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KoOnE I ObZy

dA dIeI i młoZiży w wEk 7 - 1 lT

Najlepszy partner w podróży

Bon turystyczny informacje
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POLSKA, NAD MORZEM:
Łukęcin Ośrodek Wczasowy WRZOS
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Rewal Ośrodek Wczasowy ADRIA
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OFERTA SPECJALNA
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Mrzeżyno Ośrodek Wypoczynkowy Malinowe Miejsce
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Jastrzębia Góra Ośrodek Kolonijno-Wczasowy Feniks
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WYKREŚLANKA
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POLSKA, NAD JEZIOREM:
Szeligi koło Ełku Ośrodek Selment Resort
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POLSKA, W GÓRACH:
Lesko Pensjonat GAWRA
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Muszyna Dom Wczasowy KOLEJARZ

13

OBOZY ZAGRANICZNE- NAD MORZEM:
Bośnia i Hercegowina, Neum Hotel STELLA
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Bułgaria, Złote Piaski HOTEL DANA PALACE

15

Chorwacja, Drvenik VILLA GOJUN

16

Grecja, Peloponez HOTEL DOLPHIN

17

Włochy, Sycylia Wioska Turystyczna Villaggio Alkantara
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INFOMACJE DODATKOWE

19

Mrz
eży

no

Rewal
Łukęcin

ia Góra

Jastrzęb

Szeligi k. Ełku

Lesko

iaski
Złote P

Drvenik
Neum

ez

Sycylia

n
Pelopo

Al. J. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32/ 792-86-05, 32/ 792-86-06, emai: biuro.partner@impel.pl

DOŁĄCZ DO NAS!
Śledź nasz fanpage i bądź na bieżąco z ofertami!
Grono naszych fanów się powiększa! Dziękujemy!

To JuŻ OsAtI DzOnK!
U nas zrealizujesz bon turystyczny!
Zaplanuj dziecku wakacje
i wykorzystaj bon w wysokości
500 zł do końca września 2022 roku.

Wszystkie informacje odnośnie aktywowania bonu
znajdziesz na stronie:
https://bonturystyczny.polska.travel/aktywuj-bon

A może wycieczka z całą rodziną?
Zajrzyj do naszego katalogu
„LATO 2022 - Morze Bałtyckie”
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POLSKA - nad morzem




ŁUkĘCi
KOLONIA – dzieci 6-12 lat
OBÓZ – młodzież 13-16 lat

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy WRZOS

malowniczo położony na rozległym i zalesionym terenie.
Obiekt posiada własne dojście na plażę przez las sosnowy.
Na terenie obiektu: sala dyskotekowa, świetlica, strefa gier,
boisko do piłki nożnej, ﬁtness, plac zabaw, basen.


plaża 300 metrów od obiektu, szeroka i piaszczysta



pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym



wyżywienie: 4x dziennie

tRmN 1 dI z tAnPoTe
1.0. – 2.0.22

I

cNa/oOb
14 zł

PROGRAM POBYTU:

CENA OBEJMUJE

1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Łukęcina w
godzinach późno popołudniowych. Zakwaterowanie, kolacja,
nocleg. 2 – 9 dzień: wycieczka autokarowa na wyspę Wolin do
skansenu Centrum Słowian i Wikingów. Na miejscu czeka
gra terenowa podczas której każdy zapozna się z wczesnośredniowiecznymi wierzeniami słowiańskimi oraz skandynawskimi. Gra będzie polegać na podchodach, a ich celem
będzie zebranie 6 run od mitycznych bogów, którzy ukryli się
pod postacią rzemieślników. Każdy otrzyma także poczęstunek
w postaci podpłomyka, piernika wypiekanego w piecu
chlebowym oraz herbatę. Następnie przejazd do Międzyzdrojów, spacer po molo i Promenadą Gwiazd, rejs statkiem po
morzu. Wycieczka piesza plażą do Pobierowa, wizyta w Mini
Oceanarium, Papugarni oraz Magicznym Domku. Warsztaty
bursztynowe pozwalają poznać historię bursztynu, jego właściwości ﬁzyczne i chemiczne oraz zastosowanie. Umożliwiają
zapoznanie się z różnorakimi okazami bursztynu. Po warsztatach nocne poszukiwanie bursztynu z zastosowaniem lamp
UV. Zajęcia integracyjne: wieczór kabaretowy, pokazy „Mam
Talent” – konkurs talentów kolonijnych, plażowanie i kąpiele w
morzu pod opieką ratownika, rozgrywki sportowe, konkursy
plastyczne, chrzest Neptuna, codzienne korzystanie z basenu,
ognisko z pieczeniem kiełbasek. 10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobranie suchego prowiantu na drogę
powrotną, Wyjazd. Przybycie na miejsce zbiórki w godzinach
wieczornych.

Przejazd autokarem, zakwaterowanie (9 noclegów), wyżywienie 4x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja),
suchy prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem
kiełbasek, opiekę wykwaliﬁkowanej kadry pedagogicznej,
medycznej, ratownika wodnego, ubezpieczenie NNW 10 000
PLN TU SIGNAL IDUNA, wycieczkę autokarową na wyspę Wolin
oraz do Międzyzdrojów, rejs statkiem po morzu, warsztaty
bursztynowe oraz poszukiwanie bursztynu, bilety wstępu do:
Centrum Słowian i Wikingów na wyspie Wolin, Mini Oceanarium, Papugarnia oraz Magiczny Domek w Pobierowie,
realizację programu, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00
zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os.,
podatek VAT.
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POLSKA - nad morzem

ReAl
KOLONIA – dzieci 6-12 lat
OBÓZ – młodzież 13-16 lat

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wczasowy ADRIA

Położony jest wzdłuż promenady w cichej i najładniejszej
części miejscowości.
Na terenie obiektu: basen, boisko do siatkówki, plac zabaw,
ośrodek monitorowany.


