IE 2019E
KOLOIN
ZAGRANICZN

KRA JOWE

KATALOG KOLONII I OBOZÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

SPIS TREŚCI
Wiek

jowe
Kolonie i obozy kra

11-15

Challenge & Active

13-17

Wodna zabawa

Pogorzelica

11-15

Play & Active

4

11-15

Challenge & Active

11-15

Play & Active

10-17

Mega Park Rozrywki

10-17

Aqua&Fun

6

Wiek

Strona

13-18

10

12-18

11

12-18

12

12-18

13

12-18

14

12-18

15

Kvarner
Riwiera Olimpijska

Grecja
Hiszpania done

Costa Brava

Włochy
Adriatyckie

Cesenatico
Durres

Albania

11-15

Art. & Active

2

1

LEGENDA
1

KOŁOBRZEG

2

POGORZELICA

3

BIESZCZADY

4

KARPACZ

5

WISŁA

4

5

3

Więcej ofert kolonii i obozów na stronie www.britas.pl.
Godziny odjazdów wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami
będą wysyłane do rodziców na 5 dni przed planowanym odjazdem.
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10-17

Złote Piaski

Bułgaria
Chorwacja

10-17

Mega Parki Rozrywki

Karpacz

i studenckie
Obozy zagraniczne

11-15

Art. & Active

10-17

Stylowe Wakacje

11-15

Challenge & Active

10-17

Trzy stolice

Wisła

8

10-17

Mega Parki Rozrywki

2

10-14

Aqua & Fun

10-17

Relax

Bieszczady

Projekt Bieszczady

7-11

Fabryka Fantazji

10-17

Przygoda

13-17

Wakacyjny Relax
Kołobrzeg

Strona

MŁODZIEŻOWE

7-13 lat
14-17 lat

FABRYKA FANTAZJI (7-11 LAT)

Kołobrzeg jest największym polskim
uzdrowiskiem na wybrzeżu. Niezwykły
mikroklimat, największe nasłonecznienie
i 11 km malowniczego wybrzeża sprawiają,
iż Kołobrzeg ma do zaoferowania bogactwo atrakcji i w pełni zasługuje na miano
„Perły Bałtyku”.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek kolonijny DOM RYBAKA położony na ogrodzonym, pięknie zagospodarowanym terenie w bezpośrednim sąsiedztwie parku,
600 m od plaży. Pokoje 4, 5, 6 – osobowe
z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone
w łóżka jednoosobowe lub piętrowe oraz
pokoje typu studio (3+4 lub 4+4 z pokojem
przechodnim) z pojedyńczymi łóżkami lub
piętrowymi z pełnym węzłem sanitarnym.
Ośrodek posiada własną stołówkę, salę
TV i salę dyskotekową. Prośby o wspólne
zakwaterowanie należy zgłaszać podczas
rezerwacji. Nie możemy zagwarantować
spełnienia próśb zgłoszonych później niż 2
tygodnie przed wyjazdem .
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie oraz
podwieczorek. Pierwszy posiłek-kolacja
w dniu przyjazdu, ostatni -śniadanie w dniu
wyjazdu+ suchy prowiant. Podczas całodziennych wycieczek- suchy prowiant .
ŚWIADCZENIA W CENIE: Zakwaterowanie – 10 noclegów, wyżywienie, realizacja
programu, opieka pedagogiczna i medyczna, ratownika, ubezpieczenie NNW i KL.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny
paszport lub dowód osobisty, ważną legitymację szkolną. Kieszonkowe na własne
wydatki oraz na ewentualny program
fakultatywny.
PROGRAM WSPÓLNY DLA PROGRAMÓW:
WAKACYJNY RELAX, WODNA ZABAWA,
AQUA & FUN

• wycieczka autokarowa Międzyzdroje –
Rewal – Trzęsacz – Jezioro Turkusowe
• wycieczka do Tropical Islands pod Berlinem - największego w Europie tropikalnego świata rozrywki. Jest tu miejsce na
pływanie i szaleństwa,
• dyskoteka w Reducie Solnej,
• „Piracka Przygoda” - zabawa w starym
forcie, zwyczaje i obrzędy marynarskie,
szanty,
• zwiedzanie Kołobrzegu, w którym zobaczymy: ratusz staromiejski, bazylikę Mariacką, basztę Prochową,
• Park linowy - nowoczesny tor przeszkód obejmuje 3 trasy o różnym stopniu
trudności, każdy uczestnik po zapoznaniu
się z zasadami bezpieczeństwa zostaje wyposażony w uprząż alpinistyczną
i kask ochronny. Zadaniem uczestnika jest
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• Ale Cyrk – blok zajęć akrobatycznych ,
nauka chodzenia na szczudłach oraz jazdy
na dziwnym rowerze
• Rejs statkiem – kąpiele w morzu i plażowanie , gry i zabawy , konkursy
• Dyskoteka w Reducie Solnej
• Przeżyj Piracką Przygodę podczas zabawy w starym forcie
• Udział w otwartych imprezach rozrywkowych organizowanych przez miasto Kołobrzeg .

MŁODZIEŻOWE

KOŁOBRZEG

samodzielne pokonanie trasy,
• udział w otwartych imprezach rozrywkowych organizowanych przez miasto Kołobrzeg,
• kąpiele w morzu i plażowanie,
• wycieczka do Fortu Ujście z latarnią
morską i portu jachtowego, pomnik Zaślubin z Morzem,
• Rejs statkiem jest doskonałą okazją do
relaksu w promieniach słońca.
WAKACYJNY RELAX (13-17 LAT)
• doskonalenie technik siatkarskich oraz
rozgrywki na boisku do siatkówki,
• sport na plaży – siatkówka, piłka nożna,
poranny jogging, aerobik.
• zawody w „zośkę”, turniej gry w badmintona, tenisa stołowego, ringo,
• sport na serio i na żarty: skoki w worku,
przeciąganie liny, drużynowy bieg na
nartach, rzut klapkiem,
• program rekreacyjno – sportowy,
• turnieje, quizy i zabawy integracyjne, gry
terenowe, gry planszowe i karciane.
WODNA ZABAWA (13-17 LAT)
• aquapark w Kołobrzegu - basen pływacki oraz część rekreacyjna, gdzie znajdują
się m.in.: dwie zjeżdżalnie (zewnętrzna,
zewnętrzna TURBO od 12 lat), ślizgawka
dla dzieci w brodziku, gejzer powietrzny, niecka z hydromasażem i poduszką
powietrzną, bicz wodny Tajfun, dzika rzeka,
kaskada wodna,
• zabawy na plaży – gry i zabawy integracyjne, konkursy,
• bitwa wodna/balonowa,
• paintball – fabularyzowana gra taktyczna
w maskach ochronnych z użyciem broni
pneumatycznej i kulek z kolorową farbą
(150 kulek),
• program rekreacyjno – sportowy, gry terenowe - „Dwie flagi”, „ Ostatni szukany”,
„Zaplątani”,
• karaoke - czyli czasem człowiek musi …,
rozśpiewany wieczór przy najróżniejszych
przebojach,
• turnieje, quizy i zabawy integracyjne, gry
planszowe i karciane.
AQUA & FUN (10-14 LAT)
AQUA
• wycieczka do Tropical Islands pod Berlinem - największego w Europie tropikalnego świata rozrywki. Jest tu miejsce na
pływanie i szaleństwa,
• aquapark w Kołobrzegu - basen pływacki oraz część rekreacyjna, gdzie znajdują się:

więcej informacji na www.britas.pl

dwie zjeżdżalnie (zewnętrzna, zewnętrzna TURBO od 12 lat), ślizgawka dla dzieci w brodziku, gejzer powietrzny, niecka
z hydromasażem i poduszką powietrzną,
bicz wodny Tajfun, dzika rzeka, kaskada
wodna,
• zabawy na plaży – gry i zabawy integracyjne, konkursy,
• bitwa wodna/balonowa.
FUN
• wizyta na Dzikim Zachodzie: przejażdżka
na koniu, zwiedzanie miasteczka i mini zoo,
strzelania z łuku, indiańskie narty, karuzela
kowbojska, pokazy kaskaderskie, konkursy
z nagrodami, gorączka złota,
• program rekreacyjno – sportowy, gry
terenowe: „Świetliki”, „Dwie flagi”, „Ostatni
szukany”, „Zaplątani”,
• karaoke - czyli czasem człowiek musi …,
rozśpiewany wieczór przy najróżniejszych
przebojach,
• turnieje, quizy i zabawy integracyjne.
CHALLENGE & ACTIVE (11-15 LAT)
(JEDYNY OBÓZ ZAWIERAJĄCY WSZYSTKIE
ATRAKCJE AKTYWNE)

• Survival podstawowy – walka o przetrwanie, poznaj zasady poruszania się
w terenie, zobacz jak zbudować szałas
i rozpalić ognisko
• Survival rozszerzony – poznaj sztukę
kamuflażu i maskowania, przygotowanie
posiłku w terenie
• Akcja integracja – spróbuj swoich sił
w konkurencjach takich jak : wielospodnie ,
wielonarty, rurowce
• Eurobungee – trening powietrznych
ewolucji
• Slackline – spacer w przestworzach ,
nauka chodzenia po linie, Segway – pokonaj tor przeszkód, przejażdżka dwukołowym pojazdem elektrycznym, gra terenowa Nocna Pułapka.
• Walki Sumo – w zabawnym dmuchanym
stroju , Walki Gladiatorów, Nauka strzelania z łuku, do ustawionych tarcz

