
kolonie 9-15 lat PODHALE
TATRALANDIA, 
ZAKOPANE, 
SPŁYW DUNAJCEM, 
MORSKIE OKO

BIAŁY DUNAJEC - MALI TATERNICY
Biały Dunajec k/Zakopanego. Czy marzyłeś o całodniowym pobycie w Tatralandii na Słowacji? 
Zapraszamy w Tatry, do krainy skał, wodospadów i zapierających dech w piersiach widoków. Czeka: 
gwarne Zakopane z Krupówkami – ulica jedyna swoim rodzaju, wartki Dunajec z Pieninami i flisakami, 
Gubałówka, z której można zjechać jak ze zjeżdżalni, Morskie Oko ze słodką wodą, Dolina Strążyska z 
wodospadem Siklawica i termy podhalańskie z wysoko- zmineralizowaną wodą termalną. Oj góry, góry, 
cuda natury! Hej!

TERMINY TURNUSÓW
KPMT1/18 25.06-05.07.2018
KPMT2/18 06.07-16.07.2018
KPMT3/18 17.07-27.07.2018
KPMT4/18 28.07-07.08.2018
KPMT5/18 08.08-18.08.2018
KPMT6/18 18.08-28.08.2018

CENA: 1 285 zł 

PROGRAM
- Energylandia – ogromny, nowoczesny kompleks rozrywkowy, pierwszy i jedyny tego typu w Polsce.
Na 26 ha znajduje się aż 57 różnych atrakcji i urządzeń. Duża dawka adrenaliny i niesamowitych wrażeń!
- Tatralandia - największy aquapark w środkowej Europie: 11 basenów termalnych z aquapontonami,

wodnymi  ścianami  wspinaczkowymi,  gejzerami  i  prądami  wodnymi,  27  rur  i  zjeżdżalni  o  łącznej
długości ok. 1800 m - w tym najdłuższe i najbardziej strome na Słowacji: Anakonda i Free Fall,

- spływ Dunajcem - przeprawa łodziami flisackimi, to już od 150 lat największa atrakcja turystyczna w
Pieninach. Wijąca się wśród wapiennych skał rzeka gwarantuje niezapomniane przeżycia. Zobaczymy
Zamek w Niedzicy   - jeden z najładniejszych zamków w Polsce  (zwiedzanie)  oraz zaporę wodną w
Czorsztynie,

- wjazd  kolejką  na  Butorowy  Wierch - znakomity  punkt  widokowy  na  panoramę  Tatr,  przejście
malowniczym krajobrazowo  szlakiem na Gubałówkę,

- Dolina Kościeliska – przyjemna, spacerowa trasa Kiry-Wyżnia Kira Mietusia-Lodowe Źródło-Polana
Pisana-Schronisko  na  Hali  Ornak,  po  drodze  Jaskinia  Mroźna –  przejście  ok.  1  km  wśród
fantastycznych form skalnych,

- spacer Drogą Nad Reglami od Polany Kalatówki do Doliny Białego, wejście na Sarnie Skałki (1377 m
n.p.m.) i zejście do Doliny Strążyskiej, podejście pod wodospad Siklawica,

- Zakopane - największy ośrodek turystyczny w Polsce położony u stóp Giewontu - wejście na kompleks
skoczni narciarskich, Krupówki, 

- wycieczka Doliną Rybiego Potoku do Morskiego Oka,
- baseny termalne na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem (1 wejście),
- pokaż co potrafisz i zostań idolem – wieczór talentów, 
- mini olimpiada sportowa - turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej,
- filmowa słodka chwila - seans filmowy z kubkiem kiślu lub budyniu,
- pamiątka z gór - malowanie widoków na kamieniach,
- inżynier/budowniczy - zespołowa budowa mostu z kamieni w potoku, bitwa wodna butelkowa,
- piesza wycieczka po okolicy – podziwianie krajobrazów i charakterystycznej zabudowy góralskiej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- dyskoteki.



PROPOZYCJA FAKULTATYWNA:
- relaks i kąpiele wodne w Termach „Gorący Potok” w Szaflarach. Koszt wycieczki od osoby 35 zł
(1,5 godziny).

zakwaterowanie
Pensjonat STANISŁAWA www.stanislawa.pl (lub inny o podobnym standardzie). Pokoje 4,5,6-osobowe
z łazienkami. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, sala TV, sala z kominkiem, sala dyskotekowa,
boiska do siatkówki i koszykówki,  szałas do grillowania. 

wyżywienie
3  posiłki  dziennie  +  podwieczorek.  Podczas  całodziennych  wycieczek  suchy  prowiant.  Pierwsze
świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.

transport
Autokar - opieka wychowawcy lub konwojenta. Autokar zostaje w bazie i realizuje program na miejscu. 
Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 17.00. 
Transport za dopłatą wg tabelki.

świadczenia w cenie
10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców, przewodnicy. 

wydatki programowe obligatoryjne
Wstęp  do  Tatralandii  -  22  euro  od  6  do11  roku  życia,  24  euro  powyżej  12  roku  życia.  Wydatki
programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu.

uwagi
Uczestnicy powinni posiadać: paszport lub dowód osobisty – na wyjazd do Słowacji, legitymację szkolną
z numerem PESEL, wygodne buty, plecak podręczny, pelerynkę - folię,  strój do wycieczek pieszych,
obuwie i strój sportowy, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, nakrycie głowy, kieszonkowe. W
zależności od pogody i kondycji dzieci trasa górska może ulec zmianie (np. zamiast Doliny Kościeliskiej
– Dolina Strążyska). 

miejsca wyjazdu i dopłaty do połączeń antenowych
Na terenie Polski wyjazdy w ramach połączeń antenowych realizowane będą w formie przejazdów 
pociągami, autokarami, minibusami pod opieką konwojenta przy min. 3 osobach. Za brak legitymacji 
szkolnej uczestnik koloni zobowiązany jest do dopłaty biletu.

Białystok Bydgoszcz Konin Gdańsk Koszalin Kraków

205 zł 165 zł 125 zł 195 zł 195 zł 75 zł

Olsztyn Toruń Włocławek Lublin Łódź Poznań
165 zł 135 zł 135 115 zł 115 zł 145 zł

Kutno Szczecin Tczew Warszawa Wrocław

135 zł 205 zł 185 zł 155 zł 115 zł


