło Zambrowa ul. Bolesława Podedwornego 21, stacja 
paliw Orlen

Zielona Góra ul. Sulechowska 41, parking przy centrum rekreacyjno-sportowym

Żory ul. Katowicka 1, stacja paliw Circle K, przy drodze krajowej nr 81, 
kierunek Cieszyn

bpit almatur – poznań sp. z o.o.
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/111
tel. 61 8557633, e-mail: poznan@
almatur.pl
KRS 0000324034 NIP 7792353024
Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwia-
jących Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych – nr wpisu 566
Typ Gwarancji: Gwarancja Ubezpiecze-
niowa Turystyczna. Gwarant: Signal Idu-
na Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 523118. Beneficjent 
Gwarancji: Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego.

bpit almatur-łódź sp. z o.o.
90-417 Łódź, ul. Piotrkowska 59
tel. 42 6371122, 42 6329373, e-mail: 
lodz@almatur.pl  KRS 0000199746 NIP 
7250008319
Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwia-
jących Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych – nr wpisu 169
Typ Gwarancji: Gwarancja Ubezpiecze-
niowa Turystyczna. Gwarant: Signal Idu-
na Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M521262. Beneficjent 
Gwarancji: Marszałek Województwa 
Łódzkiego. 

Organizatorami imprez turystycznych zawartych w niniejszym katalogu są:

almatur białystok roman radel sp.j. 
15-044 Białystok, ul. Piasta 5 lok. 1
tel. 85 7428943, e-mail: bialystok@
almatur.pl
KRS 0000755598 NIP 5423335087
Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycz-
nych - nr wpisu 1/2019
Typ Gwarancji: Gwarancja Ubezpiecze-
niowa Turystyczna. Gwarant: Signal Iduna 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 523231. Beneficjent 
Gwarancji: Marszałek Województwa 
Podlaskiego

bpit almatur-lublin sp. z o.o.
20-034 Lublin, ul. Langiewicza 10
tel. 81 5335455, 81 5335456,  881 255 229 , 
e-mail: lublin@almatur.pl
KRS 0000136116 NIP 7120154092 
Centralna Ewidencja Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycz-
nych – nr wpisu 022
Typ Gwarancji: Gwarancja Ubezpiecze-
niowa Turystyczna. Gwarant: Signal Iduna 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 522511. Beneficjent 
Gwarancji: Marszałek Województwa 
Lubelskiego.
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SIGNAL IDUNA od ponad 20 lat ubezpiecza Polaków.

Planujesz podróż?
Ciesz się wyjątkowymi chwilami, 
a my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo.