• Wizyta na Dzikim Zachodzie – przejażdżka na koniu, malowanie twarzy, scenki westernowe, gorączka złota, pokazy
taneczne oraz niezapomniana przygoda
w mini zoo, gdzie poznasz: strusie afrykańskie, świnki wietnamskie, egzotyczne ptactwo, jelonki Bambi, kozły, wielbłąda, lamy ,
daniele ,owce i zebrę .
• Wycieczka autokarowa MiędzyzdrojeRewal- Trzęsacz-Jezioro Turkusowe
• Zwiedzanie Kołobrzegu – w formie miejskiej, ratusz staromiejski, bazylika Mariacka,
baszta Prochowa
• Wycieczka do Fortu Ujście - gdzie
zobaczysz: latarnię morską, port jachtowy,
pomnik Zaślubin z Morzem
• Lepienie z gliny, tworzenie witraży, biżuterii, origami, zajęcia z decoupae’u
• Piracka przygoda - zabawa w starym
forcie, zwyczaje, obrzędy marynarskie,
szanty , rejs statkiem
• Przejażdżka kolejką bajkową , gra terenowa Świetliki
• Kąpiele w morzu i plażowanie
• Program rekreacyjno-sportowy - Olimpiada Sportowa, piłka plażowa, zabawy integracyjne, turnieje i quizy
• Udział w otwartych imprezach organizowanych przez miasto Kołobrzeg
• Podczas kolonii wspólnie stworzycie Wielkie Dzieło Malowane Palcami” Kołobrzeg
Wakacje 2019”
PROGRAM FAKULTATYWNY
(ZAPISY W BIURZE)
• Wycieczka autokarowa do Heide Parku
(cena 197zł + bilet wstępu 20EUR płatny
dodatkowo) koło Hamburga – największego parku rozrywki w Europie z 40 atrakcjami. Wspaniałą atrakcją parku jest Colossos
– największa drewniana kolejka górska na
świecie, konstrukcja zapisana w Księdze
Rekordów Guinnessa. Jazda z prędkością 120 km/h podnosi wszystkim poziom
adrenaliny. Wycieczka dostępna na II i III
turnusie.
• Legoland (cena 277zł + 45 EUR na bilet
wstępu) – wycieczka autokarowa do Danii
do jedynego w Europie Lunaparku zbudowanego z klocków Lego. Zobaczysz świat
zabawkowy w miniaturze, kraj piratów,
safari, kraj techniki Lego. Wyjazd jest planowany o godz. 23:00, powrót ok.3:00 dnia
następnego. Wycieczka dostępna na I i IV
turnusie.
• Stralsund – wycieczka autokarowa
do niemieckiego miasteczka, słynącego
przede wszystkim ze wspaniałej starówki wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w którym odwiedzimy
Oceanarium i Muzeum Morskie (cena
147zł + 14 EUR bilet wstępu). Wyjazd jest
planowany o godz. 06:00, powrót ok.19:00.
Wycieczka dostępna na I, II, III, IV turnusie.

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn , Koszalin

79 zł

Elbląg, Malbork, Słupsk, Tczew

89 zł

Szczecin

129 zł

Gdańsk, Kętrzyn,

119 zł

Ełk, Poznań

129 zł

Warszawa

149 zł

Katowice, Wrocław

159 zł

Białystok, Kraków

169 zł

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

CENNIK
TURNUS I
03.07-13.07

TURNUS II
14.07-24.07

TURNUS III
25.07-04.08

TURNUS IV
05.08-15.08

Wakacyjny relax

1972 zł

-

-

1972 zł

Wodna zabawa

1972 zł

-

1972 zł

1972 zł

Challenge & Active

-

1777 zł

1777 zł

-

Fabryka Fantazji

1677 zł

-

-

1677 zł

Aqua & Fun

1972 zł

1972 zł

-

1972 zł

tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.pl

3

MŁODZIEŻOWE

10-17 lat
11-15 lat

rozgrywkę piłkarską,
• trening celności strzałów do specjalnie
przygotowanej bramki,
• mega twister - zakręcone taneczne show
na wielkiej planszy,
• warsztat detektywistyczny - tajniki pracy
detektywa, udział w śledztwie,
• you.fo - rozrywka na świeżym powietrzu,
• liga mistrzów - turniej gier z różnych
zakątków świata (bule, molkky, kubb),
• bitwa balonowa,
• savoir-vivre - czy bycie dobrze wychowanym jest trendy?

MŁODZIEŻOWE

POGORZELICA

ART & ACTIVE (11-15 LAT)

ZAKWATEROWANE: Ośrodek Kalina położony w sosnowym lesie o specyficznym mikroklimacie korzystnie wpływającym na drogi oddechowe. Murowany,
3-piętrowy kompleks na 220 miejsc. Pokoje 4,5-osobowe z łazienkami. Do ośrodka
należy duży, ogrodzony teren rekreacyjno-sportowy (zalesiony) z salą gimnastyczną,
boiskiem do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, 2 świetlicami wyposażonymi w TV
(w tym TV sat.), wideo, stołami do tenisa,
placem zabaw i rekreacji, własną kuchnią
i stołówką.

Klifie - poznasz historię ruin w Trzęsaczu,
walkę człowieka z żywiołem i legendę
Zielenicy,
• przejazd kolejką wąskotorową na Wybrzeże Rewalskie,
• turnieje, quizy i zabawy integracyjne,
• kąpiele w morzu i plażowanie, dyskoteki,
Neptunalia,
• Olimpiada Sportowa, piłka kocówka,
bitwa balonowa,
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.

sumo stocz pojedynek na specjalnej arenie,
• Robin Hood - nauka strzelania z łuku do
tarcz, strzelanie z procy,
• Ale Cyrk! - blok zajęć akrobatycznych,
nauka chodzenia na szczudłach i jazdy na
dziwnym rowerze,
• zajęcia łącznościowe - nauka alfabetu
Morse’a i telefonów polowych,
• szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
• passball - zawodnicy stoczą wesołą
rozgrywkę piłkarską.

PROGRAM WSPÓLNY DLA OBOZÓW
(CHALLENGE, PLAY I ART & ACTIVE):

• walki sumo - w zabawnym stroju zawodnika sumo stocz pojedynek na specjalnej
arenie,
• Ale Cyrk! - blok zajęć akrobatycznych,
nauka chodzenia na szczudłach i jazdy na
dziwnym rowerze,
• Robin Hood - nauka strzelania z łuku do
tarcz, strzelanie z procy,
• passball - zawodnicy stoczą wesołą

WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie. Pierwszy
posiłek - obiadokolacja, ostatni - śniada- • eurobungee - trening powietrznych
nie. Podczas całodziennych wycieczek i na ewolucji,
drogę powrotną - suchy prowiant.
• slackline - spacer w przestworzach, nauka
ŚWIADCZENIA W CENIE: Zakwaterowa- chodzenia po linie,
nie 10 noclegów, wyżywienie, realizacja • segway - przejażdżka dwuśladowym
programu, opieka pedagogiczna i medycz- pojazdem elektrycznym, tor przeszkód,
• zorbing - wejdź do wielkiej dmuchanej
na, ratownika, ubezpieczenie NNW.
kuli,
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny
• gry zespołowe: korfball - poćwicz umiejętpaszport lub dowód osobisty, ważną leginości sportowe; walki gladiatorów – wykaż
tymację szkolną, kieszonkowe na własne
się odwagą i sprytem,
wydatki oraz ewentualne wydatki fakulta• program rekreacyjno - sportowy: zabawy
tywne.
integrujące grupę – gry, zabawy i konkurMEGA PARKI ROZRYWKI
sy, gry terenowe (np. nocna gra terenowa
(10-13 I 14-17 LAT)
Mafia, Nocna Pułapka),
• wycieczka autokarowa do Berlina - • wesołe laboratorium - odkryj tajemnice
zobaczymy Alexanderplatz, wyspę muze- świata nauki,
ów, Unter den Linden, Bramę Brandenbur- • kąpiele w morzu i plażowanie,
ską, plac Paryski, plac Republiki, Reichstag, • możliwość skorzystania z wycieczek fakulUrząd Kanclerski, nowe centrum Berlina: tatywnych.
plac Poczdamski, historyczne fragmenCHALLENGE & ACTIVE (11-15 LAT)
ty muru berlińskiego, wizyta w Tropical
•
survival
podstawowy - walka o przetrwaIslands - największym w Europie tropikalnym świecie rozrywki: największa nie, zasady poruszania się w terenie, budoplaża pod dachem na świecie, zjeżdżalnie wa szałasu, rozpalenie ogniska,
wodne, miejsca do wspinania - to wszystko • survival rozszerzony - szkoła przetrwaczeka na Ciebie! Pobyt 2h w Strefie Base- nia, poznaj sztukę kamuflażu, maskowania
i tropienia,
nów,
• wycieczka autokarowa do Heide Parku k/ • walki sumo - w zabawnym stroju zawodnika
Hamburga - największego parku rozrywki
w Europie z 40 atrakcjami o powierzchni 85
ha, z największą drewnianą kolejką górską
na świecie, wpisaną do Księgi Rekordów
Guinnessa,
• relaks w parku wodnym Sandra Spa
w Pogorzelicy, gdzie znajdują się m.in.
basen ze sztuczną falą, dzika rzeka, Wodna
Dżungla, sztuczna plaża, zjeżdżalnie,
• wizyta w Multimedialnym Muzeum na
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więcej informacji na www.britas.pl

PLAY & ACTIVE (11-15 LAT)

• dequpage - kreatywne techniki zdobienia
przedmiotów,
• lepienie z gliny - ze zwykłego kawałka
gliny powstaną niezwykłe rzeźby,
• recykling artystyczny - nadaj nowe
znaczenie przedmiotom,
• owocowe bukiety - kto zrobi najsmaczniejszy bukiet?
• trening umysłu - podstawowe sztuczki,
które pomogą Ci poprawiać pamięć,
• mega scrabble - kreatywne składanie
słów na megaplanszy,
• mega twister- zakręcone taneczne show
na wielkiej planszy,
• stwórz bańki mydlane w rozmiarze XXL,
• liga mistrzów - turniej gier z różnych
zakątków świata (bule, molkky, kubb),
• you.fo - rozrywka na świeżym powietrzu,
• warsztat detektywistyczny - tajniki pracy
detektywa, udział w śledztwie,
• szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
• bitwa balonowa.
PROGRAM FAKULTATYWNY:
Legoland - wycieczka autokarowa do Danii.
Zobaczysz świat zabawkowy w miniaturze,
kraj piratów, safari, kraj techniki Lego i wiele
innych ciekawostek. Cena: 277 zł + 45 EUR
bilet wstępu. Wyjazd o 23:00, powrót ok.
3:00 dnia następnego.
Stralsund - wycieczka autokarowa do
niemieckiego miasteczka słynącego ze
wspaniałej starówki wpisanej na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz
z jednego z największych oceanariów na
świecie. Cena: 147 zł + 14 EUR. Wyjazd
o 6:00, powrót ok. 19:00.
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn

79 zł

Koszalin

79 zł

Elbląg, Malbork, Słupsk, Tczew

89 zł

Szczecin

129 zł

Gdańsk

119 zł

Poznań

129 zł

Ełk

129 zł

Kętrzyn

119 zł

Warszawa

149 zł

Katowice, Wrocław

159 zł

Challenge & Active

1877 zł

169 zł

Play & Active

1877 zł

Art & Active

1877 zł

Mega Parki Rozrywki

2182 zł

Białystok, Kraków

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

CENNIK
TURNUS I
19.07-29.07

tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.pl
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MŁODZIEŻOWE

