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Termin Łódź, Warszawa

Toruń, Gniezno, 
Skierniewice, Radom, 
Piotrków Trybunalski, 
Jabłonowo Pomorskie

Lublin, Puławy
Poznań, Kielce, Koszalin, 

Częstochowa, Elbląg, 
Gdańsk, Gdynia

Wrocław, Katowice, 
Kraków, Leszno

Szczecin,  
Gorzów Wielkopolski, 

Zielona Góra
Olsztyn

25.06–08.07 130 zł 140 zł 170 zł 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
25.06–15.07 130 zł 140 zł brak 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
02.07–15.07 130 zł 140 zł brak 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
09.07–22.07 130 zł 140 zł 170 zł 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
16.07–29.07 130 zł 140 zł brak 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
16.07–05.08 130 zł 140 zł brak 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
23.07–05.08 130 zł 140 zł 170 zł 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
30.07–12.08 130 zł 140 zł brak 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
06.08–19.08 130 zł 140 zł 170 zł 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
06.08–26.08 130 zł 140 zł brak 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
13.08–26.08 130 zł 140 zł brak 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł
20.08–30.08 130 zł 140 zł brak 190 zł 190 zł 200 zł 100 zł

Rodzaj PKP + autokar PKP + autokar PKP + autokar PKP + autokar PKP + autokar PKP + autokar PKP + autokar

Rezerwacje
Warunkiem rezerwacji miejsca jest wypełnienie zgłoszenia oraz wpłata 
zaliczki w wysokości 500 zł (dla imprez tańszych niż 1000 zł zaliczka 
wynosi 350 zł). Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej 21 dni 
przed rozpoczęciem imprezy. Rezerwacji można dokonać osobiście lub 
telefonicznie w biurze, w naszym serwisie internetowym www.roza.pl, 
wysłać zgłoszenie pocztą, e-mailem lub skontaktować się z jednym 
z naszych przedstawicieli. 

Zapraszamy do korzystania ze zniżek za wczesną rezerwację! 

Przejazdy na Mazury i z powrotem
Zapraszamy do skorzystania z organizowanego przez nas transportu.
W sezonie proponujemy Państwu dowóz uczestników na Mazury 
z większości dużych miast w Polsce. Zapewniamy transport autokarem 
z Warszawy i Łodzi oraz pociągiem, pod opieką pilota, z pozostałych 
miast. Ceny przejazdów podane są w tabeli poniżej. Dokładne informacje 
odnośnie miejsca zbiórki oraz godziny odjazdu wysyłamy do każdego 
klienta na adres mailowy podany przy rezerwacji. Dane dotyczące miejsca 
odjazdu podane w tabeli są tylko orientacyjne i mogą ulec zmianie 
ze względu na zmiany w rozkładzie jazdy pociągów oraz sezonowe 
remonty i przebudowy dróg.

Szczegóły dotyczące miejsc i godzin zbiórki z poszczególnych miast 
znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem www.roza.pl.

Spis treści

Dojazdy
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Szanowni Państwo!
Kilka słów żeby się przedstawić. Działamy od 1996 roku, jesteśmy największą 
polską szkołą żeglarstwa i liderem w dziedzinie turystyki żeglarskiej. 
Czterokrotnie nasza firma znalazła się w zaszczytnej Złotej Pięćdziesiątce firm 
branży turystycznej (ogłaszanej przez „Rynek Turystyczny”) i sześciokrotnie 
w katalogu „Liderzy Polskiej Turystyki”. Nasza strona z ofertą obozów 
młodzieżowych zdobyła Złoty Medal Międzynarodowych Targów Gdańskich, 
a najatrakcyjniejsza oferta – „Rejs Przez Całe Mazury” – wyróżnienie 
na targach Boatshow, jako jedyny projekt turystyczny w historii polskich 
targów żeglarskich! 
Mamy oferty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zarówno początkujących, 
jak i zdobywających staże kapitańskie. Nasze wyniki w szkoleniu żeglarskim 
owocowały wyróżnieniami Związku Żeglarskiego oraz zniżkami w firmach 
czarterowych dla absolwentów organizowanych przez nas kursów.
Bezpieczne obozy żeglarskie to dziedzina, w której stanowimy wzór  
dla innych firm. Ten katalog to nasza tegoroczna wakacyjna oferta.  
Własne propozycje wzbogaciliśmy o wybór najlepszych ofert, wyłącznie 
sprawdzonych organizatorów, takich jak Wonderlands, Camp Pisz, Atas,  
Harctur, Poszukiwacze Przygód, czy Watra Travel.  
Dla Państwa wygody zorganizowaliśmy siatkę dogodnych połączeń  
z miast w całej Polsce.  
Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do grona tysięcy naszych 
zadowolonych klientów.