plaża 50 metrów od obiektu - piaszczysta



pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami



wyżywienie: 4x dziennie

tRmN 1 dI z tAnPoTe
1.0. – 2.0.22

I

cNa/oOb
2 29 zł

PROGRAM POBYTU:

CENA OBEJMUJE

1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Rewala w
godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2 – 11 dzień: wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki Dziki
Zachód w Zieleniewie, wycieczki plażą do Niechorza: spacer po
miasteczku, zwiedzanie latarni morskiej. Wycieczka piesza do
Trzęsacza: zwiedzanie ruin kościoła, platforma widokowa,
zwiedzanie Multimedialnego Muzeum na Kliﬁe oraz Parku
Wieloryba. Warsztaty bursztynowe pozwalają poznać historię
bursztynu, jego właściwości ﬁzyczne i chemiczne oraz zastosowanie. Po warsztatach nocne poszukiwanie bursztynu z
zastosowaniem lamp UV. Zajęcia integracyjne: wieczór
kabaretowy, pokazy „Mam Talent” – konkurs talentów kolonijnych, plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika,
uczestnictwo w imprezach otwartych na terenie Rewala,
rozgrywki sportowe, konkursy plastyczne, dyskoteki na terenie
obiektu, karaoke, chrzest Neptuna, codzienne korzystanie z
basenu (2 godziny) pod okiem ratownika, grill z pieczeniem
kiełbasek. 12 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd z Rewala w
drogę powrotną. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach
wieczornych.

Przejazd autokarem, zakwaterowanie (11 noclegów), wyżywienie 4x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja),
suchy prowiant na drogę powrotną, grill z pieczeniem
kiełbasek, opiekę wykwaliﬁkowanej kadry pedagogicznej,
medycznej, ratownika wodnego, ubezpieczenie NNW 10 000
PLN TU SIGNAL IDUNA, wycieczkę autokarową do Parku Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie, warsztaty bursztynowe oraz
poszukiwanie bursztynu, bilety wstępu do: Parku Rozrywki
Dziki Zachód, Multimedialnego Muzeum na Kliﬁe, Parku
Wieloryba, latarni morskiej w Niechorzu, realizację programu,
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny
Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.
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OfRt SpCjLn
U nas kupisz nie tylko wymarzone wakacje
dla dziecka! W ofercie posiadamy również bilety
w specjalnych cenach do takich atrakcji jak:

- TERMY CHOCHOŁÓW - TERMY BANIA
- ENERGYLANDIA - LEGENDIA
- KINO HELIOS
ZADZWOŃ LUB NAPISZ!
Al. J. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32/ 792-86-05, 32/ 792-86-06, emai: biuro.partner@impel.pl
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POLSKA - nad morzem




MrEŻYn
KOLONIA – dzieci 6-12 lat
OBÓZ – młodzież 13-16 lat

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy
Malinowe Miejsce

Znajduje się w samym centrum miasteczka, blisko morza,
w otoczeniu lasów sosnowych.
Na terenie obiektu: świetlica, sala dyskotekowa, Wi-Fi,
boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, obiekt
monitorowany.


plaża 300 metrów od obiektu, piaszczysta



pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe wyposażone w balkon,
łazienkę, TV oraz Wi-Fi



wyżywienie: 4x dziennie

tRmN 1/1* dI z tAnPoTe
0.0. - 1.0.22*
2.0. - 0.0.22

I

cNa/oOb
2 10 zł
1 90 zł

CENA OBEJMUJE
Zakwaterowanie (9/10* noclegów), wyżywienie 4x dziennie
(śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiad
i podwieczorek serwowane do stolika), suchy prowiant na
drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek, przejazd
autokarem, opiekę wykwaliﬁkowanej kadry pedagogicznej,
medycznej, ratownika wodnego, ubezpieczenie NNW 10 000
PLN TU SIGNAL IDUNA, wycieczkę autokarową do Parku Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie, zajęcia Malinowe Warsztaty
Eco, bilety wstępu do: Parku Rozrywki Dziki Zachód, Aquaparku Zalewski (jedno wejście 90 min.), rejs statkiem po
morzu, realizację programu, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os.,
podatek VAT.

PROGRAM POBYTU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Mrzeżyna w
godzinach późno popołudniowych. Zakwaterowanie, kolacja,
nocleg. 2 – 09/10* dzień: wycieczka autokarowa do Parku
Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie. Zajęcia Malinowe
Warsztaty Eco – warsztaty z produkcji m. in.: chleba z ziarnami,
ubijania masła w tradycyjnej maselnicy. Po zajęciach, przy
kolacji odbywa się degustacja wyrobów. Wejście do Aquaparku Zalewski w Mrzeżynie – kąpiele i zabawy wodne.
Wycieczki piesze w po Mrzeżynie, rejs statkiem Czerwony
Szkwał po morzu. Zajęcia integracyjne: wieczór kabaretowy,
konkurs talentów kolonijnych „Mam talent”, plażowanie
i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, uczestnictwo
w imprezach otwartych na terenie Mrzeżyna, rozgrywki
sportowe, konkursy plastyczne, dyskoteka na terenie obiektu w
namiocie rekreacyjnym, chrzest Neptuna, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 10/11* dzień: śniadanie, wykwaterowanie z
pokoi, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną.
Wyjazd z obiektu i powrót na miejsce zbiórki w godzinach
wieczornych.
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POLSKA - nad morzem




JaTrĘBi GÓRa
KOLONIA – dzieci 6-12 lat
OBÓZ – młodzież 13-16 lat

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy
Feniks

Położony jest we wschodniej części miasta. Cały teren
ośrodka obejmuje 1,5 ha w całości zadrzewiony i ogrodzony.
Na terenie obiektu: świetlica, strefa gier, boisko do siatkówki,
Wi-Fi, ﬁtness / siłownia, plac zabaw.


