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POŁOŻENIE: Hotel położony w bezpośrednim sąsiedztwie bujnego lasu, ok. 3 km od kuror-
tu turystycznego Avsallar z szerokim wyborem sklepów. Ok. 25 km do najbliższego miasta 
- Alanya, do lotniska w Antalyi ok. 100 km. W 2019 r. hotel przeszedł gruntowny remont 
obejmujący m.in: meble w pokojach, wygląd zewnętrzny hotelu, wyposażenie restauracji 
oraz powstała strefa relaksu dla dorosłych. Piaszczysta plaża oddalona od obiektu ok. 150 
m (przejście tunelem pod ulicą). Ręczniki, leżaki, parasole dostępne bezpłatnie..
HOTEL: Recepcja 24h, 2 windy, restauracja główna, restauracja a’la carte (kuchnia włoska 
i turecka 1 na pobyt bezpłatna, wymagana rezerwacja), 6 barów (m.in. lobby, przy basenie, 
na plaży, disco bar, chill out bar tylko dla dorosłych), strefa relaksu tylko dla dorosłych, 2 
baseny, brodzik dla dzieci, 2 zjeżdżalnie, ręczniki, leżaki, parasole dostępne bezpłatnie. 
Płatne dodatkowo: pralnia, butiki, sklep z biżuterią, szisza, fryzjer, fotograf, wypożyczalnia 
samochodów i rowerów.
WYŻYWIENIE: Ultra All inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30) i  obiado-
kolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej (również wieczory tematycz-
ne, np. turecki, śródziemnomorski). Nocne posiłki w  restauracji głównej (23:30-01:00) 
oraz nocne przekąski w lobby barze (01:00-07:00) Szeroki wachlarz przekąsek dostępny 
w godzinach 12:00-18:00 (street food, kuchnia turecka, ciasta, lody, pizza). Napoje bezal-
koholowe, lokalne alkoholowe oraz wybór alkoholi importowanych dostępne 24h w barze 
w lobby, w pozostałych w godzinach otwarcia.
SPORT: Hotel organizuje dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, np. aero-
bik, lekcje tańca, konkursy i zawody, muzyka na żywo, dyskoteki przy basenie i na plaży, 
wieczory tematyczne, seanse plenerowe. Ponadto: koszykówka, bulle, siatkówka plażo-
wa, mini piłka nożna, tenis stołowy i ziemny (oświetlenie oraz sprzęt płatne dodatkowo), 
rzutki, łucznictwo, fitness centrum, łaźnia turecka, sauna. Płatne dodatkowo: Centrum 
SPA, sporty wodne na plaży. Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem. 
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach oraz w częściach ogólnodostępnych hotelu.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 1.600 3.200

Lipiec - Sierpień     1.700 2.700

Wrzesień 1.500 2.400

Cena za dziecko 2-14 lat Od 1.000 Od. 1.000

MIAROSA INCEKUM BEACH *****

Cena nie zawiera- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Wymagane jest 
posiadanie paszportu ważnego conajmniej 6 miesięcy od planowa-
nej daty powrotu. Konieczne jest wyrobienie wizy poprzez stronę in-
ternetową https://www.evisa.gov.tr/pl/

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75
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POŁOŻENIE: Wysokiej klasy hotel, położony w zacisznym miejscu w pięknym otoczeniu, 
wśród bujnej, nadmorskiej roślinności. Ok. 11 km do urokliwej miejscowości Turgutreis, 
ok. 18 km do centrum Bodrum z licznymi sklepami, barami i restauracjami i ok. 55 km 
do lotniska Bodrum-Milas. Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej plaży z bezpłatnymi 
leżakami, parasolami i ręcznikami.

HOTEL: Recepcja 24h, przestronne lobby, kantor, restauracja główna, restauracja a’la carte 
(za dodatkową opłatą), 4 bary, m.in. przy basenie, na plaży, lobby bar oraz za dodatko-
wą opłatą Coco bar. Basen ze zjeżdżalniami, basen dla dzieci. Bezpłatne leżaki, parasole 
i ręczniki. Za dodatkowa opłatą: pralnia, fryzjer, wypożyczalnia samochodów, sala konfe-
rencyjna.