                     Z żeglarskim pozdrowieniem! 

Załoga Róży Wiatrów

Jesteśmy członkiem założycielem  
Polskiej Izby  

Turystyki Młodzieżowej

facebook.com/roza.wiatrow

rozapl

youtube.com/user/rozapl

Informacje 
ogólne

1



Usługi ośrodka
W naszym ośrodku przede wszystkim 
odbywają się organizowane przez nas obozy 
i szkolenia żeglarskie. 
Poza tym zapraszamy do spędzania u nas 
weekendów i urlopów. Do wynajęcia mamy 
15 domków kempingowych i pokoje gościnne. 
Nasza kuchnia słynie w całej okolicy (oraz 
w środowisku żeglarskim w całej Polsce) 
z własnych wyrobów doskonałej jakości.  

Zapraszamy do współpracy organizatorów 
kolonii i obozów. Oprócz zaplecza socjalnego 
i technicznego posiadamy wieloletnie 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć 
dla dzieci i młodzieży. Do dyspozycji gości 
ośrodka oddajemy kajaki, rowery, quady, 
kompletny sprzęt i pole do gry w paintball 
oraz możliwość korzystania z jachtów i sali 
multimedialnej. 

Nasza flota 
Składa się z jachtów różnych klas.  
W oparciu o własny sprzęt jesteśmy 
w stanie zorganizować zarówno zabawy 
dla najmniejszych dzieci, obozy i kursy 
na stopnie żeglarskie, jak i regaty firmowe 
dla najbardziej wymagających klientów. 

Polecamy również nasze jachty 
klientom indywidualnym do czarterów. 
Do wypożyczenia części z nich nie jest 
potrzebny patent. Osobom, które nie czują się 
w pełni swobodnie na jachcie polecamy opcję 
czarteru jachtu ze sternikiem.

Poza jachtami kabinowymi dysponujemy 
Optymistami dla maluchów, kajakami, 
motorówkami zaplecza ratowniczego 
i technicznego, warsztatem i mobilnym 
serwisem żeglarskim na całym szlaku Wielkich 
Jezior Mazurskich.

Wyposażenie każdego jachtu 
czarterowego
Czarterując od nas jacht otrzymają Państwo 
silnik zaburtowy, pełny zbiornik paliwa, butlę 
z gazem oraz naładowany akumulator.

Parking
W cenę czarteru jest wliczone jedno miejsce 
parkingowe na terenie naszego ośrodka. 
Parking jest zamykany na noc.

WC, natryski
Na terenie ośrodka przez całą dobę mogą 
Państwo korzystać z toalet i natrysków. 
Nie pobieramy za to dodatkowych opłat. 

Pakiety dodatkowe
Chcąc pomóc Państwu w sprawach 
organizacyjnych związanych z czarterem, 
proponujemy skorzystanie z przygotowanych 
przez nas pakietów. Dzięki nim będą mieli 
Państwo „z głowy” uciążliwe czynności, 
aby od początku do końca móc cieszyć się 
zasłużonymi wakacjami. Są to:

• pakiet cateringowy,

• zakupy na jachcie,

• pakiet hotelowy (ręczniki, pościel),

• sprzątanie po rejsie.