PROGRAM WSPÓLNY
DLA WSZYSTKICH OBOZÓW:

PROGRAM WSPÓLNY
DLA WSZYSTKICH OBOZÓW:
• eurobangee - trening powietrznych
ewolucji,
• slackline - spacer w przestworzach, nauka
chodzenia po linie,
• segway - przejażdżka dwuśladowym
pojazdem elektrycznym, tor przeszkód,
• zorbing - wejdź do wielkiej dmuchanej
kuli,
• gry zespołowe: korfball - poćwicz umiejętności sportowe; walki gladiatorów - wykaż
się odwagą i sprytem,
• program rekreacyjno - sportowy: zabawy
integrujące grupę - gry, zabawy i konkursy, gry terenowe (np. nocna gra terenowa
Mafia, Nocna Pułapka),
• wesołe laboratorium - odkryj tajemnice
świata nauki,
• odkryj tajemnicę Trójkąta Bermudzkiego
Karpacza i zobacz świątynię Wang, a na
koniec zregeneruj się w Parku Wodnym
Tropikana w Karpaczu (2h),
• wejście z przewodnikiem na Śnieżkę
(1602 m n.p.m.),
• dyskoteki z DJ-em i super muzyką, ognisko z kiełbaskami,
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
CHALLENGE & ACTIVE
• survival podstawowy - walka o przetrwanie, zasady poruszania się w terenie, budowa szałasu, rozpalenie ogniska,
• survival rozszerzony - szkoła przetrwania, poznaj sztukę kamuflażu, maskowania

i tropienia,
• walki sumo - w zabawnym stroju zawodnika sumo stocz pojedynek na specjalnej
arenie,
• Robin Hood - nauka strzelania z łuku do
tarcz, strzelanie z procy,
• Ale Cyrk! - blok zajęć akrobatycznych,
nauka chodzenia na szczudłach i jazdy na
dziwnym rowerze,
• zajęcia łącznościowe - nauka alfabetu
Morse’a i telefonów polowych,
• szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
• passball - zawodnicy stoczą wesołą
rozgrywkę piłkarską.
PLAY & ACTIVE
• walki sumo - w zabawnym stroju zawodnika sumo stocz pojedynek na specjalnej
arenie,
• Ale Cyrk! - blok zajęć akrobatycznych,
nauka chodzenia na szczudłach i jazdy na
dziwnym rowerze,
• Robin Hood - nauka strzelania z łuku do
tarcz, strzelanie z procy,
• passball - zawodnicy stoczą wesołą
rozgrywkę piłkarską,
• trening celności strzałów do specjalnie
przygotowanej bramki,
• mega twister - zakręcone taneczne show
na wielkiej planszy,
• warsztat detektywistyczny - tajniki pracy
detektywa, udział w śledztwie,
• you.fo - rozrywka na świeżym powietrzu,
• liga mistrzów - turniej gier z różnych
zakątków świata (bule, molkky, kubb),
• bitwa balonowa,
• savoir-vivre - czy bycie dobrze wychowanym jest trendy?
ART & ACTIVE
• dequpage - kreatywna techniki zdobienia
przedmiotów,
• lepienie z gliny - ze zwykłego kawałka
gliny powstaną niezwykłe rzeźby,
• recykling artystyczny - nadaj nowe
znaczenie przedmiotom,
• owocowe bukiety - kto zrobi najsmaczniejszy bukiet?
• trening umysłu - podstawowe sztuczki,
które pomogą Ci poprawiać pamięć,
• mega scrabble - kreatywne składanie
słów na megaplanszy,
• mega twister - zakręcone taneczne show
na wielkiej planszy,
• stwórz bańki mydlane w rozmiarze XXL,
• liga mistrzów - turniej gier z różnych
zakątków świata (bule, molkky, kubb),
• you.fo - rozrywka na świeżym powietrzu,
• warsztat detektywistyczny - tajniki pracy
detektywa, udział w śledztwie,

więcej informacji na www.britas.pl

MŁODZIEŻOWE

10-13, 14-17 lat

11-15 lat

ZAKWATEROWANE: DW ADMIRAŁ - dom
wypoczynkowy położony w cichej dzielnicy Karpacza Dolnego, na pięknym Osiedlu
Skalnym. Posiada pokoje 3,4,5-osobowe
z łazienkami, TV i internetem bezprzewodowym Wi-Fi. Na terenie obiektu znajdują
się: boisko do siatkówki, piłki nożnej, plac
zabaw dla dzieci, świetlica, bilard, stół do
tenisa, miejsce na ognisko, szałas z grillem,
ogród.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie. Pierwszy
posiłek - kolacja w dniu przyjazdu, ostatni - śniadanie w dniu wyjazdu. Uczestnicy otrzymują również suchy prowiant na
drogę powrotną i całodzienne wycieczki.
ŚWIADCZENIA W CENIE: Zakwaterowanie - 10 noclegów, wyżywienie, realizacja
programu, opieka pedagogiczna i medyczna, ubezpieczenie NNW i KL.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny
paszport lub dowód osobisty, ważną legitymację szkolną, kieszonkowe na własne
wydatki.
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KARPACZ

KARPACZ

• szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
• bitwa balonowa.
PROGRAM FAKULTATYWNY
(TURNUS I, IV):
• Legoland w Günzburgu - wycieczka
autokarowa do Niemiec. Atrakcje zbudowane są aż z 50 milionów sztuk klocków
Lego. Czeka tu Was wiele zabawy i adrenaliny. Cena: 257 zł + 29 EUR bilet wstępu.
Wyjazd o 00:15, powrót ok. 3:00 następnego dnia.
• Praga i Aqua Palace - zobaczymy m.in.
Hradczany, Bycze Schody, Małą Stranę
z kościołem św. Mikołaja, most Karola, Stare
Miasto, ratusz, zegar Orloy, rynek staromiejski, Vaclavske Namesti, a potem czeka na
relaks (3 h) w Aqua Palace koło Pragi. Oferuje on Strefę Relaksu, Pałac Skarbów ze strefą zabaw, Pałac Przygód ze zjeżdżalniami,
rwącą rzeką, strefą zewnętrzną i boiskiem
wodnym, Koralową Katedrę z olbrzymimi akwariami. Cena: 159 zł + 19 EUR bilet
wstępu. Wyjazd o 06:30, powrót ok. 23:00.

• wejście z przewodnikiem na Śnieżkę
(1602 m n.p.m.),
• spacer do malowniczej zapory na Łomnicy oraz Centrum Rekreacji Kolorowa
(1 zjazd torem saneczkowym),
• wizyta w nowoczesnym Centrum Edukacji Ekologicznej KPN – poznaj lokalną
florę i faunę, zobacz wystawę minerałów,
PROGRAM FAKULTATYWNY DLA
Domek Laboranta i wnętrze Małego Kotła PROGRAMU MEGA PARKI ROZRYWKI
(panorama 3D),
(TURNUS I, IV):
• program rekreacyjno – sportowy: zabawy
• Legoland w Günzburgu - wycieczka
integrujące grupę, gry terenowe,
autokarowa do Niemiec. Atrakcje zbudo• dyskoteki, ognisko.
wane są aż z 50 milionów sztuk klocków
Lego. Czeka tu Was wiele zabawy i adrenaMEGA PARKI ROZRYWKI
• wycieczka autokarowa do Heide Parku liny. Cena: 257 zł + 29 EUR bilet wstępu.
koło Hamburga - największego parku Wyjazd o 00:15, powrót ok. 3:00 następnerozrywki w Europie z 40 atrakcjami go dnia.
o powierzchni 85 ha, z największą drewnia- • Praga i Aqua Palace - zobaczymy m.in.
ną kolejką górską na świecie, wpisaną do Hradczany, Bycze Schody, Małą Stranę
z kościołem św. Mikołaja, most Karola, Stare
Księgi Rekordów Guinnessa,
• wycieczka autokarowa do Tropical Miasto, ratusz, zegar Orloy, rynek staroIslands koło Berlina - największego miejski, Vaclavske Namesti, a potem czeka
w Europie tropikalnego świata rozryw- na relaks (3 h) w Aqua Palace koło Pragi.
ki. Pobyt ok.6 h w Strefie Basenów: liczne Oferuje on Strefę Relaksu, Pałac Skarbów
zjeżdżalnie wodne, zjeżdżalnia wieżowa ze strefą zabaw, Pałac Przygód ze zjeżdżalniami, rwącą rzeką, strefą zewnętrzi największa kryta plaża na świecie!
• wycieczka autokarowa do Pragi - zoba- ną i boiskiem wodnym, Koralową Kateczymy m.in. Hradczany z zamkiem oraz drę z olbrzymimi akwariami. Cena: 159 zł
katedrą(z
zewnątrz),
słynne
ogrody + 19 EUR bilet wstępu. Wyjazd o 06:30,
Wallensteina ze sztucznymi grotami skal- powrót ok. 23:00.
nymi, dziedziniec Muzeum Franza Kafki
(z niespodzianką), most Karola, słynny
praski zegar astronomicznym Orloj, przejedziemy się metrem
• odkryj tajemnicę Trójkąta Bermudzkiego
Karpacza i zobacz świątynię Wang, a na
koniec zregeneruj się w Parku Wodnym
Tropikana w Karpaczu (2h),
• gry terenowe z wykonywaniem zadań np. Dom Pełen Zagadek,
• nocna gra terenowa Świetliki.

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn

69 zł

Ostróda

89 zł

Wrocław

109 zł

Poznań, Łódź

119 zł

Bydgoszcz, Opole, Toruń, Warszawa

139 zł

Katowice, Kraków

149 zł

Gdańsk, Koszalin

159 zł

Białystok, Szczecin

169 zł

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

CENNIK
Turnus I
30.06-10.07

Turnus II
02.08-12.08

Challenge & Active

1818 zł

1818 zł

Play & Active

1818 zł

1818 zł

Art & Active

1818 zł

1818 zł

• wycieczka autokarowa Zamek Chojnik
– Wodospad Szklarski – Termy Cieplice
(2 h),
• pobyt w Parku Wodnym Sandra Spa
w Karpaczu - kompleks oferuje m.in. basen
pływacki, basen ze sztuczną falą, dziką
rzekę, zjeżdżalnie i jacuzzi,
• zwiedzanie atrakcji Karpacza: świątynia
Wang, skocznia Orlinek, Krucze Skałki.