WYŻYWIENIE: Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00), 
lunch (12:00-14:30), obiadokolacja (18:00-21:30). Przekąski w  ciągu dnia (12:00-17:00), 
słodkie przekąski (17:00-18:00), nocna zupa (23:00-00:00). Lokalne napoje bezalkoholowe 
oraz alkoholowe dostępne w godzinach 10:00-07:00 w lobby barze. Za dopłatą: pozostałe 
importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, napoje butelkowane oraz w puszkach, 
świeżo wyciskane soki.

SPORT: Hotel prowadzi bogaty program sportowy i animacyjny. Muzyka na żywo, siłow-
nia, minigolf, tenis stołowy. Dla dzieci: hotelowy mini klub, plac zabaw, 6 x w tygodniu 
figloklub z polskim animatorem (od połowy czerwca do połowy września). Za dodatkową 
opłatą: sporty wodne na plaży, zabiegi w centrum SPA. Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie 
całego obiektu.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.100 3.700

Lipiec - Sierpień     2.500 4.100

Wrzesień 2.100 3.200

Cena za dziecko 2-14 lat Od 1.000 Od. 1.000
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Cena nie zawiera- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Wymagane jest 
posiadanie paszportu ważnego conajmniej 6 miesięcy od planowa-
nej daty powrotu. Konieczne jest wyrobienie wizy poprzez stronę in-
ternetową https://www.evisa.gov.tr/pl/

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

KARAIBA BODRUM IMPERIAL *****

Obozy zagraniczne i studenckie Wiek Strona

Bułgaria Złote Piaski 13-18 10

Chorwacja Kvarner
12-18 11

Grecja Riwiera Olimpijska 12-18 12

Hiszpania Costa Brava 12-18 13

Włochy
Adriatyckie

Cesenatico
12-18 14

Dalmacja Neum
12-18 15

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.

na www.BRITAS.pl

obozów
i

kolonii

KOLONIE I OBOZY ZAGRANICZNE

SAMOLOTEM AUTOKAREM

SPIS TREŚCI

OBOZY KRAJOWE
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tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.plwięcej informacji na www.britas.pl

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław, Częstochowa 129 zł

Poznań, Toruń, 139 zł

Bydgoszcz, Łódź, Warszawa 149 zł

Białystok 169 zł

Szczecin, Gdańsk 179 zł

Połączenia antenowe realizowane są pod opieką konwojenta 
autobusem, busem lub PKP W przypadku braku ważnej legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

ZŁOTE PIASKI
BUŁGARIA

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 prze-
wodnikiem (komunikacją miejską): plac 
Bohaterów, pałacyk Vajdahunyad, parla-
ment, wzgórze Zamkowe z  basztami 
rybackimi, kościół Macieja, plac św. Trój-
cy. Po południu obiad i  wyjazd w  kierun-
ku granicy. W  czasie przejazdu kolacja 
w postaci suchego prowiantu. Nocny prze-
jazd przez Serbię do Bułgarii.  
3 dzień: w  czasie przejazdu śniadanie 
i lunch w postaci suchego prowiantu, przy-
jazd 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,
• wycieczka autokarowa Bałczik + Kaliakra- 
Bałczik, urocze miasteczko nad morzem 
otoczone wapiennymi skałami z  pięknym 
ogrodem botanicznym. Przylądek Kaliakra- 
wąski cypel z  rzymskimi pozostałościami 
i pojawiającymi się nieopodal delfinami.
• Wędrówki po okolicy, gry integracyjne 
i  terenowe, zabawy sportowe, realizacja 
programu fakultatywnego.
• Zajęcia rekreacyjne, korzystanie z anima-
cji w hotelu m.in. turnieje sportowe, zajęcia 
taneczne, karaoke.
• Wieczory tematyczne np. Hawaii Party, 
wybory miss i mistera.
• Konkurencje sportowe na basenie – water-
polo, siatkówka
• Dla chętnych wyjścia do lokalnych dysko-
tek(uczestnicy 16+) dodatkowo płatne 
ok. 7 EUR
10 dzień: po śniadaniu wykwaterowa-
nie z obiektu, czas wolny. Obiad. Przejazd 
do Nesebyr, najbardziej malowniczego 
miasteczka nad Morzem Czarnym i jedne-
go z  najstarszych w  Europie. Jako perła 
architektury i  skarb archeologii został 
wpisany na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Kolacja w  postaci suchego 
prowiantu. Nocny przejazd do Serbii.   
11 dzień: przejazd do Nowego Sadu, 
śniadanie w  postaci suchego prowiantu. 
Następnie 9-godzinny pobyt w Aquapar-
ku Petroland w Nowym Sadzie. Na tere-
nie Aquaparku można skorzystać z  usług 
gastronomicznych; podczas pobytu posi-
łek w formie fast food na terenie Aquapar-
ku. Wieczorem kolacja w postaci suchego 
prowiantu, wyjazd w kierunku Polski. 