Szczegóły i cennik pakietów znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej.

Rezerwacje
W celu dokonania rezerwacji, prosimy 
w dowolny sposób skontaktować się z naszym 
biurem. Dalej wszystko poprowadzi nasz 
konsultant, a Państwo nie muszą nawet 
wychodzić z domu. Niezbędne dokumenty 
prześlemy pocztą. Zaliczka rezerwacyjna 
stanowi 40% ceny czarteru. Resztę mogą 
Państwo wpłacić przy odbiorze jachtu.

Podane ceny obowiązują przy pobytach minimum 3 dniowych.

sezon  
(24.06–31.08)

poza  
sezonem

Pobyt osoby w ośrodku (pod 
namiotem, w przyczepie itp.)

20 zł za dobę

Rozbicie namiotu 5 zł za dobę
Ustawienie przyczepy 10 zł za dobę
Podłączenie prądu 5 zł za dobę
Cumowanie jachtu 55 zł za dobę

Parkowanie samochodu
4 zł za godzinę,  

10 zł za dobę
gratis 

Wynajęcie domku 140 zł za dobę 100 zł za dobę 
Miejsce w domku 45 zł za dobę 30 zł za dobę
Całodzienne wyżywienie 42 zł za dobę
Śniadanie 13 zł
Obiad z podwieczorkiem 20 zł
Kolacja 13 zł
Zimowanie jachtu 700 zł
Pokój 2-osobowy z łazienką 120 zł 100 zł

Pokój 2-osobowy z łazienką  
+ wyżywienie

180 zł 160 zł

Pokój 3-osobowy z łazienką 145 zł 120 zł

Pokój 3-osobowy z łazienką  
+ wyżywienie 

235 zł 210 zł
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Nasz ośrodek  
i flota



Termin Fortuna 27 Janmor 28 Laguna 25 Joker 785 Twister 780 Pegaz 737
Tango 780 

Sport
Majestic 24

Nautiner 
30S

Mors RT
Sasanka 

620
Mak 707

Mariner 
830

29.04–07.05 295 zł 295 zł 295 zł 295 zł 275 zł 250 zł 230 zł 195 zł 470 zł 150 zł 160 zł 120 zł 295 zł
08.05–09.06 195 zł 195 zł 195 zł 195 zł 170 zł 150 zł 150 zł 110 zł 410 zł 125 zł 125 zł 95 zł 195 zł
10.06–18.06 295 zł 295 zł 295 zł 295 zł 275 zł 250 zł 230 zł 195 zł 470 zł 150 zł 160 zł 120 zł 295 zł
19.06–23.06 195 zł 195 zł 195 zł 195 zł 170 zł 150 zł 150 zł 110 zł 410 zł 125 zł 125 zł 95 zł 195 zł
24.06–26.08 295 zł 320 zł 280 zł 270 zł 275 zł 250 zł 230 zł 210 zł 470 zł 150 zł 160 zł 120 zł 295 zł
27.08–15.10 195 zł 195 zł 195 zł 195 zł 170 zł 150 zł 150 zł 120 zł 410 zł 125 zł 125 zł 95 zł 195 zł

Podstawowe dane techniczne

Długość (cm) 850 850 730 785 780 737 780 728 900 712 620 707 830
Szerokość (cm) 280 286 274 285 280 286 280 248 298 262 245 250 295

Zanurzenie (cm) 35/172 42/170 34/145 35/150 35/140 30/135 35/145 26/183 45/175 23/130 33/110 35/125 35/125
Wysokość  

w kabinie (cm)
170 170 180 185 180 175 160 150 187 140 145 165 180

Balast (kg) 500 800 600 650 500 500 450 240 350 250 250 400 250
Wysokość  

masztu (cm)
900 1050 1000 900 900 950 900 850 1200 800 750 900 900

grot (m2) 18 20,7 17 18 15 16,3 15 18 25 14 12 14 16
fok (m2) 15 12,8 12 13 12 13 12 12 18 9 8 10 10

liczba koi 8 8 6 8 6 6 6 4 9 6 5 5 8

Nasz gościnny ośrodek 
w Węgorzewie będzie doskonałym 

miejscem żeby rozpocząć rejs 
i spokojnie zostawić samochód.