plaża 300 metrów od obiektu, piaszczysta



pokoje 3-, 4-osobowe z balkonami, łazienkami i TV



wyżywienie: 4x dziennie

tRmN 1 dI z tAnPoTe
1.0. – 2.0.22
1.0. – 2.0.22

I

cNa/oOb
17 zł
17 zł

CENA OBEJMUJE

PROGRAM POBYTU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Jastrzębiej
Góry w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie, kolacja,
nocleg. 2 – 10 dzień: wycieczka autokarowa z przewodnikiem
do Władysławowa: spacer promenadą Gwiazd Sportu oraz po
porcie, wejście na Wieżę Widokową w Domu Rybaka,
zwiedzanie Muzeum Motyli oraz Muzeum Iluzji – Magiczny
Zawrót Głowy, wstęp do Ocean Parku, gdzie można poczuć się,
jakby się było na dnie oceanu, można spacerować tuż obok
rekinów oraz 34- metrowego płetwala błękitnego w skali 1:1.
Wycieczka autokarowa na Hel z przewodnikiem, spacer po
mieście, deptak, port rybacki, spacer szlakiem militarnym,
zwiedzanie Fokarium – pokaz karmienia fok z prelekcją, wstęp
do muzeum z wystawą „Ssaki naszego morza”. Zwiedzanie
Latarni Morskiej w Rozewiu – w latarni mieści się muzeum
latarnictwa z modelami dawnych latarń latarni począwszy od
starożytnej latarni na wyspie Faros. Zajęcia sportowe:
sportowe igrzyska kolonijne (gry sportowe, tor przeszkód,
zabawy sprawnościowe, rozgrywki w siatkówkę plażową), gry
zespołowe. Zajęcia integracyjne: dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia plastyczne, NEPTUNALIA, Konkurs
talentów kolonijnych, karaoke, plażowanie i kąpiele w morzu
pod opieką ratownika, konkurs rzeźb i budowli z piasku, występ
gawędziarza kaszubskiego. 10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną.
Wyjazd z Jastrzębiej Góry w drogę powrotną. Powrót na
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

Przejazd autokarem, zakwaterowanie (11 noclegów),
wyżywienie 4x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek
i kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, opiekę wykwaliﬁkowanej kadry
pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA, wycieczkę
autokarową do Władysławowa, wycieczkę autokarową na
Hel, bilety wstępu: Dom Rybaka we Władysławowie –
Muzeum Motyli, Muzeum Magiczny Zawrót Głowy, Wieża
Widokowa, Ocean Park Władysławowo, Fokarium na
Helu, latarnia morska w Rozewiu, przewodnika podczas
wycieczki do Władysławowa i na Hel, realizację programu,
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny
Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.
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PoSk, jZiRo, lDy, gór, bSe, płk, lS, kJaI, zMe, TaRy, oNiKo, EuOp.
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POLSKA - nad jeziorem - MAZURY

SzLiI k. Ełk
KOLONIA – dzieci 6-12 lat
OBÓZ – młodzież 13-16 lat

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Selment Resort

Położony jest nad spokojnym jeziorem Selmęt Wielki
w otoczeniu mazurskich lasów. Okolica słynie z czystego
powietrza, nieskażonej wody jeziora i bogactwa lasów.
Na terenie obiektu: strefa gier, boisko do siatkówki, boisko
do piłki nożnej, plac zabaw, ośrodek monitorowany.


plaża piaszczysta 100 m długości



pokoje 2-, 3-, 4-osobowe typu studio z łazienką i WC



wyżywienie: 4x dziennie

Program pobytu KOLONIA DLA NAJMŁODSZYCH
wiek uczestników 7-13 lat:

KoOnA Dl NaMŁOdZyH

1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Szelig w godzinach późno popołudniowych, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2-9 dzień: realizacja programu: wycieczka do Giżycka, wycieczka do Ełku, zabawy integracyjne, wizyta w parku linowym,
nauka strzelania z łuku i z wiatrówki pod okiem instruktorów,
nauka choreograﬁi tanecznej, plażowanie nad jeziorem,
pływanie na kajakach oraz rowerach wodnych, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, wieczór ﬁlmowy, bal przebierańców,
nauka dobrych manier poprzez odgrywanie scenek z życia
codziennego. 10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi,
pobranie suchego prowiantu, wyjazd. Przyjazd na miejsce
zbiórki w godzinach wieczornych.

tRmN 1 dI z tAnPoTe
1.0. – 2.0.22
2.0. – 3.0.22
3.0. – 0.0.22

Program pobytu KOLONIA I OBÓZ FITNESS wiek
uczestników 8-12 lat; 13-16 lat:

KoOnA / ObÓZ FiNeS

1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Szelig w godzinach późno popołudniowych, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2-9 dzień: realizacja programu: wycieczka do Giżycka, wycieczka do Ełku, zabawy integracyjne, wizyta w parku linowym,
nauka strzelania z łuku i z wiatrówki pod okiem instruktorów,
nauka choreograﬁi tanecznej, plażowanie nad jeziorem,
pływanie na kajakach oraz rowerach wodnych, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, wieczór ﬁlmowy, bal przebierańców,
nauka dobrych manier poprzez odgrywanie scenek z życia
codziennego. 10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi,
pobranie suchego prowiantu, wyjazd. Przyjazd na miejsce
zbiórki w godzinach wieczornych.