ZAKWATEROWANIE:
Bułgaria: Hotel Riva***. Położony 
w  centrum kurortu Złote Piaski, w  odle-
głości 300m od plaży, w otoczeniu zieleni 
na ogrodzonym terenie. W pobliżu hotelu 
znajdują się liczne sklepy, tawerny, dyskote-
ki. Na terenie hotelu znajdują się dwa base-
ny, jacuzzi, scena, boisko do piłki siatkowej 
i koszykowej. Na terenie hotelu prowadzo-
ne są animacje w języku polskim. W  hote-
lowej restauracji podawane są posiłki 
w  formie bufetu. Pokoje 4-,5-,6-osobowe 
z  łazienkami, oddzielnymi łożkami, Tv, 
klimatyzacją. Nocleg tranzytowy w  okoli-
cach Budapesztu: hostel/akademik.

WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie w czasie 
pobytu w  Złotych Piaskach. Pierwsze 
świadczenie w  obiekcie- kolacja, ostat-
nie- obiad. Pozostałe świadczenia zgodnie 
z opisem w programie.

ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, zakwaterowanie (7 noclegów 
w Bułgarii oraz 1 nocleg w okolicach Buda-
pesztu), 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 90 EUR) 
oraz na ewentualny program fakultatywny.  

12 dzień: przyjazd do Polski. Przyjazd do 
niektórych miejscowości nastąpi w  nocy 
z 12/13 dzień.  

PROGRAM FAKULTATYWNY 
(REALIZOWANY PRZY MIN. 15 OS.): 

• wyjście do Aquapolis uznawanego za 
najpiękniejszy park wodny we wschodniej 
Europie - utrzymany jest w stylach maure-
tańskim i  śródziemnomorskim - cena ok. 
18 EUR.  
• Jacht Piknik – rejs statkiem po Morzu 
Czarnym, podczas którego łowimy ryby, 
kąpiemy się i nurkujemy w wyznaczonych 
miejscach , próbujemy tradycyjnej kuchni 
– cena 28 EUR. 

TURNUS I
04.07-15.07

TURNUS II
11.07-22.07

TURNUS III
18.07-29.07

2280 zł 2282 zł 2282 zł

TURNUS IV
25.07-05.08

TURNUS V
01.08-12.08

TURNUS VI
08.08-19.08

2282 zł 2282 zł 2282 zł

TURNUS VII
15.08-26.08

2282 zł

CENNIK

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

13-18 
lat

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław,
Opole, Częstochowa 129 zł

Poznań, Toruń, Bydgoszcz 139 zł

Warszawa, Łódź 149 zł

Białystok, Gdańsk, Szczecin 179 zł

Połączenia antenowe realizowane są pod opieką konwojenta 
autobusem, busem lub PKP W przypadku braku ważnej legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