Oddajemy do Państwa dyspozycji 
ponad trzydzieści własnych 

jachtów na Mazurach.  
Tak szeroka oferta pozwoli 

łatwo znaleźć odpowiednią 
dla siebie jednostkę. 

TANGO FORTUNA TWISTER
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Czartery jachtów 
– Mazury



Opcje fakultatywne  
dostępne w naszym Ośrodku

Wodne 
Szaleństwo

Nurkowanie Kajaki

Paintball Paintball to zabawa dla prawdziwych fanów adrenaliny. 
Jest to zespołowa gra wymagająca myślenia 
strategicznego i zapewniająca dużo zabawy na świeżym 
powietrzu, nie zaś prosta agresywna „strzelanka”. 

W cenie wstęp na pole paintballowe, wypożyczenie 
pełnego sprzętu do gry w paintball (marker, butla, maska, 
mundur), kulki, gaz, serwis sprzętu, instruktor prowadzący 
zajęcia.

Jedne zajęcia (PB1) – zazwyczaj jest to kilka gier 
po kilkanaście minut (200 kul na osobę) – 95 zł.

Pakiet zajęć (PB3) odbywających się trzykrotnie w czasie 
obozu (trzy razy po 200 kul) – 235 zł.

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy przechodzą 
wstępne szkolenie z zasad bezpieczeństwa, obsługi 
sprzętu i podstawowej strategii. 

Zajęcia fakultatywne z paintballa odbywają się 
na ogrodzonym polu paintballowym znajdującym 
się w naszym ośrodku. Na zajęcia mogą zgłaszać się 
pojedyncze osoby, grupy tworzone są podczas gier.

Mazury to raj dla miłośników wody, kąpieli i sportów 
wodnych. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy propozycje 
zabaw pod nazwą „Wodne Szaleństwo”.
Pakiet podstawowy (WS1): przejażdżka motorówką, jazda 
na „bananie” oraz kole holowanym za motorówką – 99 zł. 
Pakiet premium (WS3) – pakiet podstawowy + dodatkowe 
dwa bloki, w skład których wchodzi przejazd na „bananie” 
oraz na kole holowanym za motorówką – 249 zł.

Nurkowanie – pierwszy krok (N1) – 130 zł.
Nurkowanie do niedawna uważane było za sport 
ekstremalny. Nic bardziej mylnego. Na poziomie 
podstawowym jest to przyjemna i łatwa dyscyplina. 
Zajęcia „pierwszy krok” polegają na zapoznaniu 
ze sprzętem, zasadami bezpieczeństwa, podstawową 
teorią. Następnie każdy z Was założy kompletny strój 
i sprzęt, i zanurkuje z instruktorem. O krok od nas jest 
całkiem inny, piękny świat. Warto go poznać!

Quady Jeżeli jesteście fanami motoryzacji, to musicie spróbować 
jazdy najdzielniejszymi z maszyn przeprawowych jakimi 
są quady. Nie chodzi o te pojazdy, które kupuje się 
w markecie w cenie roweru. Chcemy abyście pokochali ten 
sport, a nie umarli ze śmiechu ;-) Do Waszej dyspozycji mamy 
maszyny topowych producentów jakimi są Yamaha i Suzuki! 
Zajęcia odbywają się na torze w grupach wieloosobowych 
(jeżdżą maksymalnie 4 quady jednocześnie) lub 
indywidualnie (instruktor, uczestnik i dwa quady).

Pakiet podstawowy (QD1) – szkolenie wstępne + zajęcia 
na torze, czas około 2 godzin/grupa – 95 zł.