tRmN 1 dI z tAnPoTe
1.0. – 2.0.22
2.0. – 3.0.22
3.0. – 0.0.22
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I

cNa/oOb
14 zł
14 zł
14 zł

I

cNa/oOb
16 zł
16 zł
16 zł

POLSKA - nad jeziorem - MAZURY

SzLiI k. Ełk
CENA OBEJMUJE
Zakwaterowanie (9 noclegów), wyżywienie: 4 posiłki dziennie,
suchy prowiant na drogę powrotną, transport autokarowy lub
busem; realizację programu pobytu, opieka kadry pedagogicznej, medycznej i ratownika wodnego, ubezpieczenie NNW.
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2,00 zł/os., Turystyczny
Fundusz Pomocowy - 2,00 zł/os

Zajęcia fakultatywne:
• konna sesja fotograﬁczna – 100 zł. /os.
• paintball XXL Pakiet – 50 zł. /os.
• wyjście do Papugarni - MAZURSKIE TROPIKI – 20 zł. /os.
• HOP - Park Trampolin - 25 zł. /godz.

Program pobytu OBÓZ KONNY,
wiek uczestników 8-16 lat:

ObÓZ KoNy

1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Szelig w godzinach późno popołudniowych, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2-9 dzień: realizacja programu POZNAJ PIĘKNO KONI: nauka
jazdy konnej pod okiem instruktorów. W pakiecie 6 godzin
zajęć: jazda na padoku, lonża dla początkujących, doskonalenie
jazdy konnej dla zaawansowanych, siodłanie konia, pielęgnacja
koni oraz zasady bezpieczeństwa. W czasie pobytu wycieczka
do Giżycka i Ełku, pływanie na rowerach wodnych i kajakach,
gry i zabawy sportowe, dyskoteka, karaoke, kino pod chmurką,
ognisko z pieczeniem kiełbasek. 10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobranie suchego prowiantu, wyjazd. Przyjazd
na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

tRmN 1 dI z tAnPoTe
1.0. – 2.0.22
2.0. – 3.0.22
3.0. – 0.0.22

Program pobytu OBÓZ SPORTOWY,
wiek uczestników 8-16 lat:

ObÓZ SpRtWy

1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Szelig w godzinach późno popołudniowych, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2-9 dzień: wycieczka do Giżycka, wycieczka do Ełku, ABC
PAINTBALL, zajęcia z kettlebells, pływanie na kajakach i rowerach wodnych, zajęcia strzeleckie, wizyta w parku linowym,
zajęcia rozrywkowe i sportowe, kino pod chmurką, ognisko
z pieczeniem kiełbasek. 10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie
z pokoi, pobranie suchego prowiantu, wyjazd. Przyjazd na
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

tRmN 1 dI z tAnPoTe
1.0. – 2.0.22
2.0. – 3.0.22
3.0. – 0.0.22
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I

cNa/oOb
24 zł
24 zł
24 zł

I

cNa/oOb
17 zł
17 zł
17 zł

POLSKA - Bieszczady

LeKo
KOLONIA – dzieci 6-12 lat
OBÓZ – młodzież 13-16 lat

ZAKWATEROWANIE

Pensjonat GAWRA

Wraz z restauracją położony jest w urokliwym rejonie
Bieszczad w Łączkach k/ Leska.
Na terenie obiektu: świetlica, sala dyskotekowa, Wi-Fi,
boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej,
obiekt monitorowany.


pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe wyposażone w łazienki



wyżywienie: 4x dziennie

tRmN 1 dI z tAnPoTe
0.0. - 1.0.22

I

cNa/oOb
10 zł

CENA OBEJMUJE

PROGRAM POBYTU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Leska
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie, spotkanie
organizacyjne, zapoznanie z regulaminami, kolacja, nocleg.
2 – 10 dzień: rRealizacja programu pobytu: wycieczka
autokarowa do Muczne, zwiedzanie ekspozycji fauny i ﬂory
w Centrum Pomocy Leśnictwa, następnie wyjście na pasmo
Jeleniowatego na najwyższą wieżę widokową (34m)
w Bieszczadach. W wycieczce do Mucznego nie może też
zabraknąć pokazowej zagrody żubrów, jak i wystawy plenerowej wypału węgla drzewnego. Piesze wycieczki po okolicy,
spacer po Lesku – Zamek Kmitów, dawna synagoga, ratusz
miejski. Wycieczka autokarowa nad Solinę – zwiedzanie zapory,
rejs statkiem po jeziorze, odpoczynek. Zajęcia sportowe:
sportowe igrzyska kolonijne, tor przeszkód, zabawy sprawnościowe, gry terenowe, gry sportowe, gry zespołowe. Wejście
na basen w Lesku. Zajęcia integracyjne: dyskoteki, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, zajęcia plastyczne, pokazy „Mam
Talent” – konkurs talentów kolonijnych, KARAOKE, pokaz
szalonej mody wakacyjnej oraz fantazyjnych fryzur i makijażu.
Dla chętnych (dodatkowo płatne) zajęcia zumby. 11 dzień:
śŚniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd z Leska w drogę powrotną. Powrót na miejsce
zbiórki w godzinach popołudniowych.

Przejazd autokarem, zakwaterowanie (10 noclegów),
wyżywienie 4x dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, opiekę wykwaliﬁkowanej
kadry pedagogicznej, medycznej, ubezpieczenie NNW 10
000 PLN TU SIGNAL IDUNA, wycieczkę autokarową do
Mucznego i nad jezioro Solińskie, rejs statkiem po jeziorze,
bilety wstępu do: Centrum Pomocy Leśnictwa, wnętrza
zapory w Solinie, przewodnika górskiego, wstęp na basen
w Lesku, realizację programu, Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy –
2,00 zł/os., podatek VAT.
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POLSKA - góry

MuZyA
KOLONIA – dzieci 6-12 lat
OBÓZ – młodzież 13-16 lat

ZAKWATEROWANIE

Dom Wczasowy KOLEJARZ
Ośrodek położony jest na rozległym, ogrodzonym
terenie w uzdrowiskowej części Muszyny – Złockie.