AQUA & FUN
• wycieczka autokarowa do Tropical
Islands koło Berlina - największego
w Europie tropikalnego świata rozrywki. Pobyt ok.6 h w Strefie Basenów: liczne
zjeżdżalnie wodne, zjeżdżalnia wieżowa
i największa kryta plaża na świecie!
• wycieczka autokarowa do Pragi - zobaczymy m.in. Hradczany, Bycze Schody,
Małą Stranę z kościołem św. Mikołaja, most
Karola, Stare Miasto, ratusz, zegar Orloy,
rynek staromiejski, Vaclavske Namesti,
a potem czeka na relaks (3 h) w Aqua Palace koło Pragi,
• wycieczka autokarowa do Drezna - zobaczymy bramę Kronentor, pałac Zwinger
(dziedziniec i Wallpavilon), Semperoper,
kościół Hofkirche, Frauenkirche, rezydencję Wettynów, Drezdeńską Białą Flotę,
przystań. Planowany jest czas wolny na
Altmarkt,

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn

69 zł

Ostróda

89 zł

Wrocław

109 zł

Poznań, Łódź

119 zł

Bydgoszcz, Opole, Toruń, Warszawa

139 zł

Katowice, Kraków

149 zł

Gdańsk, Koszalin

159 zł

Białystok, Szczecin

169 zł

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

CENNIK
TURNUS I
30.06-10.07

TURNUS II
11.07-21.07

Mega parki rozrywki

2133 zł

-

Aqua & fun

-

2108 zł

TURNUS III
22.07-01.08

TURNUS IV
02.08-12.08

Mega parki rozrywki

2133 zł

2133 zł

Aqua & fun

2108 zł

-

tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.pl
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MŁODZIEŻOWE
uliczkami i pięknymi kamienicami, muzeum
Dzwonów i Fajek, Kopiec Tatarski z piękną
panoramą.
• artystyczny recykling - fantastyczne pomysły na drugie życie papieru
• orienteering – zasady orientacji w terenie,
posługiwanie się mapą i kompasem, zawody na orientację
• karaoke party – hity w Twoim wykonaniu
• sprytna bestia – rozgrywki w popularne gry:
twister, jenga, monopol i inne
• enigma – gra terenowa podczas której
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie. Pierwszy
przejdziesz szkolenie kr yptograf iczne
posiłek - kolacja w dniu przyjazdu, ostatni
i z szyfrowania wiadomości
- śniadanie w dniu wyjazdu. Podczas cało• wieczór filmowy
dziennych wycieczek i na drogę powrotną
PROJEKT RELAKS
- suchy prowiant.

• bumper ball - szalony mecz piłki nożnej
ŚWIADCZENIA W CENIE: Zakwaterowaz zawodnikami ubranymi w dmuchane kule,
nie - 10 noclegów, wyżywienie, realizacja
• niezła draka - bitwa na kolory z użyciem
programu, opieka pedagogiczna i medyczproszków Holi, konieczna jest biała koszulka
na, ubezpieczenie NNW i KL.
• manewry strategiczne - rozgrywki m.in.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny w jengę, monopol, twister, mini olimpiapaszport lub dowód osobisty, ważną legi- da - drużynowe rozgrywki w ping-ponga
tymację szkolną, kieszonkowe na własne i piłkarzyki
wydatki.
• Twoja koszulka z wakacji - stwórz własną
koszulkę z pomocą kilku narzędzi,
PROGRAM WSPÓLNY DLA
• artystyczny recykling - pomysły na drugie
WSZYSTKICH OBOZÓW:
życie papieru,
• nocna gra terenowa Mafia - gra fabularna,
• savoir-vivre - jak poradzić sobie we współ• wycieczka autokarowa małą pętlą bieszczesnym świecie?
czadzką - Lesko (zamek Kmitów, synagoga),
• karaoke party - największe hity w Twoim
Myczków (przejazd wzdłuż Zalewu Myczwykonaniu.
kowieckiego), Solina (spacer po koronie
• akcja integracja – zabawy i gry integrujące
najwyższej w Polsce zapory, zwiedzanie jej
grupę
wnętrz), Polańczyk (spacer po uzdrowisku),
• wieczór filmowy
Ustrzyki Dolne (cerkiew),
PROJEKT PRZYGODA
• na tropie przygody - zobaczysz Skałki
Myczkowieckie, małą zaporę na J. Mycz- • misja na Sanie – spływ pontonowy na rzece
kowieckim, wejdziesz na punkt widokowy San pod okiem instruktora ,
i odwiedzisz mini zoo,
• bieszczadzki survival – nauka przetrwania
• wycieczka z przewodnikiem na Połoninę w trudnym terenie
Wetlińską z Chatką Puchatka i wejściem na • arrow tag- gra zwana łuczniczym paintszczyt (1228 m n.p.m.),
ballem
• program rekreacyjno-sportowy, gry i zaba- • orienteering – zasady orientacji w terenie ,
wy integrujące grupę, turnieje sportowe,
posługiwanie się mapą i kompasem,
• dyskoteki, ognisko,
• ball challenge- rozgrywki w piłkę nożną,
• możliwość skorzystania z programu fakul- siatkówke , koszykówkę ,
tatywnego.
• karaoke party – hity w Twoim wykonaniu ,
• gry i zabawy , wieczór filmowy
PROJEKT BIESZCZADY
• wycieczka autokarowa na Słowację do
kopalni opali podróż przez Przęłęcz Dukielską, Svidnik – ekspozycja militariów z II WŚ
• Solviar – dawna kopalnia soli ,zwiedzanie
Dubnickich Kopalnii Opali pod Górami Slańskimi. Zwiedzanie Koszyc .
• Przemyśl – zwiedzanie w klimacie Szwejka:
Zwiedzanie zamku w Krasiczynie. Fort twierdzy Przemyśl, spacer po starówce ,
• Renesansowy zamek, rynek z brukowanymi

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

• Lwów (paszport obowiązkowo) - z lokalnym przewodnikiem zobaczymy m.in.
najstarsze z ulic Lwowa, katedrę św. Jura,
Cmentarz Orląt Lwowskich, Stare Miasto,
budowle obronne, ratusz, Rynek Główny,
aptekę-muzeum z lampą Łukasiewicza,
pomnik Adama Mickiewicza, Prospekt
Swobody, Teatr Opery Lwowskiej i Pałac

więcej informacji na www.britas.pl

Jana III Sobieskiego. Cena: 125 zł + 15 zł
bilet wstępu.
• Wycieczka autokarowa na Słowację
do kopalni opali - podróż przez najniższą
przełęcz w Karpatach – Przełęcz Dukielską,
Svidnik – ekspozycja militariów z II wojny
światowej, Solivar - dawna kopalnia soli.
Zwiedzanie Dubnickich Kopalni Opali pod
Górami Slańskimi, w których wydobywano
bardzo cenny opal tęczowy. Zwiedzanie
Koszyc, m.in. wrzecionowaty rynek, grające
fontanny, dom żebraka, dom kata, pierwszy
w Europie herb miejski i teatr państwowy.
Cena: 135 zł + 14 EUR bilety wstępu.

ZAKWATEROWANE: DW LIMBA - dom
wypoczynkowy położony na zboczu
Partecznika niedaleko centrum Wisły. Estetyczne pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami
lub typu studio 2+3 z łazienkami, TV i internetem bezprzewodowym Wi-Fi. Do dyspozycji: świetlica z TV satelitarną i wideo, stół
do tenisa stołowego, plac zabaw, zadaszone miejsce do grilla, boisko trawiaste,
boisko do piłki plażowej. Odpłatnie możliwe skorzystanie z bilardu, sauny i siłowni.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie. Pierwszy
posiłek - kolacja w dniu przyjazdu, ostatni
– śniadanie w dniu wyjazdu. Podczas całodziennych wycieczek i na drogę powrotną
– suchy prowiant.
ŚWIADCZENIA W CENIE: Zakwaterowanie - 10 noclegów, wyżywienie, realizacja
programu, opieka pedagogiczna i medyczna, ubezpieczenie NNW i KL.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny
paszport lub dowód osobisty, ważną legitymację szkolną, kieszonkowe na własne
wydatki.
PROGRAM WSPÓLNY DLA
WSZYSTKICH OBOZÓW:
• zwiedzanie atrakcji Wisły - Zameczek
Habsburgów, Muzeum Narciarstwa, kościół
ewangelicki, Dom Zdrojowy z figurą
Adama Małysza, wykonaną z czekolady,
zamek Prezydenta RP (z zewnątrz),
• piesza wycieczka na Trzy Kopce Wiślańskie, gdzie zobaczysz panoramę Równicy,
Orłową i Skrzyczne,
• program rekreacyjno-sportowy, zabawy
integrujące grupę, gry terenowe,
• dyskoteki, ognisko,
• możliwość skorzystania z programu fakultatywnego.
MEGA PARKI ROZRYWKI

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Kraków, Olsztyn, Warszawa

149 zł

Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław

169 zł

Białystok, Koszalin, Szczecin

189 zł

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

CENNIK
TURNUS I
05.07-15.07

Projekt Bieszczady

1991 zł

Projekt relaks

1821 zł

Projekt przygoda

1821 zł

MŁODZIEŻOWE

10-13 lat
14-17 lat

10-13 lat
14-17 lat

ZAKWATEROWANE: Ośrodek Uroczysko położony w centrum Bieszczad, w malowniczej miejscowości Zwierzyń, 7 km od
Soliny na blisko 3-hektarowej zalesionej,
oświetlonej i ogrodzonej działce. Ośrodek
posiada pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt
dysponuje klimatyzowaną jadalnią, salą
dyskotekową, boiskami - do piłki nożnej,
siatkówki, koszykówki, letnim basenem
odkrytym i placem zabaw.
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WISŁA

BIESZCZADY

• wycieczka autokarowa do Wiednia zobaczymy m.in. Stare Miasto, rezydencję
cesarską - Hofburg, operę, pomnik Mozarta, odwiedzimy park rozrywki na Praterze
(atrakcje płatne we własnym zakresie),
• wycieczka autokarowa do Energylandii - największego w Polsce Rodzinnego
Parku Rozrywki, z ok. 60 atrakcjami, 4 strefy
tematyczne: Water Park, strefa ekstremalna, familijna i Bajkolandia,
• wycieczka autokarowa do Tatralandii - największego na Słowacji termalnego parku wodnego, z 14 basenami (kryte
i odkryte), z bajkowym zamkiem, 26 zjeżdżalniami i rurami z mega atrakcjąmi tj.:
Tornado, Boomerang Raft Ramp, Free Fall
i wiele innych, konkursy, animacje, aerobic
w wodzie,
• bitwa balonowa, piłka kocówka.