Pakiet premium (QD3) – obejmuje to, co w pakiecie 
podstawowym + dodatkowe 2 godziny zajęć grupowych 
na torze + jazda w zespole, z instruktorem, w czasie której 
poznasz tajniki pokonywania wymagających przeszkód 
terenowych – 295 zł.

Zajęcia indywidualne (QZI) – jeden uczestnik, instruktor 
i dwa quady – 300 zł za godzinę lekcyjną. Lekcja obejmuje 
indywidualne zajęcia dostosowane do poziomu 
zaawansowania i umiejętności uczestnika.

Całodzienny spływ kajakowy rzeką Sapiną (SK) – 80 zł.

Mazury to nie tylko jeziora, ale także piękne, malownicze 
rzeki. Jedną z najciekawszych i mało uczęszczanych jest 
Sapina. Jej szlak jest na tyle krótki, że doskonale nadaje 
się na jednodniowy spływ. Z ośrodka wyruszymy busem 
po śniadaniu, a wieczorem zakończymy spływ wracając 
kajakami do naszego portu. Po drodze przerwa na lunch 
i ognisko.

Kurs 
Motorowodny
Kurs 
Motorowodny

Pełen kurs praktyczny na stopień sternika motoro wodnego 
(teoria we własnym zakresie) (KM). Otrzymany patent 
uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych.
Koszt kursu: 385 zł (w przypadku zapisów na miejscu – 445 zł). 
Opłaty za patent i egzamin – 300 zł (dla dorosłych) 
lub 150 zł (dla uczących się). Niezbędne jest samodzielne 
przygotowanie się do egzaminu teoretycznego.
W zakres części teoretycznej kursu wchodzi pięć godzin 
konsultacji z instruktorem. 

UWAGA! 

Programy naszych 
imprez są bardzo bogate 

i korzystanie z zajęć 
fakultatywnych może 

wymagać rezygnacji 
z niektórych zajęć 

podstawowych.

Proponujemy wzbogacenie programów naszych rejsów, obozów i kolonii o zajęcia fakultatywne.  
Pozwoli to sprawdzić jakie aktywności odpowiadają Wam najbardziej, a przede wszystkim – POSZALEĆ ;-)

4



Czy chcesz robić patent?
Czy chcesz przejść intensywny 
kurs na patent żeglarza i zdawać egzamin 
(imprezy szkoleniowe), 
czy wolisz poznawać żeglarstwo 
swobodnie bez kursu
(imprezy turystyczne)?

Obóz stacjonarny
czy wędrowny rejs?
Czy chcesz mieszkać w ośrodku, jadać 
w stołówce i żeglować po jednym jeziorze, 
czy też wolisz mieszkać na jachcie 
i żeglować codziennie gdzie indziej?

Obóz stacjonarny
czy wędrowny rejs?
Czy chcesz mieszkać w ośrodku, jadać 
w stołówce i żeglować po jednym jeziorze, 
czy też wolisz mieszkać na jachcie 
i żeglować codziennie gdzie indziej?

Czy chcesz 
tylko żeglować?
– bez dodatkowych zajęć, 
urozmaicających program?

Żeglowałeś 
wcześniej?

Czy chcesz 
żeglować 
po morzu?

Czy posiadasz wiedzę
i umiejętności?
a chcesz tylko powtórzyć 
i usystematyzować wiadomości
przed egzaminem?

NIE
nie chcę robić patentu
(imprezy turystyczne)

TAK
chcę przejść

kurs na patent 
(szkolenia)

OBÓZ 
STACJONARNY

OBÓZ 
STACJONARNY

REJS

REJS

TAK
chcę skupić się 
wyłącznie 
na żeglowaniu

TAK
chcę tylko
powtórzyć
przed egzaminem

NIE
chciałbym aby 
w programie
były też inne zajęcia

NIE
Potrzebuję
pełnego kursu

TAK

TAK

NIE

NIE

Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić,   
który obóz jest najlepszy dla Ciebie.