Na terenie obiektu: basen, strefa gier, Wi-Fi, plac zabaw,
boisko do siatkówki.


pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe wyposażone w łazienki



wyżywienie: 4x dziennie

tRmN 1 dI z tAnPoTe
2.0. – 2.0.22
0.0. – 1.0.22

PROGRAM POBYTU:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Muszyny
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie, obiad,
spotkanie organizacyjne, zapoznanie z regulaminami, kolacja,
nocleg. 2 – 9 dzień: Realizacja programu pobytu: wycieczka
autokarowa do Krynicy Zdrój: spacer po mieście, Park
Zdrojowy, Pijalnia Wód, wejście na Górę Parkową, ze szczytu,
której roztacza się przepiękna panorama Beskidu Sądeckiego
i Beskidu Niskiego, zwiedzanie Muzeum Zabawek. Wycieczka
piesza po Muszynie: zwiedzanie Parku Zdrojowego, zabytki
rynku, ruiny zamku. Spacer do ogrodów zmysłów: dzieci będą
mogły pobudzić zmysły, gdyż ogrody podzielone są na strefy:
smakową, dotykową, zapachową, słuchową i wzrokową. Codzienne korzystanie z basenu (przy sprzyjającej pogodzie) pod
okiem ratownika. Zajęcia aktywne na wesoło (pod okiem
instruktorów): PAINTBALL, – strzelanie do celu kulkami z farbą,
AQUAZORBING, – zabawa w basenie polegająca na „chodzeniu” po wodzie w przeźroczystej kuli, ŁUCZNICTWO, – nauka
prawidłowej pozycji, zakładanie strzał, naciągania cięciwy,
celowania itd., EURO-BUNGY, – skoki i akrobacje w powietrzu
w specjalnych uprzężach, STRZELECTWO ASG, – ćwiczenia
w strzelaniu do celu z replik broni, POKÓJ ZAGADEK. Zabawy
integracyjne i sportowe: olimpiada kolonijna, pojedynek na
kostki, dyskoteka, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia
plastyczne i artystyczne. 10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie
z pokoi, pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną.
Wyjazd z obiektu około godz. 10:00 w drogę powrotną. Powrót
na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych.

I

cNa/oOb
11 zł
11 zł

CENA OBEJMUJE
Przejazd autokarem, zakwaterowanie (9 noclegów),
wyżywienie 4x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek
i kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, opiekę wykwaliﬁkowanej kadry
pedagogicznej, medycznej, ratownika na basenie, instruktorów do zajęć aktywnych, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
TU SIGNAL IDUNA, wycieczkę autokarową do Krynicy Zdrój,
bilety wstępu do Muzeum Zabawek, realizację programu,
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny
Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.
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BOŚNIA I HERCEGOWINA - nad morzem

NeM
OBÓZ – młodzież 12-18 lat

ZAKWATEROWANIE

Hotel STELLA ***

Hotel znajduje się w odległości spaceru od centrum
oraz w pobliżu największych atrakcji miasta. Dzięki
swojemu położeniu na wzniesieniu zapewnia,
posiada on niesamowity widok na morze roztaczający
się z basenów, tarasu i pokoi.



plaża w odległości 500 m od hotelu



pokoje 2-5 osobowe z łazienkami, TV, klimatyzacją



wyżywienie: 3 posiłki dziennie

I

tRmNy 8 nCy/1 dI z tAnPoTe
2.0. – 0.0.22
0.0. – 1.0.22
1.0. – 2.0.22
2.0. – 0.0.22
3.0. – 0.0.22

Na terenie obiektu: basen, strefa gier, transport: autokar.

PROGRAM POBYTU:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy., Przejazd przez
Czechy, Austrię, Chorwację.
2 dzień: przyjazd do hHotelu w godzinach południowych,
obiad, zakwaterowanie, czas wolny.
2-9 dzień: wypoczynek, realizacja programu pobytu,
możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. Wyjazd
do Dubrownika - miasta wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie Starówki z przewodnikiem
miejskim.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego
prowiantu. Wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd przez
Chorwację, Austrię.
11 dzień: przejazd przez Czechy (postój na posiłek), przyjazd
w godzinach popołudniowych.

CENA NIE OBEJMUJE

cNa/oOb
19 zł
19 zł
19 zł
19 zł
19 zł

Obowiązkowej składki na TFG 10,00 zł/os. oraz TFP 10,00
zł/os. (składki należy doliczyć do ceny podstawowej), zwrotnej kaucji w wysokości 10,00 € (pobierana podczas drogi
w autokarze i zwracana w ostatnim dniu pobytu), obowiązkowej opłaty klimatycznej oraz przewodnika miejskiego
w Dubrowniku 35,00 €/os.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
(są organizowane na miejscu przy określonej liczbie
chętnych na danym turnusie na miejscu):
REJS PROMEM NA WYSPĘ KORCULA – wyspa podróżnika
Marco Polo przyciąga wszystkich, których interesuje przyroda, piękne plaże i niesamowite widoki. Cena – ok. 25,00 €/os.
MEDJUGORJE – jedno z największych centrów pielgrzymkowych na Bałkanach. Cena – ok. 35,00 €/os.