ZAKWATEROWANIE: Hotel UVALA 
SCOTT** - Kraljevica - położony jest nad 
zatoką Dubno, przy samej plaży, naprze-
ciwko mostu łączącego wyspę Krk 
z  lądem. Do centrum Kraljevicy ok. 3 km. 
W  skład kompleksu Uvala Scott wcho-
dzi 11 pawilonów oraz budynek głów-
ny, 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 pawi-
lonów w pok. 3,4-osobowych z łazienkami. 
Hotel posiada własną plażę z  typowym 
w Chorwacji wzmocnieniem opaską beto-
nową i  piaszczystym zejściem do morza. 
Plaża jest oddalona od kompleksu o  ok. 
100-400 m, leżaki i parasole płatne dodat-
kowo. Przy hotelu znajduje się wypożyczal-
nia sprzętu wodnego.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie podczas 
pobytu w  Chorwacji. Do obiadu i  kolacji 
podawana jest woda. Pierwsze świadcze-
nia - obiad, ostatnie - kolacja. Podczas cało-
dziennych wycieczek suchy prowiant. 
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, 8 noclegów w  Chorwacji, wyży-
wienie, realizacja programu, opieka peda-
gogiczna, 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 hote-
lu 10  EUR (opiekunowie oddają kaucję 
w  ostatni dzień pobytu po wykwatero-
waniu i  sprawdzeniu pokoi przez obsłu-
gę hotelu). Nieobowiązkowe kieszonko-
we 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 nocle-
gową 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 Bazy-
likę Najświętszej Maryi Panny i  Plac “Vela 
Placa” pełen kawiarni i restauracji. Następ-
nie udamy się do miejscowości Baska, która 
słynie z najpiękniejszych plaż nad Adriaty-
kiem. 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 miastecz-
ka stanowi Korzo, plac wokół którego 
znajdują się ciekawe budowle, min: XIX 
wieczny ratusz, XIV wieczny kościół Hiero-
nima, brama miejska i najstarsza budowla 
w mieście Stara Brama (pozostałość rzym-
skich fortyfikacji),
• wyjazd do Lokve - w tej malowniczo poło-
żonej wiosce znajduje się jedna z najwięk-
szych 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 integru-
jące grupę,
• spacery po okolicy,
• dyskoteki w obiekcie (płatne dodatkowo 
ok. 5 EUR), realizacja programu fakultatyw-
nego.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie 
z obiektu, czas wolny na plażowanie. Obiad. 
Po obiedzie rejs (3 h) wzdłuż wybrze-
ża największej i  najpiękniejszej wyspy na 
Adriatyku - wyspy Krk. Kolacja. Po kolacji 
wyjazd do kraju. 
11 dzień: przyjazd do Polski. 

KVARNER
CHORWACJA

PROGRAM FAKULTATYWNY 
(REALIZOWANY PRZY MIN. 20 OS.): 

Wycieczka do Narodowego Parku 
Jezior Plitwickich - słynącego z  szesna-
stu pięknych, niedużych jezior położo-
nych na różnych poziomach, powiąza-
nych aż 92 wodospadami. Park jest jedną 
z największych atrakcji turystycznych Chor-
wacji, figuruje na liście UNESCO. Spacer 
po parku, rejs statkiem po największym 
z jezior - cena 40 EUR.

TURNUS I
30.06-10.07

TURNUS II
08.07-18.07

2282 zł 2282 zł

TURNUS III
16.07-26.07

2282 zł

CENNIK

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

12-18 
lat
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tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.plwięcej informacji na www.britas.pl

ZAKWATEROWANIE: Grecja: Hotel Lito – 
położony w Plaka Litochoro  u stóp Olim-
pu. Hotel ma 55 pokoi 3 i  4 osobowych 
z  pełnym węzłem sanitarnym i  z  klima-
tyzacją. Na ternie obiektu znajduję się 
basen, boisko do siatkówki i  koszykówki. 
Leżaki i  parasole przy basenie bezpłatne 
.Recepcja (24h) lobby, lobby bar, restaura-
cja oraz Wi-Fi w  lobby. Plaża piaszczysto-
-żwirkowa, oddalona od hotelu ok. 500 m. 
Nocleg tranzytowy w okolicach Budapesz-
tu: hostel/ akademik.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie z napoja-
mi. Pierwsze świadczenie w hotelu - kola-
cja, ostatnie - obiad. Pozostałe świadczenia 
zgodnie z opisem w programie .
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, zakwaterowanie (7 noclegów 
w Grecji oraz 1 nocleg w okolicach Buda-
pesztu), 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 20 EUR (opie-
kunowie oddają kaucje w  ostatni dzień 
pobytu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu 
pokoi przez obsługę hotelu). Nieobowiąz-
kowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera 
według własnego uznania (nasza suge-
stia 90 EUR) oraz na ewentualny program 
fakultatywny.