DZIECI
Optymistyczna 

kolonia żeglarska 
(s. 18)

Kolonia żeglarska 
(s. 20)

Wakacje Pirata 
(s. 21)

MŁODZIEŻ  
Obóz żeglarsko- 

-paintballowy 
(s. 24)

Chorwacja (s. 17)
Rejs PCM (s. 6)

Szkolenie  
indywidualne

Obóz szkoleniowy 
(s. 11)

Rejs szkoleniowy 
(s. 10)

Maxus RACE (s. 8)

Bałtyk (s. 16) Tydzień w krainie 
wielkich jezior (s. 9)

DOROŚLI
Chorwacja (s. 17) Rejs dla dorosłych  

– program C 
(s. 12)

Szkolenie  
indywidualne

Szkolenie dla 
dorosłych 

(s. 13)

Rejs dla dorosłych  
– program A i B  

(s. 12)Bałtyk (s. 16)

Jak wybrać  
obóz żeglarski
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Najlepsza trasa!  
Najlepsze jachty!
Rejs Przez Całe Mazury 
to najatrakcyjniejsza impreza 
żeglarska na Mazurach! 
Róża Wiatrów wprowadziła nowy 
standard rejsów, z najciekawszą 
trasą, która zaczyna się 
w jednym końcu Mazur, a kończy 
w przeciwnym. Teraz nie 
wracamy do portu, w którym 
rozpoczynaliśmy rejs i dzięki temu 
nie musimy przepływać trasy 
dwa razy – tam i z powrotem. 
Daje to możliwość zwiedzenia 
całego szlaku – od samej północy, 
aż po południe – włącznie z jego 
bocznymi odnogami i zobaczenia 
większej liczby jezior i przystani.

Trasy rejsów Przez Całe 
Mazury wiodą na przemian 
z portu w Piszu do Węgorzewa 
lub z Węgorzewa do Pisza. 
Na uczestników czekają duże, 
wygodne i bogato wyposażone 
jachty kabinowe. 

Jachty
Podczas rejsów uczestnicy będą żeglować 
i mieszkać na dużych, wygodnych i bogato 
wyposażonych jachtach kabinowych klasy 
Fortuna 27 i podobnych komfortowych łodziach. 
Wszyscy uczestnicy będą nocować w kabinach 
jachtów (niezbędny własny śpiwór).

Program
Dzień pierwszy – instruktorzy zabierają 
swoje załogi na jachty. Do wieczora 
uczestnicy zajmują się poznawaniem jachtu, 
ształowaniem prowiantu i swoich rzeczy, 
taklowaniem i klarowaniem jachtu. Drugiego 
dnia przeprowadzane jest podstawowe 
szkolenie poprzedzające wyjście na wodę. Rejs 
wyrusza z portu drugiego dnia po południu. 
Dni 2–13 to realizacja trasy rejsu i szkolenia. 
Uczestnicy spędzają dni żeglując, ucząc się 
pływania jachtem, poznając zwyczaje i tradycje 

żeglarskie. Na nocleg stają na kolejnych 
biwakach lub w gościnnych przystaniach 
żeglarskich na szlaku Krainy Tysiąca Jezior. 
Dzień 14 to sklarowanie i przekazanie jachtów, 
rozwiązanie rejsu – wyjazd. 

Wielkie Jeziora Mazurskie to tereny 
wyjątkowo piękne z rezerwatami przyrody, 
różnorodnymi jeziorami, rzekami i kanałami. 
Poza tym – kraina o bogatej kulturze i historii 
z jej licznymi pamiątkami, jak zamek krzyżacki 
w Rynie, twierdza Boyen w Giżycku, czy 
leśniczówka Gałczyńskiego – Pranie. Również 
dziś dużo się tu dzieje. Jest wiele tętniących 
życiem miejscowości, gdzie odbywają się 
liczne imprezy żeglarskie, koncerty i festiwale 
szantowe. Wybierając rejs Przez Całe Mazury 
można przepłynąć około stu kilometrów 
poznając większość mazurskich jezior, portów 
i przystani.