CENA OBEJMUJE
Zakwaterowanie (8 noclegów) w Hotelu Stella***, 3 posiłki
dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja), opiekę wychowawców i pilota, ratownika podczas kąpieli na plaży miejskiej,
rezydenta, realizację programu, suchy prowiant na drogę
powrotną, przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna
KL – 10 000 EUR, NNW – 7 000 zł i bagaż 800 zł, wycieczkę
do wpisanego na listę UNESCO Dubrownika.
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BUŁGARIA - nad morzem

ZŁOt PiSk
OBÓZ – młodzież 12-18 lat

ZAKWATEROWANIE

Hotel DANA PALACE ***

Nowoczesny i popularny kurort w Bułgarii. Znajdują się tu
czyste i zadbane plaże Morza Czarnego, kwitnie bogate
życie nocne oraz dostępne są liczne dodatkowe atrakcje
np. największy bułgarski Aquapark.
Na terenie obiektu: basen, boisko do siatkówki, strefa gier,
sala dyskotekowa.


plaża piaszczysta – 450 m



pokoje 4-5 osobowe oraz 6-osobowe apartamenty
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, klimatyzacją



wyżywienie: all inclusive light

I

tRmNy 9 nCy/1 dI z tAnPoTe
3.0. – 1.0.22
0.0. – 2.0.22
1.0. – 2.0.22
2.0. – 0.0.22
0.0. – 1.0.22
1.0. – 2.0.22

PROGRAM POBYTU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez
Słowację, Węgry i Rumunię. Wieczorem dłuższy postój na
terenie Rumunii na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie
ok. 5 EUR lub 20 LEI). Nocny przejazd przez Rumunię.
2 dzień: przyjazd do Złotych Piasków, złożenie bagaży
w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie w pokojach od
godziny 14:00, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji dotyczących pobytu, obiadokolacja, nocleg.
3 – 10 dzień: program pobytu: plażowanie, gry i konkursy
sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych. Wycieczka do Warny i zwiedzanie jednego
z większych bułgarskich miast, spacer do Monastyru Aładża.
11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży
w wyznaczonym miejscu, czas na ostatnie zakupy, pamiątkowe
zdjęcia itp. Obiad., Późnym popołudniem zbiórka przed
hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę
powrotną do kraju. Nocny przejazd przez Bułgarię i Rumunię.
12 dzień: dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Słowację.
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA OBEJMUJE

cNa/oOb
18 zł
13 zł
13 zł
13 zł
13 zł
18 zł

Zakwaterowanie (9 noclegów) w hotelu Dana Palace***, pełne
wyżywienie w formie all inclusive light, całodzienny dostęp do
wody, opiekę wychowawców i kierownika, ratownika podczas
kąpieli, rezydenta, realizację programu, suchy prowiant na
drogę powrotną, przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal
Iduna KL – 10 000 EUR, NNW – 7 000 zł i bagaż 800 zł, animacje
na terenie hotelu, wycieczkę do Warny, wycieczkę do Monastyru Aładża.

CENA NIE OBEJMUJE:

Obowiązkowej składki na TFG 10,00 zł/os. oraz TFP 10,00 zł/os.
(składki należy doliczyć do ceny podstawowej), obowiązkowej
kaucji zwrotnej w wysokości 20,00 €/os., biletów wstępu do
dyskoteki ok. 5,00 €, opłaty klimatycznej i administracyjnej
20,00 €/os. (płatne w autokarze), dla osób w wieku powyżej 18
lat obowiązkowa dopłata 150,00 zł/os., wycieczek fakultatywnych dostępnych na miejscu.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Neseber – ok. 25,00 €/os.
Bałczik i Przyl. Kaliakra + wieczór bułgarski – ok. 35,00 €/os.
Zatoczki Przylądka Kaliakra – ok. 20,00 €/os.
Rejs statkiem – ok. 25,00 €/os.
Istambuł – ok. 60,00 €/os. + wiza turecka 11,00 €/os.
Całodniowy pobyt w Aquapolis (park wodny) – ok. 20,00 €/os.
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CHORWACJA - nad morzem

DrEnK
OBÓZ – młodzież 12-18 lat

ZAKWATEROWANIE

Villa GOJUN

To rodzinny trzypiętrowy pensjonat, malowniczo
położony u stóp Gór Biokovo. Dzięki swojej lokalizacji
obiekt oferuje pokoje z pięknym widokiem na morze
lub góry.
Na terenie obiektu: basen, Wi-Fi, boisko wielofunkcyjne,
strefa gier, ﬁtness.


plaża piaszczysta – 450 m



pokoje 4-5 osobowe oraz 6-osobowe apartamenty
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, klimatyzacją



wyżywienie: all inclusive light

I

tRmNy 8 nCy/1 dI z tAnPoTe
2.0. – 0.0.22
0.0. – 1.0.22
1.0. – 2.0.22
2.0. – 0.0.22
3.0. – 0.0.22

PROGRAM POBYTU – WODNA PRZYGODA

CENA OBEJMUJE

(Uwaga! Warto zabrać własną maskę, fajkę i płetwy!)

cNa/oOb
19 zł
19 zł
19 zł
19 zł
19 zł

Zakwaterowanie (8 noclegów) w VILLA GOJUN, 3 posiłki dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja z deserem) oraz
woda do posiłków, opiekę kadry pedagogicznej, opiekę pilota i
rezydenta, miejscowąa opiekęa medycznąa, realizację
programu obozu, suchy prowiant na drogę powrotną,
przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna KL – 10 000
EUR, NNW – 7000 zł i bagaż – 800 zł.

1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
2 dzień: przyjazd do hotelu w godzinach południowych, obiad,
zakwaterowanie, aklimatyzacja.
3-9 dzień: program pobytu - realizacja programu Wodna
Przygoda (dla chętnych), plażowanie, zajęcia sportowe, gry
i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w kierunku kraju (podczas postojów posiłki płatne
we własnym zakresie).
11 dzień: przejazd przez Czechy lub Słowację. Przyjazd do Polski.