3 STOLICE:
BUDAPESZT- BRATYSŁAWA-WIEDEŃ
• wycieczka autokarowa do Budapesztu stolicy Węgier, zwiedzimy m.in.: Plac Bohaterów, Park Miejski, Pałacyk Vajdahunyad,
Parlament (z zewnątrz), Wzgórze Zamkowe
(dziedziniec Zamku Królewskiego, Baszty
Rybackie), Wzgórze Gellerta, Oceanarium
- Tropicarium,
• wycieczka autokarowa do Bratysławy stolicy Słowacji, zobaczymy Stare Miasto
i Wiednia - stolicy Austrii, zwiedzimy tam
Starówkę (Rezydencja Cesarska - Hofburg,
Plac Marii Teresy, katedra św. Stefana, opera,
pomnik Mozarta), dodatkowo odwiedzimy
park rozrywki na Praterze (atrakcje płatne
we własnym zakresie),
• wycieczka autokarowa do Aquaparku
Olesna w Czechach, gdzie czeka Cię relaks
w wodzie i kąpiele słoneczne,
• wycieczka autokarowa Małą Pętlą
Beskidzką: przejazd górską trasą widokową przez przełęcz Kubalonka do Istebnej
i Koniakowa,
• udział w zajęciach z wybranego warsztatu: Just for fun - warsztat artystyczny: do
it yourself - DIY - tworzenie kreacji, np. ze
starych t-shirtów, kartka z wakacji tworzona
metodą scrapingu, metoda decoupagu lub
Good game - warsztat gier planszowych:
gry logiczne - będziesz rozwijać myślenie
abstrakcyjne, gry strategiczne - nauczą Cię
planowania, gry przygodowe - pozwolą Ci
zmierzyć się z nieznanym.

zasad pielęgnacji włosów, podstawy
kosmetyki - poznanie rodzajów cery
i dobór odpowiednich kosmetyków, nauka
makijażu i stylizacji wizerunku, savoir-vivre podstawowe zasady dobrego zachowania
się.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
• Park Wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski w Wiśle. Czekają na Ciebie zjeżdżalnie rurowe, jaccuzi, jaskinia solna
i śnieżna i inne atrakcje. Cena: 23 zł (dzieci
do lat 14) lub 41 zł (dzieci powyżej 14 lat).
• Chantoria Wielka (995 m n.p.m)
- wycieczka autokarowo-piesza na najwyższy szczyt leżący w granicach miasta
Ustronia. Wjedziemy kolejką linową krzesełkową na polanę Stokłosica, czas wolny
na skorzystanie z letniego toru saneczkowego (1 zjazd w cenie). Spacer na szczyt
Czantorii, wejście na wieżę widokową,
przejście czerwonym Głównym Szlakiem
Beskidzkim na Soszów Wielki , odpoczynek
w karczmie Lepiarzówka, czas wycieczki
ok. 7 h. Cena 75 zł.

STYLOWE WAKACJE
• wycieczka autokarowa do Budapesztu stolicy Węgier, zwiedzimy m.in.: Plac Bohaterów, Park Miejski, Pałacyk Vajdahunyad,
Parlament (z zewnątrz), Wzgórze Zamkowe
(dziedziniec Zamku Królewskiego, Baszty
Rybackie), Wzgórze Gellerta, Oceanarium
- Tropicarium,
• wycieczka autokarowa do Bratysławy stolicy Słowacji, zobaczymy Stare Miasto
i Wiednia - stolicy Austrii, zwiedzimy tam
Starówkę (Rezydencja Cesarska - Hofburg,
Plac Marii Teresy, katedra św. Stefana, opera,
pomnik Mozarta), dodatkowo odwiedzimy
park rozrywki na Praterze (atrakcje płatne
we własnym zakresie),
• wycieczka autokarowa do Aquaparku
Olesna w Czechach, gdzie czeka Cię relaks
w wodzie i kąpiele słoneczne,
• wycieczka autokarowa Małą Pętlą
Beskidzką: przejazd górską trasą widokową przez przełęcz Kubalonka do Istebnej
i Koniakowa,
• bitwa balonowa, piłka kocówka,
• udział w zajęciach: poznaj podstawy
i reguły beauty (odżywianie, pielęgnacja
i wizerunek), dobieranie fryzury i poznanie

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn

69 zł

Katowice

119 zł

Częstochowa

129 zł

Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa

139 zł

Kraków, Wrocław

149 zł

Białystok, Gdańsk, Szczecin

169 zł

Koszalin

179 zł

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

CENNIK
TURNUS I
15.07-25.07

3 stolice

1952 zł

Stylowe wakacje

1952 zł

Mega Parki Rozrywki

2061 zł

tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.pl
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CHORWACJA

ZŁOTE PIASKI

ZAGRANICZNE

BUŁGARIA

Wakacje w słonecznej i tętniącej życiem
Bułgarii! Czeka Cię wspaniała atmosfera
i zabawa w ogromnych dawkach! Będziesz
plażować, kąpać się w morzu, bawić na
dyskotekach, grać w piłkę plażową i nożną.
Przeżyj prawdziwe wakacje!
ZAKWATEROWANIE:
Bułgaria:
Hotel
DANA PALACE *** - położony jest 450
m od plaży, przy głównej promenadzie
w centrum Złotych Piasków. W hotelu znajduje się basen z leżakami i parasolami,
scena przy basenie, recepcja, restauracja
z tarasem, taras, sklepik spożywczy, sklepik z pamiątkami, sala z parkietem, tenis
stołowy. Oprócz tego: boiska do plażowej piłki nożnej i siatkowej w hotelu i na
plaży. W hotelu odbywają się animacje w j.
polskim - imprezy, turnieje sportowe, zajęcia taneczne, karaoke, kino pod gwiazdami
i dyskoteki (pool party). Pokoje 4- osobowe
oraz apartamenty 6-osobowe (2 pokoje
połączone drzwiami, łazienka i wc oddzielnie, apartamenty z widokiem na morze/
basen). Wszystkie pokoje z pojedynczymi
łóżkami, łazienką. W pokoju szafki nocne,
szafa, tv, lodówka, klimatyzacja. Budapeszt: hotel ***, pokoje 2, 3, 4-osobowe
z łazienkami.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie w czasie
pobytu w Złotych Piaskach lub opcja All
Inclusive: dopłata na miejscu 20,50 EUR/
pobyt*. Pierwsze świadczenie w obiekcie kolacja, ostatnie - obiad. Pozostałe świadczenia zgodnie z opisem w programie.
*w opcji ALL INCLUSIVE dodatkowo: przekąska popołudniowa, kawa, herbata, woda,
napoje od 10:30 - 22:00 podawane w lobby
bar.
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport autokarowy, zakwaterowanie (7 noclegów
w Bułgarii oraz 1 nocleg w Budapeszcie),
wyżywienie, realizacja programu, opieka
pedagogiczna, ubezpieczenie NNW i KL,
opieka medyczna.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny
paszport lub dowód osobisty (dokument
musi być ważny min. 3 miesiące od daty
powrotu), ważną legitymację szkolną,
suchy prowiant na drogę dojazdową.
Kaucja zwrotna w hotelu 15 EUR (opiekunowie oddają kaucję w ostatni dzień
pobytu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu
pokoi przez obsługę hotelu). Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia
80 - 90EUR) oraz na ewentualny program
fakultatywny.
Uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat przed
rozpoczęciem turnusu – dopłata do
pobytu w hotelu 98 zł.
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13-18
lat

KVARNER

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z kraju i przejazd przez
Słowację do Budapesztu. Zakwaterowanie
w hotelu i nocleg.
2 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem (komunikacją miejską): plac
Bohaterów, pałacyk Vajdahunyad, parlament, wzgórze Zamkowe z basztami
rybackimi, kościół Macieja, plac św. Trójcy. Po południu obiad i wyjazd w kierunku granicy. W czasie przejazdu kolacja
w postaci suchego prowiantu. Nocny przejazd przez Serbię do Bułgarii.
3 dzień: w czasie przejazdu śniadanie
i lunch w postaci suchego prowiantu, przyjazd do Złotych Piasków, zakwaterowanie.
Zapoznanie się z bazą noclegową oraz
okolicą. Wieczorem kolacja i nocleg.
4 - 9 dzień: pobyt w Złotych Piaskach
i realizacja programu wspólnego:
• wypoczynek nad morzem - plażowanie
i kąpiele,
• wędrówki po okolicy; gry integracyjne
i terenowe, zabawy sportowe, realizacja
programu fakultatywnego,
• zajęcia rekreacyjne, korzystanie z animacji w hotelu, m.in.: turnieje sportowe, zajęcia taneczne, karaoke, kino pod gwiazdami
oraz dyskotek (pool party)
• wieczory tematyczne, np. Hawaii Party,
wybory miss i mistera,
• konkurencje sportowe na basenie, min.:
water polo, siatkówka,
• rozgrywki sportowe na boiskach na plaży
i w hotelu: plażowa piłka siatkowa, plażowa
piłka nożna,
• dla chętnych wyjścia do lokalnych dyskotek (uczestnicy 16+, wstępy dodatkowo
płatne ok. 6 EUR/wstęp), oraz realizacja
programu według wybranej propozycji:
RELAX RULES

Następnie 9-godzinny pobyt w Aquaparku Petroland w Nowym Sadzie. Na terenie Aquaparku można skorzystać z usług
gastronomicznych; podczas pobytu posiłek w formie fast food na terenie Aquaparku. Wieczorem kolacja w postaci suchego
prowiantu, wyjazd w kierunku Polski.
12 dzień: przyjazd do Polski. Przyjazd do
niektórych miejscowości nastąpi w nocy
z 12/13 dzień.
PROGRAM FAKULTATYWNY
(REALIZOWANY PRZY MIN. 15 OS.):
• Jeep safari - niezapomniana wyprawa
dla chcących przeżyć fantastyczną przygodę. Przejazd jeepami oraz rozmaite gry,
zabawy, konkursy - cena ok. 22 EUR,
• wyjście do Aquapolis uznawanego za
najpiękniejszy park wodny we wschodniej
Europie - utrzymany jest w stylach mauretańskim i śródziemnomorskim - cena
ok. 18 EUR.