Impreza wyróżniona na targach Boatshow  
jako jedyny projekt turystyczny w historii  

polskich targów żeglarskich
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Rejs Przez Całe 
Mazury

szkolenie
żeglarskie

rekreacja

żeglowanie

Trasa: cały żeglarski szlak Mazur

Wiek: 13–19 lat

Wyżywienie: pełne (produkty)

Noclegi: kabiny jachtów

Czas trwania: 14, 11 dni



Szkolenie
Rejsy mają charakter turystyczny, jednak 
uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności 
żeglarskie. Wypłynięcie na rejs poprzedzone 
jest szkoleniem z zakresu użycia środków 
ratunkowych, zasad bezpieczeństwa oraz 
podstaw pracy na jachcie (stawianie i zrzucanie 
żagli, podstawowe węzły, cumowanie itp.).  
W trakcie rejsu instruktorzy będą rozszerzali 
szkolenie, w zależności od oczekiwań 
uczestników, o dalsze elementy jak: sterowanie, 
prawidłowa praca żaglami, zwroty, manewry 
złożone, węzły.  
Dla osób wcześniej żeglujących, a nawet 
posiadających patent, rejs jest okazją do nabycia 
praktyki i nauki na żywo od doświadczonych 
instruktorów. 

Cena obejmuje
Rejs na jachtach kabinowych z pełnym 
wyżywieniem, opieką kadry instruktorskiej, 
ubezpieczeniem (NNW – 10000 zł). Noclegi 
w kabinach jachtów. 

Cena nie obejmuje
Kosztów WC i natrysków w przystaniach 
na trasie rejsu (WC około 2 zł, natrysk 10–15 zł), 
dojazdu, opcji fakultatywnych. 

Wyżywienie
W porcjach dziennych do samodzielnego 
przygotowania. Dodatkowo każda załoga 
otrzymuje na ręce instruktora pieniądze 
na codzienne zakupy (pieczywo, masło, mleko, 
owoce, warzywa).

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina, 
Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, 
Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Puław 
i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły w tabeli 
„dojazd” na początku katalogu.

Fakultatywnie
Kurs na stopień sternika motorowodnego (KM); 
paintball (PB1); wodne szaleństwo (WS1); quady 
(QD1, QZI); nurkowanie (N1). Szczegółowe 
opisy opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

Termin
Liczba 

dni
Cena Początek Koniec

25.06–08.07 14 1995 Węgorzewo Pisz
02.07–15.07 14 1995 Węgorzewo Pisz
09.07–22.07 14 1995 Pisz Węgorzewo
16.07–29.07 14 1995 Pisz Węgorzewo
23.07–05.08 14 1995 Węgorzewo Pisz
30.07–12.08 14 1995 Węgorzewo Pisz
06.08–19.08 14 1995 Pisz Węgorzewo
13.08–26.08 14 1995 Pisz Węgorzewo
20.08–30.08 11 1395 Węgorzewo Węgorzewo

Superoferta!



Jachty
Maxus 28 to jachty, które zapewnią Wam 
najlepsze wrażenia z żeglugi i komfort 
przytulnego wnętrza wyposażonego 
w 8 pełnowymiarowych koi, oświetlenie, 
kambuz itp. Doskonałe nautycznie, 
a jednocześnie komfortowe i bezpieczne. 

Uczestnicy
Nie muszą posiadać doświadczenia ani 
wiedzy żeglarskiej. Jedynym wymaganiem 
jest ukończenie 14 roku życia i podstawowa 
samodzielność. Podział na koedukacyjne załogi 
następuje według wieku uczestników. Nie ma 
żadnych szczególnych wymogów dotyczących 
zdrowia i kondycji. 

Wyżywienie
W porcjach dziennych do samodzielnego 
przygotowania.