CENA NIE OBEJMUJE:

Obowiązkowej składki na TFG 10,00 zł/os. oraz TFP 10,00 zł/os.
(składki należy doliczyć do ceny podstawowej), obowiązkowej
zwrotnej kaucji 15,00 €/os. (pobierana w autokarze i zwracana
w ostatnim dniu po sprawdzeniu pokoi), obowiązkowej opłaty
klimatycznej 20,00 €/os. (płatna w autokarze), wycieczek
fakultatywnych dostępnych na miejscu

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

Dubrownik – ok. 40,00 €/os.
Split i Omiś – ok. 30,00 €/os.
Rafting na rzece Cetina – ok. 30,00 €/os.
Rejs promem na wyspę Korcula – ok. 25,00 €/os.
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GRECJA - nad morzem

PeOpNe
OBÓZ – młodzież 12-18 lat

ZAKWATEROWANIE

Hotel DOLPHIN ***

Hotel o bardzo dobrym standardzie położony
na wyspie Kalamos, w wiosce rybackiej Aghioi
Apostoloi blisko morza.



plaża kamienista – 300 m



pokoje 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV, balkonami



wyżywienie: 3 posiłki dziennie

I

tRmN 9 nCy/1 dI z tAnPoTe
0.0. – 2.0.22
1.0. – 2.0.22

Na terenie obiektu: basen, Wi-Fi.

CENA OBEJMUJE

PROGRAM POBYTU:

cNa/oOb
25 zł
25 zł

Zakwaterowanie (7 noclegów) w hotelu Dolphin Hotel*** w
zatoce Eubejskiej, wyżywienie 3x dziennie (w formie bufetu)
oraz woda do posiłków, zakwaterowanie (2 noclegi) na
Riwierze Olimpijskiej ze śniadaniem i obiadokolacją, opiekę
wychowawców i kierownika, ratownika podczas kąpieli,
rezydenta, realizacjęa programu wg opisu powyżej,
zwiedzanie Meteorów, Aten, Delf, Koryntu i Salonik, pobyt w
parku wodnym Waterland, suchy prowiant na drogę
powrotną, przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna
KL – 10 000 EUR, NNW – 7 000zł i bagaż – 800zł.

Dzień 1: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację
Dzień 2: przyjazd na Riwierę Olimpijską. Zakwaterowanie
i odpoczynek, czas na plażowanie, obiadokolacja.
Dzień 3: śniadanie. Wyjazd do klasztorów w Meteorach. Ponadto wizyta w prawdziwej wytwórni bizantyjskich ikon, a następnie wyjazd w kierunku Zatoki Eubejskiej, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4 – 9: pobyt w Aghioi Apostoloi, realizacja programu
obozu: wypoczynek aktywny i mniej aktywny, plażowanie, gry i
konkursy sportowe, zabawy integracyjne.

Wycieczki w programie:

CENA NIE OBEJMUJE:

1) Ateny - całodzienna wycieczka do miasta,
2) Korynt - położony u stóp góry-twierdzy, to jedno
z najbardziej znanych miejsc w Grecji. Rozciąga się stamtąd
malowniczy widok na kanał Koryncki.
Dzień 10: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, czas na ostatni
spacer i zakupy, lunch. Przejazd i zwiedzanie Delf.
Po zwiedzaniu przejazd na nocleg, obiadokolacja.
Dzień 11: śniadanie, pobranie suchego prowiantu. Przejazd do
Salonik i Waterlandu. Zwiedzanie Salonik, zakończenie
zwiedzania na starym targu, czas wolny na zakupy. Po zwiedzaniu miasta wizyta w Waterlandzie – miasteczku wodnym,
położonym na przedmieściach Salonik (bilet do Waterlandu
dodatkowo płatny). Wyjazd w drogę powrotną.
Dzień 12: wyjazd do Polski, przejazd przez Węgry, Słowację
postój na posiłek (płatny we własnym zakresie). Powrót do
kraju.

Obowiązkowej składki na TFG 10,00 zł/os. oraz składki na TFP
10,00 zł/os. (składki należy doliczyć do ceny podstawowej,
biletów wstępu do odwiedzanych obiektów, taksy klimatycznej, opłat lokalnych oraz przewodników – ok. 85,00 €/os.
(całość), obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 10,00
€/os. pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu na poczet
ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu
w obiekcie (kaucja zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi).
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WŁOCHY - nad morzem

SyYlA
OBÓZ – młodzież 12-18 lat

ZAKWATEROWANIE

Wioska Turystyczna
Villaggio Alkantara***
To zespół murowanych budynków w otoczeniu
soczystej śródziemnomorskiej zieleni.
Na terenie obiektu: basen, plac zabaw, świetlica, sala
dyskotekowa, boisko wielofunkcyjne.


plaża piaszczysto-żwirowa – ok. 750 m



pokoje 3-, 4-osobowe z klimatyzacją



wyżywienie: 3 posiłki dziennie

I

tRmN 8 nCy/1 dI z tAnPoTe
0.0. – 1.0.22
1.0. – 2.0.22
1.0. – 2.0.22
CENA OBEJMUJE

cNa/oOb
29 zł
29 zł
29 zł

Zakwaterowanie (7 noclegów) w wiosce turystycznej Villaggio Alkantara, 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu
ze śniadaniem i obiadokolacją, wyżywienie 3x dziennie
(śniadanie, lunch, obiadokolacja) oraz woda do posiłków,
wykwaliﬁkowaną opiekę pedagogiczną, opiekę rezydenta
i pilota w języku polskim, kierownica obozu, realizację
programu – plażowanie, zawody sportowe, gry integracyjne
i konkursy, korzystanie z basenu, dyskoteki, wycieczki do:
Mirabilandii, Syrakuz, Taorminy, na Etnę, w drodze powrotnej zwiedzanie Pompei i Rzymu, suchy prowiant na drogę
powrotną, przejazd autokarem, ubezpieczenie Signal Iduna
KL – 10 000 EUR, NNW – 7 000 zł i bagaż – 800 zł.