RIWIERA OLIMPIJSKA

GRECJA

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd do Buda-
pesztu. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
2 dzień:  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Budapesztu  z prze-
wodnikiem (komunikacją miejską): plac 
Bohaterów, pałacyk Vajdahunyad, parla-
ment, Wzgórze Zamkowe z  Basztami 
Rybackimi, kościół Macieja, plac św. Trój-
cy. Po południu obiad i  wyjazd w  kierun-
ku granicy. W  czasie przejazdu kolacja 
w postaci suchego prowiantu . Nocny prze-
jazd do Grecji. 
3 dzień: na czas dalszej podróży zapew-
niamy suchy prowiant, przyjazd na Riwierę 
Olimpijską, zakwaterowanie. Zapoznanie 
się z bazą noclegową i okolicą. Wieczorem 
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 uliczka-
mi 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 brze-
giem Morza Egejskiego . Spacer w porcie, 
w  którym zobaczymy m.in. nadmorski 
bulwar z  Białą Wieżą oraz Plac Aleksan-
dra Wielkiego  i plac Arystotelesa. Kolacja 
w postaci suchego prowiantu. Nocny prze-
jazd do Nowego Sadu .
11 dzień: przyjazd do Aquaparku Petrolan-
du, śniadanie w postaci suchego prowian-
tu. Następnie 8-godzinny w  Aquaparku  
zajmuje on 7 ha i  proponuje gościom 6 
basenów, zjeżdżalnie, plażę. Podczas poby-
tu 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 dzia-
łających do dzisiaj 6 klasztorów, uczest-
nicy zwiedzają 1 lub 2 ( dla chętnych). 
W  malowniczym miasteczku Kalampaka 
można zakupić pamiątki – cena 32 EUR
• Skiatos - rejs wzdłuż urokliwego półwy-
spu 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. Zwie-
dzanie rozpoczniemy od Akropolu. Spacer 
po Place będzie okazją by zobaczyć m.in. 
świątynie Hefajstosa , katedrę ateńską, 
Wieżę Wiatrów , ruiny Biblioteki Hadriana , 
Stadion Olimpijski – cena 45 EUR.

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław, Opole, Często-
chowa 129 zł

Poznań, Bydgoszcz, Toruń, 139 zł

Warszawa, 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 legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

TURNUS I
02.07-13.07

TURNUS II
09.07-20.07

2302 zł 2302 zł

TURNUS III
16.07-27.07

2302 zł

CENNIK

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

12-18 
lat

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław 129 zł

Poznań,Toruń 139 zł

Bydgoszcz, Łódź 149 zł

Warszawa 159 zł

Białystok 169 zł

Gdańsk, Szczecin 179 zł

Połączenia antenowe realizowane są pod opieką konwojenta 
autobusem, busem lub PKP. W przypadku braku ważnej legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

ZAKWATEROWANIE:
Hiszpania: Hotel SAMBA *** - 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  łagod-
nym 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: restau-
racja, kawiarnie, snack bar, sklep z pamiąt-
kami, taras słoneczny, ogród. W lobby WiFi 
gratis, w  pokojach za opłatą. Codzienne 
animacje. W hotelu organizowane są dysko-
teki dla młodszych uczestników. Pokoje 3 
i  4-osobowe wyposażone w  klimatyzację, 
łazienkę z  wanną lub prysznicem, telewi-
zję 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 świad-
czenie kolacja w dniu przyjazdu do hotelu, 
ostatnie - obiad + suchy prowiant w  dniu 
wyjazdu.
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, zakwaterowanie (7 noclegów 
na Costa Brava - Hiszpania oraz 1 nocleg 
w okolicach Paryża), wyżywienie, realizacja 
programu, opieka pedagogiczna, ubezpie-
czenie NNW i KL, opieka medyczna.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny 
paszport lub dowód osobisty, ważną legi-
tymację szkolną, suchy prowiant na drogę 
dojazdową. Taksa klimatyczna: 3,5 EUR 
dla osób od 16 roku życia, kaucja zwrot-
na w  hotelu 10 EUR (opiekunowie odda-
ją kaucję zwrotną po wykwaterowaniu 
i  sprawdzeniu pokoi przez obsługę hote-
lu). Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy 
uczestnik zabiera wg własnego uznania 
(nasza sugestia to ok. 90 EUR) oraz ewen-
tualne wydatki na program fakultatywny.