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn

89 zł

Katowice, Opole, Wrocław

119 zł

Częstochowa, Poznań

129 zł

Bydgoszcz, Łódź, Toruń, Warszawa

139 zł

Białystok, Gdańsk

169 zł

Szczecin

179 zł

• wycieczka autokarowa Bałczik + Kaliakra,

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

TRAVEL & FUN

CENNIK

• wycieczka autokarowa Bałczik + Kaliakra,
• wycieczka do Warny i Kamiennego Lasu,
• wycieczka do monastyru Aładża.
10 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z obiektu, czas wolny. Obiad. Przejazd
do Nesebyr, najbardziej malowniczego
miasteczka nad Morzem Czarnym i jednego z najstarszych w Europie. Jako perła
architektury i skarb archeologii został
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolacja w postaci suchego
prowiantu. Nocny przejazd do Serbii.
11 dzień: przejazd do Nowego Sadu,
śniadanie w postaci suchego prowiantu.

więcej informacji na www.britas.pl

TURNUS I
05.07-16.07

TURNUS II
12.07-23.07

Relax rules

2147 zł

2147 zł

Travel & Fun

2182 zł

2182 zł

TURNUS III
19.07-30.07

TURNUS IV
26.07-06.08

Relax rules

2147 zł

2147 zł

Travel & Fun

2182 zł

2182 zł

TURNUS V
02.08-13.08

Wybrzeże Kvarneru - Mare quatermarium
- poczwórne morze utworzone przez Krk,
Cres, Lošinj i Rab. Od tej łacińskiej nazwy
wybrzeże wokół tych wysp przyjęło swą
nazwę. Jednym z młodszych miast wybrzeża jest Kraljevica - miasto z portem przy
wejściu do Zatoki Bakarskiej, położone na
łagodnym stoku o wyjątkowym klimacie.
Piaszczyste i żwirowe plaże na półwyspie
Istria są centrum turystyki, pobliska Zatoka
Uvala Scott oraz Zatoka Dubno wyróżniają
się wyjątkowo pięknymi plażami.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel
UVALA
SCOTT** - Kraljevica - położony jest nad
zatoką Dubno, przy samej plaży, naprzeciwko mostu łączącego wyspę Krk
z lądem. Do centrum Kraljevicy ok. 3 km.
W skład kompleksu Uvala Scott wchodzi 11 pawilonów oraz budynek główny,
w którym mieści się recepcja, lobby, restauracja, kawiarnia, sklep spożywczy, sklep
z pamiątkami, sala TV, bar. W recepcji jest
dostępny sejf za dodatkową opłatą (ok. 2
EUR za dzień). Noclegi w jednym z pawilonów w pok. 3,4-osobowych z łazienkami.
Hotel posiada własną plażę z typowym
w Chorwacji wzmocnieniem opaską betonową i piaszczystym zejściem do morza.
Plaża jest oddalona od kompleksu o ok.
100-400 m, leżaki i parasole płatne dodatkowo. Przy hotelu znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie podczas
pobytu w Chorwacji. Do obiadu i kolacji
podawana jest woda. Pierwsze świadczenia - obiad, ostatnie - kolacja. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant.
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport autokarowy, 8 noclegów w Chorwacji, wyżywienie, realizacja programu, opieka pedagogiczna, ubezpieczenie NNW i KL, opieka
medyczna.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny
paszport lub dowód osobisty. Ważną legitymację szkolną, suchy prowiant na drogę
dojazdową. Kaucja zwrotna w hotelu 10
EUR (opiekunowie oddają kaucję w ostatni dzień pobytu po wykwaterowaniu
i sprawdzeniu pokoi przez obsługę hotelu). Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania
(nasza sugestia 80 – 90 EUR) oraz na ewentualny program fakultatywny.

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski i nocny przejazd
do Chorwacji.
2 dzień: przyjazd do obiektu w Chorwacji,
czas wolny, zapoznanie się z bazą noclegową i okolicą, obiad, zakwaterowanie.
Wieczorem kolacja i nocleg.
3 - 9 dzień: wypoczynek i realizacja programu:
• wypoczynek nad morzem - plażowanie,
kąpiele,
• wizyta na wyspie KRK, największej
wyspie na Adriatyku - odwiedzimy stolicę
wyspy, miasto Krk: spacer placem Kamplin
z imponującym zamkiem Frankopańskim;
zobaczymy też okazałą starowieczną Bazylikę Najświętszej Maryi Panny i Plac “Vela
Placa” pełen kawiarni i restauracji. Następnie udamy się do miejscowości Baska, która
słynie z najpiękniejszych plaż nad Adriatykiem. Popołudniowe plażowanie w Baskiej,
• wyjazd do Crikvenicy - spacer po kurorcie
słynącym ze słonecznych plaż i czystości
morza, o czym świadczy Błękitna Flaga,
• wyjazd do Rijeki - centrum miasteczka stanowi Korzo, plac wokół którego
znajdują się ciekawe budowle, min: XIX
wieczny ratusz, XIV wieczny kościół Hieronima, brama miejska i najstarsza budowla
w mieście Stara Brama (pozostałość rzymskich fortyfikacji),
• wyjazd do Lokve - w tej malowniczo położonej wiosce znajduje się jedna z największych i najpiękniejszych chorwackich jaskiń
krasowych Lokvarka, temperatura w jaskini
wynosi 6-8 stopni, zwiedzającym został
udostępniony korytarz o długości ok. 900
m. Następnie przespacerujemy się jednym
ze szlaków w Parku Golubiniak, który kryje
wiele ciekawostek, m.in.: 250-letnią jodłę,
której wysokość przekracza 42 m.
• plażowanie,
• gry i zabawy rekreacyjne, zabawy integrujące grupę,
• spacery po okolicy,
• dyskoteki w obiekcie, realizacja programu
fakultatywnego.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie
z obiektu, czas wolny na plażowanie. Obiad.
Po obiedzie rejs (3 h) wzdłuż wybrzeża największej i najpiękniejszej wyspy na
Adriatyku - wyspy Krk. Kolacja. Po kolacji
wyjazd do kraju.
11 dzień: przyjazd do Polski.

PROGRAM FAKULTATYWNY
(REALIZOWANY PRZY MIN. 20 OS.):
Wycieczka do Narodowego Parku Jezior
Plitwickich - słynącego z szesnastu pięknych, niedużych jezior położonych na
różnych poziomach, powiązanych aż 92
wodospadami. Park jest jedną z największych atrakcji turystycznych Chorwacji,
figuruje na liście UNESCO. Spacer po parku,
rejs statkiem po największym z jezior cena 40 EUR.

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn

89 zł

Katowice, Wrocław

119 zł

Częstochowa, Poznań, Opole

129 zł

Bydgoszcz, Toruń, Warszawa

139 zł

Łódź

149 zł

Białystok

169 zł

Szczecin, Gdańśk

179 zł

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

CENNIK
TURNUS I
30.06-10.07

TURNUS II
08.07-18.07

2202 zł

2202 zł

Relax rules

2147 zł

2147 zł

TURNUS III
16.07-26.07

Travel & Fun

2182 zł

2182 zł

2202 zł

tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.pl
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ZAGRANICZNE

12-18
lat

HISZPANIA

COSTA BRAVA

KA
RIWIERA OLIMPIJS

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd do Budapesztu. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
2 dzień:
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Budapesztu
z przewodnikiem (komunikacją miejską)
: plac Bohaterów, pałacyk Vajdahunyad,
parlament, Wzgórze Zamkowe z Basztami
Rybackimi, kościół Macieja , plac św. Trójcy. Po południu obiad i wyjazd w kierunku granicy. W czasie przejazdu kolacja
w postaci suchego prowiantu . Nocny przejazd do Grecji.
3 dzień: na czas dalszej podróży zapewniamy suchy prowiant , przyjazd na Riwierę
Olimpijską , zakwaterowanie. Zapoznanie
się z bazą noclegową i okolicą. Wieczorem

ZAGRANICZNE

GRECJA

Riwiera Olimpijska – jest połączeniem
uroku gór i morza .Stanowi doskonałą
bazę wypadową na wycieczki do Salonik,
Aten czy klasztorów Meteora. Litochoro to
niewielka urokliwa miejscowość położona
na Riwierze Olimpijskiej , której główne
zalety to czyste wody Morza Egejskiego
oraz bezchmurna i słoneczna pogoda.
ZAKWATEROWANIE: Grecja: Hotel Lito –
położony w Plaka Litochoro u stóp Olimpu. Hotel ma 55 pokoi 3 i 4 osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym i z klimatyzacją. Na ternie obiektu znajduję się basen,
boisko do siatkówki i koszykówki. Leżaki
i parasole przy basenie bezpłatne .Recepcja (24h) lobby, lobby bar, restauracja oraz
Wi-Fi w lobby. Plaża piaszczysto -żwirkowa
, oddalona od hotelu ok. 500 m
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie z napojami. Pierwsze świadczenie w hotelu- kolacja, ostatnie- obiad. Pozostałe świadczenia
zgodnie z opisem w programie .
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport autokarowy, zakwaterowanie (7 noclegów
w Grecji oraz 1 nocleg w Budapeszcie ),
wyżywienie, realizację programu, opiekę
pedagogiczną, ubezpieczenie NNW i KL,
opiekę medyczną.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny
paszport lub dowód osobisty(dokument
musi być ważny min. 3 miesiące od daty
powrotu), ważną legitymację szkolną,
suchy prowiant na drogę dojazdową.
Kaucja zwrotna w hotelu 15 EUR (opiekunowie oddają kaucje w ostatni dzień
pobytu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu
pokoi przez obsługę hotelu ) Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera
według własnego uznania (nasza sugestia
90 EUR)oraz na ewentualny program fakultatywny.
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kolacja i nocleg .
4- 9 dzień: pobyt na Riwierze Olimpijskiej i realizacja programu:
• Wyjazd do Leptokarii – jeden z większych
kurortów Riwiery Olimpijskiej otoczony
wodami Zatoki Termajskiej i piaszczystymi plażami z drobnymi kamykami, czas na
plażowanie , kąpiele w morzu oraz zakup
pamiątek .
• Wyjazd do Paralii Katerinis - typowo
turystyczne miasteczko, spacer uliczkami z licznymi straganami, kafejkami, czas
wolny na zakup pamiątek , spacer po plaży
• Wypoczynek nad morzem – plażowanie
i kąpiele w morzu i na basenie
• Gry i zabawy sportowe, gry integrujące
grupę, dla chętnych wyjazd do dyskoteki
(uczestnicy 16+, wstęp dodatkowo płatny
ok. 15 EUR/wstęp min 15 uczestników)
• Możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych
10 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie,
czas wolny, obiad . Po obiedzie przejazd
do Salonik- miasto położone nad brzegiem Morza Egejskiego . Spacer w porcie,
w którym zobaczymy m.in. nadmorski
bulwar z Białą Wieżą oraz Plac Aleksandra Wielkiego i plac Arystotelesa. Kolacja
w postaci suchego prowiantu. Nocny przejazd do Nowego Sadu .
11 dzień: przyjazd do Aquaparku Petrolandu, śniadanie w postaci suchego prowiantu. Następnie 8-godzinny w Aquaparku
, zajmuje on 7 ha i proponuje gościom
6 basenów, zjeżdżalnie , plaże. Podczas
pobytu posiłek w formie fast food. Wieczorem kolacja w postaci suchego prowiantu,
wyjazd w kierunku Polski .
12 dzień: przyjazd do Polski . Przyjazd do
niektórych miejscowości nastąpi w nocy
12/13 dzień.
PROGRAM FAKULTATYWNY
• Olimp - spacer do wąwozu rzeki Enipeas,
wizyta w miasteczku Litochoro, zwiedzanie
zamku w Platamonas – Cena 20 EUR
• Meteory - słynne wiszące klasztory. Z działających do dzisiaj 6 klasztorów, uczestnicy zwiedzają 1 lub 2 ( dla chętnych).
W malowniczym miasteczku Kalampaka
można zakupić pamiątki – cena 32 EUR
• Skiatos - rejs wzdłuż urokliwego półwyspu Pilion i wyspy Ewia. Podczas rejsu
załoga zadba o dobrą zabawę i wiele
atrakcji m.in. postój w Zatoce Szyszek –
cena 45 EUR
• Ateny – wycieczka do Stolicy Grecji. Zwiedzanie rozpoczniemy od Akropolu. Spacer