PROGRAM POBYTU:
Dzień 1: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch.
Dzień 2: przyjazd do Mirabilandii. Całodzienna zabawa w parku
rozrywki. Wieczorem wyjazd w dalszą podróż przez Włochy
(ciepły posiłek na terenie Mirabilandii płatny we własnym
zakresie),
Dzień 3: przyjazd na Sycylię w godzinach przedpołudniowych,
obiad, odpoczynek po podróży, zakwaterowanie, kolacja,
nocleg.
Dzień 4-9: realizacja programu obozu: wycieczki do Syrakuz,
Taorminy, na Etnę. Gry i zawody sportowe (siatkówka plażowa,
beach soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i animacje,
konkursy, dyskoteki, plażowanie i zwiedzanie okolicy.
10 dzień: wykwaterowanie przed śniadaniem, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka w godzinach porannych.
Przyjazd do Pompei: zwiedzanie ruin starożytnego miasta
zniszczonego w trakcie wybuchu wulkanu. Przejazd na nocleg
w okolice Rzymu. Obiadokolacja.
Dzień 11: po śniadaniu wyjazd do Rzymu. Zwiedzanie
z przewodnikiem: Plac i Bazylika św. Piotra w Watykanie,
Zamek Anioła, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki
i Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. W godzinach
wieczornych wyjazd do Polski.
Dzień 12: przejazd do Polski. Po drodze postój w Czechach
z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku w restauracji (płatny
we własnym zakresie).

CENA NIE OBEJMUJE:
Obowiązkowej składki na TFG 10,00zł/os. oraz składki na TFP
10,00zł/os. (składki należy doliczyć do ceny podstawowej),
obowiązkowej opłaty 100 €/os. obejmującej: bilet wstępu do
Mirabilandii, taksę klimatyczną, bilety do zwiedzanych
obiektów, przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
przewodnika w Rzymie, przewodnika w Pompejach,
wycieczek fakultatywnych na miejscu.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

Aquapark Etnaland: www.etnaland.eu – ok. 40,00 €/os.
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InOrAcE DoAtOw:
Dotyczy ofert od strony 4 do 13:
• Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.
• Co zabrać: ważną legitymację szkolną z numerem PESEL, mały plecak, odzież na różne warunki pogodowe, przybory toaletowe,
ręcznik kąpielowy, strój kąpielowy, klapki, nakrycie głowy, krem z ﬁltrem UV.
• Poradnik rodzica dostępny na stronie: www.bppartner.com.pl
• Kartę kwaliﬁkacyjną należy dostarczyć na 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
Bez karty uczestnik nie może pojechać na kolonie.
• Zakwaterowanie dzieci odbywa się w pokojach według kryterium płci i wieku oraz w miarę możliwości życzeń dzieci. Z tych
względów zastrzegamy sobie możliwość zwiększania bądź zmniejszania liczby łóżek w pokojach.
• Plan zakwaterowania powstaje na kilka dni przed wyjazdem grupy. Prosimy, aby zgłaszać prośby dotyczące zakwaterowania
dzieci, które chciałyby dzielić pokój ze znajomymi dziećmi mailowo lub telefonicznie w miarę jak najwcześniej, abyśmy mogli
uwzględnić Państwa życzenia.
• Faktury za wyjazd wystawiamy na prośbę klienta. W celu otrzymania faktury prosimy o wysłanie maila na adres:
biuro.partner@impel.pl wraz z danymi. Fakturę wystawiamy tylko na osobę zawierającą umowę!
• Impreza turystyczna grupowa – minimalna liczba osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła to 35 osób.

WAŻNE INFORMACJE:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Rozkład jazdy dostępny na stronie: www.bppartner.com.pl
Głównym miejscem wyjazdu jest Dąbrowa Górnicza.
Dostęp do atrakcji uzależniony od aktualnie obowiązujących wytycznych i przepisów prawa.
Sposób wydawania posiłków może różnić się w zależności od terminu pobytu. Posiłki podawane będą zgodnie z ustalonymi
i zmieniającymi się zasadami bezpieczeństwa oraz wytycznymi dla funkcjonowania restauracji w obiekcie.
Program dostępny będzie z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów związanych z COVID-19
w tym Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa
Zdrowia dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży informujemy, że program kolonii będziemy się starać
zrealizować w całości. Gdyby nie było możliwe zorganizowanie któregoś z punktu programowego, będzie on zastąpiony inną
atrakcją.
Połączenia antenowe realizowane są za dopłatą przy min. 8 osobach – realizację połączeń antenowych Organizator
potwierdza telefonicznie lub e-mailem na 10 dni przed datą wyjazdu danej imprezy.
Na trasach dojazdowych możliwy jest przejazd busem, samochodem osobowym.
Miejsca w autokarze docelowym przydzielane są przez Organizatora. O numerze miejsca w autokarze informuje
Organizator lub przedstawiciel organizatora w dniu wyjazdu, przed wejściem do autokaru.
Limit bagażu – 15 kg/osoba.
Prosimy kKlientów o przybycie na miejsce zbiórki 15 minut przed planowaną godziną odjazdu.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par 1. Kodeksu Cywilnego.

Przedstawimy Ci ofertę, na jaką czekasz – zadzwoń lub napisz:
Al. J. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza
biuro.partner@impel.pl
32/ 792-86-05, 32/ 792-86-06
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna:
07 1050 1360 1000 0023 5973 0203
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Od ponad 20 lat
ubezpieczamy podróże Polaków!

Od
20 latmożesz mieć wpływ,
Nie
naponad
wszystko
więc zadbaj o rzeczy niezbędne
i podróżuj w spokoju!