COSTA BRAVA
HISZPANIA

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z  Polski, przejazd przez 
Niemcy do Paryża.
2 dzień: przyjazd do Paryża we wczesnych 
godzinach przedpołudniowych - 8-godzin-
ny pobyt w  Disneyland Resort Paris. 
Podczas pobytu w Eurodisneylandzie posi-
łek w formie fast food (płatny dodatkowo). 
Wieczorem przejazd do hotelu w okolicach 
Paryża, nocleg.
3 dzień: śniadanie - program turystycz-
ny w  Paryżu, zobaczymy m.in. katedrę 
Notre Dame, dzielnicę Łacińską z  Sorbo-
ną - najstarszym uniwersytetem w  Euro-
pie, 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 archi-
tektura stanowi największy w  Europie 
średniowieczny kompleks urbanistycz-
ny. Przyjazd na Costa Brava w godzinach 
popołudniowych - zakwaterowanie, obia-
dokolacja.
5 - 10 dzień: pobyt na Costa Brava i reali-
zacja 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, aero-
bik, gimnastyka, pokazy flamenco, pokazy 
magików, zabawy w basenie, karaoke,
• dyskoteki w hotelu, 
• dla chętnych wyjścia do lokalnej dyskote-
ki TROPICS (uczestnicy 16+, wstęp dodat-
kowo płatny 54 EUR - karnet na 4 wejścia),
• udział w aktualnych wydarzeniach orga-
nizowanych 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 wypo-
czynek w największym kompleksie rozryw-
ki na północy Włoch. Wodne pokazy i zjaz-
dy, 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 Kata-
lonii, zobaczymy m.in.: katedrę Sagrada 
Familia (z zewnątrz), Barii Gotica, wzgórze 
Montjuic, plac Królewski, Ramblę, pokaz 
Magicznej Fontanny, stadion FC Barcelo-
na – 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

TURNUS I
29.06-11.07

TURNUS II
06.07-18.07

2902 zł 2902 zł

TURNUS III
13.07-25.07

TURNUS IV
20.07-01.08

3002 zł 3002 zł

CENNIK

12-18 
lat
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tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.plwięcej informacji na www.britas.pl

ZAKWATEROWANIE:
Riwiera Adriatycka: Hotel Ideale ** - poło-
żony w dzielnicy Bellariva przy deptaku ze 
sklepikami i gastronomią kameralny obiekt 
posiadający 3 i  4-osobowe pokoje (łóżka 
piętrowe i  pojedyncze) z  łazienką i  TV. 
Oprócz tego w  hotelu znajduje się restau-
racja, sala telewizyjna, duży taras, winda. 
Okolice Rzymu, Toskania: pokoje.
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 auto-
karowy, 8 noclegów we Włoszech (6 nocle-
gów na Riwierze Adriatyckiej, 1 nocleg 
w okolicach Rzymu, 1 nocleg w Toskanii), 
wyżywienie, realizacja programu, przewod-
nik 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 legi-
tymację szkolną, suchy prowiant na drogę 
dojazdową do Włoch. Kaucja zwrotna 
w  hotelu 10 EUR (opiekunowie oddają 
kaucję w ostatni dzień pobytu po wykwa-
terowaniu i  sprawdzeniu pokoi przez 
obsługę hotelu). Nieobowiązkowe kieszon-
kowe każdy uczestnik zabiera wg własne-
go uznania (nasza sugestia to ok. 90 EUR) 
oraz na ewentualny program fakultatywny.  