więcej informacji na www.britas.pl

po Place będzie okazją by zobaczyć m.in.
świątynie Hefajstosa , katedrę ateńską,
Wieżę Wiatrów , ruiny Biblioteki Hadriana ,
Stadion Olimpijski – cena 45 EUR.

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn

89 zł

Katowice, Wrocław

119 zł

Poznań, Opole, Częstochowa

129 zł

Bydgoszcz, Toruń, Warszawa

139 zł

Łódź

149 zł

Białystok

169 zł

Szczecin, Gdańsk

179 zł

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

CENNIK
TURNUS I
02.07-13.07

TURNUS II
09.07-20.07

2232 zł

2232 zł
TURNUS III
16.07-27.07

2232 zł

To obóz młodzieżowy dla wszystkich,
którzy kochają gorące klimaty. Hiszpania
zakręci Ci w głowie. Letnie chwile na Costa
Brava to dyskoteki, najlepsze kawiarnie,
piękna plaża i wieczorna zabawa. Wyskoczymy do romantycznego Paryża i zaszalejemy w najsłynniejszym parku rozrywki
w Eurodisneylandzie. Poznasz magiczną
Barcelonę, pospacerujesz nocą po Monte
Carlo i dasz się porwać emocjom podczas
zjazdu na karuzelach we włoskim Gardalandzie. Przeżyj wakacje w gorącej Europie!
ZAKWATEROWANIE: Hiszpania: Hotel
SAMBA *** - Like I like it! - położony
w spokojnej okolicy, zaledwie 10 minut
spacerem od tętniącego życiem centrum
Lloret de Mar, ok. 400 m od plaży Fenals
(publiczna plaża piaszczysta z łagodnym zejściem do morza i błękitną flagą).
Dogodne położenie umożliwia korzystanie
z atrakcji miasta i spokojny odpoczynek
nocą. Hotel dysponuje basenem odkrytym,
leżaki i parasole w cenie. W hotelu: restauracja, kawiarnie, snack bar, sklep z pamiątkami, taras słoneczny, ogród. W lobby wi-fi
gratis, w pokojach za opłatą. Codzienne
animacje. W hotelu organizowane są dyskoteki dla młodszych uczestników. Pokoje 3
i 4-osobowe wyposażone w klimatyzację,
łazienkę z wanną lub prysznicem, telewizję sat. i oferują widoki na basen, ulicę lub
wzgórza. Okolica Paryża: hotel klasy turystycznej – pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami.
WYŻYWIENIE: W Hiszpanii - 3 posiłki
dziennie w formie bufetu, pierwsze świadczenie kolacja w dniu przyjazdu do hotelu,
ostatnie - obiad + suchy prowiant w dniu
wyjazdu.
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport autokarowy, zakwaterowanie (7 noclegów
na Costa Brava - Hiszpania oraz 1 nocleg
w okolicach Paryża), wyżywienie, realizacja
programu, opieka pedagogiczna, ubezpieczenie NNW i KL, opieka medyczna.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny
paszport lub dowód osobisty, ważną legitymację szkolną, suchy prowiant na drogę
dojazdową. Taksa klimatyczna: 3,5 EUR
dla osób od 16 roku życia, kaucja zwrotna w hotelu 10 EUR (opiekunowie oddają kaucję zwrotną po wykwaterowaniu
i sprawdzeniu pokoi przez obsługę hotelu). Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania
(nasza sugestia to ok. 90 EUR) oraz ewentualne wydatki na program fakultatywny.

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd przez
Niemcy do Paryża.
2 dzień: przyjazd do Paryża we wczesnych
godzinach przedpołudniowych - 8-godzinny pobyt w Disneyland Resort Paris.
Podczas pobytu w Eurodisneylandzie posiłek w formie fast food. Wieczorem przejazd
do hotelu w okolicach Paryża, nocleg.
3 dzień: śniadanie - program turystyczny w Paryżu, zobaczymy m.in. katedrę
Notre Dame, dzielnicę Łacińską z Sorboną - najstarszym uniwersytetem w Europie, przejdziemy ogrodami Tuileries, Plac
de la Concorde, Pola Elizejskie do Łuku
Triumfalnego. Obiad w Paryżu. Czas wolny
pod Wieżą Eiffla; dla chętnych do wyboru:
wejście pieszo na II poziom - 5 EUR, rejs
po Sekwanie 15 EUR - płatne dodatkowo.
Wyjazd w kierunku Costa Brava.
4 dzień: w czasie przejazdu wizyta
w Carcassonne, którego zabytkowa architektura stanowi największy w Europie
średniowieczny kompleks urbanistyczny. Przyjazd na Costa Brava w godzinach
popołudniowych - zakwaterowanie, obiadokolacja.
5 - 10 dzień: pobyt na Costa Brava i realizacja programu:
• wypoczynek nad morzem - plażowanie
i kąpiele w morzu i w basenie,
• spacery po urokliwej okolicy,
• gry i zabawy sportowe, zajęcia rekreacyjne,
• korzystanie z animacji: gry zespołowe,
aerobik, gimnastyka, pokazy flamenco,
pokazy magików, zabawy w basenie, karaoke,
• dyskoteki w hotelu,
• dla chętnych wyjścia do lokalnej dyskoteki TROPICS (uczestnicy 16+, wstęp dodatkowo płatny 30 EUR - karnet na 4 wejścia),
• udział w aktualnych wydarzeniach organizowanych przez miasto,
• realizacja programu fakultatywnego.
11 dzień: wyjazd z Costa Brava. Po drodze
krótki pobyt nocą w Monte Carlo – stolicy
światowego hazardu, spacer po nabrzeżu,
gdzie cumują przepiękne jachty i łodzie
z całego świata.
12 dzień: przyjazd do Gardaland w pobliżu
jez. Garda - niezapomniany relaks i wypoczynek w największym kompleksie rozrywki na północy Włoch. Wodne pokazy i zjazdy, karuzele, minizjeżdżalnie oraz spływ
pontonami - dla prawdziwych śmiałków.
Mały amfiteatr, gdzie odbywają się różne
pokazy i występy. Kino 4D i wiele innych

atrakcji w czasie 8-godzinnego pobytu.
Posiłek w czasie pobytu w Gardalandzie.
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
13 dzień: przyjazd do Polski. Przyjazd do
niektórych miejscowości nastąpi w nocy
13/14 dnia.
PROGRAM FAKULTATYWNY
• Barcelona - wycieczka do stolicy Katalonii, zobaczymy m.in.: katedrę Sagrada
Familia (z zewnątrz), Barii Gotica, wzgórze
Montjuich, plac Królewski, Ramblę, pokaz
Magicznej Fontanny, stadion FC Barcelona – Camp Nou (dla chętnych wejście do
muzeum i na koronę – płatne dodatkowo
ok. 23 EUR) - cena 29 EUR,
• Waterworld - wycieczka do Parku
Rozrywki – 6-godzinny pobyt w wodnym
miasteczku - cena 35 EUR.

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn

89 zł

Katowice, Wrocław

119 zł

Poznań

129 zł

Bydgoszcz, Łódź, Toruń

139 zł

Warszawa

149 zł

Białystok, Gdańsk

169 zł

Szczecin

179 zł

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

CENNIK
TURNUS I
01.07-13.07

TURNUS II
08.07-20.07

2902 zł

2902 zł

TURNUS III
15.07-27.07

TURNUS IV
22.07-03.08

2902 zł

2902 zł

tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.pl
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ZAGRANICZNE
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lat

ALBANIA

CESENATICO

ZAGRANICZNE

WŁOCHY

Riwiera Adriatycka to szerokie, długie
i piaszczyste plaże. Nie tylko wypoczniesz
na słonecznej Riwierze, ale też wybierzesz
się na letnie zwiedzanie najpiękniejszych
miast świata. Odwiedzisz zabytki Rzymu,
poznasz zakamarki Watykanu, będziesz
podziwiać Asyż i zachwycisz się romantyczną Wenecją. Nasze obozy to aż 2 dni
szalonej zabawy w Mirabilandii, niesamowitym parku rozrywki.
ZAKWATEROWANIE: Riwiera Adriatycka:
Hotel MAJESTIC*** - położony 100 m od
morza i plaży w dzielnicy Valverde w Cesenatico, zaledwie 20 km od Rimini. Kameralny obiekt z 36 pokojami dla 3 i 4 osób, każdy
z pokoi wyposażony w łazienkę, balkon,
telewizor, telefon. Klimatyzacja w pokojach
w godzinach 22:00 - 06:00. Część pokoi ma
widok na morze. W hotelu serwowane są
dania kuchni włoskiej. W hotelu znajduje
się ogród ze stolikami, leżakami do wypoczynku, stół do ping-ponga, zadaszona
tawerna, sala, gdzie mogą być urządzane
dyskoteki oraz wieczory karaoke. Okolice
Rzymu, Umbria/Toskania: hotel **/***, pok.
3-,4-osobowe z łazienkami (łóżka pojedyncze i piętrowe).
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie w czasie
pobytu na Riwierze Adriatyckiej; pierwsze
świadczenie w obiekcie: obiadokolacja,
ostatnie: śniadanie. Pozostałe świadczenia
żywieniowe zgodnie z opisem w programie.
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport autokarowy, 8 noclegów we Włoszech (6 noclegów na Riwierze Adriatyckiej, 1 nocleg
w okolicach Rzymu, 1 nocleg w Toskanii),
wyżywienie, realizacja programu, przewodnik w Rzymie i Wenecji, wjazdy do miast,
opieka pedagogiczna, ubezpieczenie NNW
i KL, opieka medyczna.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny
paszport lub dowód osobisty. Ważną legitymację szkolną, suchy prowiant na drogę
dojazdową do Włoch. Kaucja zwrotna
w hotelu 10 EUR (opiekunowie oddają
kaucję w ostatni dzień pobytu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi przez
obsługę hotelu). Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to ok. 90 EUR)
oraz na ewentualny program fakultatywny.
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12-18
lat

DURRES

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd do Włoch.
2 dzień: przyjazd na Riwierę Adriatycką, zakwaterowanie w obiekcie (od godz.
16:00), zapoznanie się z okolicą i bazą.
Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
3 - 7 dzień: wypoczynek i realizacja programu:
• plażowanie w Cesenatico, kąpiele
w morzu,
• zwiedzanie urokliwych, pełnych romantyzmu i tajemniczych uliczek Cesenatico,
• gry, mecze, zawody sportowe, konkursy,
• wieczorny wypad do Rimini: spacer
nadmorskim bulwarem, stare miasto, most
Tyberiusza, udział w aktualnych wydarzeniach w mieście, 2 dni zabawy w Mirabilandii - wycieczka do największego parku
rozrywki na Riwierze Adriatyckiej. Dla chętnych - w drugim dniu pobytu w Mirabilandii - możliwość wejścia do Mirabilandii
Beach - aquaparku o tematyce karaibskiej,
w którym do dyspozycji odwiedzających są
baseny, zjeżdżalnie i plaże - dopłata 10 EUR
(dla chętnych; min. 10 os.),
• możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
8 dzień: śniadanie, wyjazd z Riwiery Adriatyckiej i przejazd w kierunku Rzymu. Po
drodze odwiedzimy Asyż. Przejazd w okolice Rzymu, obiadokolacja i nocleg.
9 dzień: śniadanie, przejazd do Watykanu, gdzie zwiedzimy bazylikę św. Piotra,
następnie w Rzymie zobaczymy zamek
Anioła, Piazza Navona, Panteon, fontanna
di Trevi, plac Wenecki, Forum Romanum
i Koloseum (z zewnątrz), Łuk Konstantyna.
Przejazd do Umbrii/Toskanii, obiadokolacja,
nocleg.
10 dzień: śniadanie, przejazd do Wenecji, w której spędzimy 9 godzin. Zwiedzimy bazylikę św. Marka, pałac Dożów
(z zewnątrz), słynny most Westchnień,
wieżę Zegarową, dzwonnicę (z zewnątrz),
Ponte di Rialto. Wieczorem kolacja
w formie suchego prowiantu. Przejazd
nocny przez Austrię i Czechy do kraju.
11 dzień: przyjazd do Polski.
PROGRAM FAKULTATYWNY
(REALIZOWANY PRZY MIN. 15 OS.):
Republika San Marino - wycieczka do
jednego z najmniejszych krajów Europy,
spacer na szczyty Monte Titano, zobaczymy m.in. stare miasto, bazylikę San Marino,
przełęcz Czarownic, zamki obronne San
Marino, które połączono murem - cena
20 EUR.

więcej informacji na www.britas.pl

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn

89 zł

Katowice, Wrocław

119 zł

Częstochowa, Opole, Poznań

129 zł

Bydgoszcz, Toruń, Warszawa

139 zł

Łódź

149 zł

Białystok

169 zł

Gdańsk, Szczecin

179 zł

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

CENNIK
TURNUS I
05.07-15.07

TURNUS II
11.07-21.07

2602 zł

2602 zł

TURNUS III
17.07-27.07

TURNUS IV
23.07-02.08

2602 zł

2602 zł

Albania - Durres – Albańskie wybrzeże
Adriatyku , zwane drugą Chorwacją, kusi
krystaliczną wodą, wspaniałymi plażami,
gwarantowaną pogodą i wyśmienitymi
owocami morza. Durres to jedno z najstarszych miast Albanii. Oferuje szerokie
i piaszczyste plaże, widoki na góry, rzymskie zabytki, malowniczą dzielnice portową.
ZAKWATEROWANIE:
Albania:
hotel
Kolaveri *** w Durres - kompleks wypoczynkowy położony 200 m od piaszczystej
plaży w dzielnicy Golem. W kompleksie:
hotel , dwa budynki apartamentowe oraz
domki- wille, dwie restauracje , dwie kawiarnie, zespół trzech basenów, bar plażowy,
sklep, plac zabaw dla dzieci. Dla gości hotelu bezpłatne leżaki oraz parasol na hotelowej plaży. Dostęp do internetu w lobby
przy recepcji. Zakwaterowanie w apartamentach dwupokojowych z łazienką dla
4-5 osób: dwa pokoje sypialne, łazienka,
aneks kuchenny, lodówka, klimatyzacja,
TV. Apartament trzypokojowy dla 8 osób:
trzy pokoje sypialne(możliwe łóżko piętrowe), dwie łazienki, aneks kuchenny, lodówka, klimatyzacja, TV. Budapeszt : hotel ***,
pokoje 2-, 3-, 4- osobowe z łazienkami .
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie w hotelu- kolacja w dniu
przyjazdu do hotelu, ostatnie-obiad +suchy
prowiant w dniu wyjazdu. Pozostałe świadczenia zgodnie z opisem w programie.
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport autokarowy,
zakwaterowanie(7noclegów
w Albanii oraz 1 nocleg w Budapeszcie),
wyżywienie, realizację programu, opiekę
pedagogiczną, ubezpieczenie NNW i KL,
opiekę medyczną.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny
paszport lub dowód osobisty(dokument
musi być ważny min. 3 miesiące od daty
powrotu), ważną legitymację szkolną,
suchy prowiant na drogę dojazdową.
Kaucja zwrotna w hotelu 15 EUR (opiekunowie oddają kaucje w ostatni dzień
pobytu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu
pokoi przez obsługę hotelu ) Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera
według własnego uznania (nasza sugestia 90 EUR) oraz na ewentualny program
fakultatywny.
PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd do Budapesztu. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
2 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Budapesztu
z przewodnikiem( komunikacją miejską):
plac Bohaterów, pałacyk Vajdahunyad,

parlament, Wzgórze Zamkowe z Basztami
Rybackimi, kościół Macieja, plac św. Trójcy. Po południu obiad i wyjazd w kierunku granicy. W czasie przejazdu kolacja
w postaci suchego prowiantu. Nocny przejazd w kierunku Albanii.
3 dzień: przyjazd do hotelu w Durres,
zakwaterowanie , zapoznanie się z okolicą,
obiadokolacja i nocleg.
4- 9 dzień: pobyt na wybrzeżu albańskim
i realizacja programu :
• Wypoczynek nad morzem- plażowanie
i kąpiele w morzu, w basenie , gry i zabawy sportowe integrujące grupę .Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych na miejscu .
10 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie
z obiektu, czas wolny , obiad. Po obiedzie przejazd do centrum Durres, gdzie
podczas spaceru zobaczymy rzymski amfiteatr , termy rzymskie, forum i pozostałości
murów obronnych, wenecką wieżę, prawosławną katedrę św. Piotra i św. Astiusa ,
Wielki Meczet. Kolacja w postaci suchego
prowiantu. Przejazd do Serbii.
11 dzień: przyjazd do Aquaparku Petrolandu, śniadanie w postaci suchego
prowiantu. Następnie 8- godzinny pobyt
w Aquaparku w Nowym Sadzie. Proponuje
on swoim gościom 6 basenów, m.in. basen
ze sztuczną falą, basen relax, rwącą rzekę,
baseny ze zjeżdżalniami , plaże na których
można odpocząć lub skorzystać z przestrzeni do uprawiania sportu. Podczas
pobytu posiłek w formie fast food. Wieczorem kolacja w postaci suchego prowiantu,
wyjazd w kierunku Polski
12 dzień: przyjazd do Polski . Przyjazd do
niektórych miejscowości nastąpi w nocy
12/13 dzień.
PROGRAM FAKULTATYWNY
• Tirana i Dajti Adventure Park - przejazd do Tirany, krótki spacer po centrum
i przejazd do Bunk’artu, czyli muzeum
znajdującego się w przeciwatomowym
bunkrze, następnie wjazd na górę Dajti
kolejką gondolową, gdzie czekają atrakcje parku linowego Adventure Park Dajti.
Cena: 35 EUR
• Kruja i Aquapark - wizyta w Kruji , najładniejszej miejscowości turystycznej w Albanii, zobaczymy m.in. słynną turecką uliczkę
z liczymi pamiątkami oraz twierdzę Skanderberga- najważniejszej postaci w historii
Albanii. Po czasie spędzonym w Kruji kierujemy się do znajdującego się pod Tiraną
aquaparku, gdzie spędzimy czas na zabawie. Cena: 25 EUR.

• Rejs na wyspę Sazan i półwysep Karaburun - przejazd do Wlory, czyli miasta,
w którym ogłoszono niepodległość Albanii. To jeden z największych kurortów kraju.
Najważniejszą częścią wycieczki jest trwający cały popołudnie rejs! Najpierw przepływamy na wyspę Sazan, gdzie zwiedzamy bazę wojskową, kolejnym punktem jest
ogromna jaskinia pirata, do której częściowo wpływamy. W końcu odpoczynek na
rajskiej, dzikiej plaży półwyspu Karaburum.
Cena: 40 EUR.

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU
Miejsce wyjazdu

Cena

Olsztyn

89 zł

Katowice, Wrocław

119 zł

Poznań, Opole, Częstochowa

129 zł

Bydgoszcz, Toruń, Warszawa

139 zł

Łódź

149 zł

Białystok

169 zł

Szczecin, Gdańsk

179 zł

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

CENNIK
TURNUS I
04.07-15.07

TURNUS II
11.07-22.07

2332 zł

2332 zł

tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.pl
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