CESENATICO
WŁOCHY

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd do Włoch. 
2 dzień: przyjazd na Riwierę Adriatyc-
ką, zakwaterowanie w  obiekcie (od godz. 
16:00), zapoznanie się z  okolicą i  bazą. 
Wieczorem obiadokolacja i nocleg. 
3 - 7 dzień: wypoczynek i realizacja progra-
mu:
• plażowanie w Cesenatico, kąpiele w morzu, 
• zwiedzanie urokliwych, pełnych romanty-
zmu i tajemniczych uliczek Cesenatico,
• gry, mecze, zawody sportowe, konkursy,
• wieczorny wypad do Rimini: spacer 
nadmorskim bulwarem, stare miasto, most 
Tyberiusza, udział w  aktualnych wydarze-
niach w mieście, 2 dni zabawy w Mirabi-
landii - wycieczka do największego parku 
rozrywki na Riwierze Adriatyckiej. Dla chęt-
nych - w drugim dniu pobytu w Mirabilan-
dii - 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 fakul-
tatywnych.
8 dzień: śniadanie, wyjazd z Riwiery Adria-
tyckiej i  przejazd w  kierunku Rzymu. Po 
drodze odwiedzimy Asyż. Przejazd w okoli-
ce Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 
9 dzień: śniadanie, przejazd do Watyka-
nu, 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 Wene-
cji, w  której spędzimy 9 godzin. Zwie-
dzimy 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 jedne-
go 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.

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław, Częstochowa, 
Opole 129 zł

Poznań, Toruń, 139 zł

Bydgoszcz, Warszawa, 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 legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

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

CENNIK

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

12-18 
lat
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ZAKWATEROWANIE: Hotel Zenit***-  
Usytuowany na pięknym, morskim 
wybrzeżu tuż przy promenadzie, plaża 
żwirkowo-kamienista ok 50 m od hotelu( 
platformy i  skałki, mały pomost, zalecane 
obuwie ochronne , zejście schodami lub 
windą . w hotelu znjaduje się bar, kawiar-
nia, restauracja, cukiernia oraz klub (np.  
koncerty) Oprócz tego kryty basen, boiska 
do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, piłki 
nożnej. pokoje 3- osobowe z łazienkami.

WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie  w formie 
bufetu, do lunchu i kolacji podawana jest 
woda w  dzbanach. Pierwszym posiłkiem 
jest kolacja, ostatnim śniadanie. Pozostałe 
świadczenia zgodnie z opisem w programie.

ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, zakwaterowanie (8 noclegów), 
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 (opie-
kunowie oddają kaucje w  ostatni dzień 
pobytu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu 
pokoi przez obsługę hotelu ) Nieobowiąz-
kowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera 
według własnego uznania (nasza suge-
stia 90 EUR) oraz na ewentualny program 
fakultatywny.

NEUM
DALMACJA

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski.
2 dzień: w czasie przejazdu wizyta w Spli-
cie, największym mieście w  Dalmacji, 
którego główną atrakcją są ruiny pałacu 
Dioklecjana. Budowla z czasów rzymskich 
jest wpisana na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Spacer promenadą. Prze-
jazd do Neum, zakwaterowanie, kolacja 
i nocleg. 
3 - 9 dzień: pobyt w  Neum i  realizacja 
programu:
• Wypoczynek nad morzem - plażowanie 
i kąpiele w morzu i na basenie 
• Gry i  zabawy sportowe oraz rekreacyjne 
z wykorzystaniem infrastruktury hotelu.
• Dyskoteki na terenie hotelu
• Spacery po okolicy 
• Możliwość skorzystania z propozycji fakul-
tatywnych. 
10 dzień: Po śniadaniu wykwaterowa-
nie z obiektu i wyjazd do Polski. W czasie 

przejazdu zwiedzanie Parku Narodowego 
Jezior Plitwickich, jednej z  największych 
atrakcji turystycznych Chorwacji. 
11 dzień: przyjazd do Polski.
 

PROGRAM FAKULTATYWNY
Wycieczka do Dubrownika, jednego 
z  najładniejszych i  najsłynniejszych miast 
nad Adriatykiem. Miasto z wyjątkową historią, 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.
W  programie zwiedzania: spacer po 
kamiennej starówce otoczonej najdłuższym 
systemem fortyfikacji w Europie. Spacer ulicą 
Placa (Stradun) od fontanny Onufrego do 
placu Luza, po drodze mijamy katedrę, klasz-
tor franciszkanów z XIV w. i najstarszą aptekę 
w Europie - cena 45 EUR. 

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław, Częstochowa, 
Opole 129 zł

Poznań, Toruń, Bydgoszcz 139 zł

 Warszawa, 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 legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

TURNUS I
01.07-11.07

2452 zł

CENNIK

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

12-18 
lat
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