Program
Codzienne żeglowanie. Wyruszamy z portu 
w Piszu do Węgorzewa lub z Węgorzewa 
do Pisza. Rejs przepływa tę trasę tylko w jedną 
stronę –  uczestnicy nie wracają do portu, 
w którym rozpoczynali. Umożliwia to zobaczenie 
całego szlaku, włącznie z jego odnogami, 
odwiedzenie większej ilości jezior i przystani.
Na imprezie są jachty wyłącznie klasy Maxus 28, 
co daje możliwość łatwego rozgrywania regat 
pomiędzy załogami.

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina, 
Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, 
Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Puław 
i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły w tabeli 
„dojazd” na początku katalogu.

Cena obejmuje
Rejs na jachtach kabinowych z pełnym 
wyżywieniem, opiekę kadry, ubezpieczenie 
(NNW – 10000 zł).

Cena nie obejmuje
Dojazdu, kosztów WC i natrysków 
w przystaniach na trasie rejsu (WC ok. 2 zł, 
natrysk 10–15 zł), imprez fakultatywnych.

Fakultatywnie
Kurs na stopień sternika motorowodnego 
(KM); paintball (PB1); wodne szaleństwo (WS1); 
quady (QD1, QZI) nurkowanie (N1). Szczegółowe 
opisy opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

Uwaga! 
Uczestnicy Maxus Race (jako jedynej 
imprezy) mogą wziąć udział w największych 
Polskich regatach: Northman Cup, w załodze 
Róży Wiatrów.

Żadnych kompromisów! 
Stocznia Northmann stała się 
liderem polskiego przemysłu 
stoczniowego w momencie 
wprowadzenia na rynek 
jachtów Maxus. Szczytowym 
osiągnięciem firmy stała się 
jednostka Maxus 28. I to właśnie 
ją chcemy Wam zaoferować. 
Najpiękniejsze zakątki 
Polski (Mazury – cud natury) 
podziwiane z pokładu 
najlepszego jachtu polskiej 
konstrukcji. 
W czasie rejsu przepłyniemy cały 
szlak żeglarski Krainy Tysiąca 
Jezior od Węgorzewa na samej 
północy, do Pisza na południu. 
Nie ma lepszego sposobu 
na poznawanie pięknych jezior 
rzek, kanałów, urokliwych bindug 
i gwarnych przystani żeglarskich 
niż żegluga jachtem Maxus 28. 

Termin Cena Początek Koniec

25.06–08.07 2395 Węgorzewo Pisz
09.07–22.07 2395 Pisz Węgorzewo
23.07–05.08 2395 Węgorzewo Pisz
06.08–19.08 2395 Pisz Węgorzewo

SZYBKO WYSCHNIEMY IDZIEMY OSTRO!
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Maxus Race

szkolenie
żeglarskie

rekreacja

żeglowanie

Miejsce: cały żeglarski szlak Mazur

Wiek: 14–19 lat

Wyżywienie: pełne (produkty)

Noclegi: kabiny jachtów

Czas trwania: 14 dni



NO TO JAK TO SIĘ ZAKŁADA?

COOL

JAK CI LUDZIE ŚMIESZNIE PŁYWAJĄ ;P

Rejs przez północ Mazur jest niepowtarzalną okazją na dokładne poznanie 
tej części szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Wspaniałe miejsca, pełne 
uroku z odrobiną tajemniczości spowodują, że będzie to na pewno 
niepowtarzalna żeglarska przygoda.
Uczestnicząc w rejsie będziecie mieli możliwość zobaczenia Twierdzy 
Boyen w Giżycku, bunkrów Wehrmachtu w Przystani, zespołu pałacowego 
w Sztynorcie i wielu innych ciekawych miejsc.
Jeziora o łącznej powierzchni ponad 100 km2 oferują wspaniałe warunki 
do uprawiania żeglarstwa. Podczas rejsu będziemy pływać po jeziorach 
Mamry, Przystań, Dobskie, Łabap, Dargin, Kisajno, Jagodne, Boczne 
i innych. Liczne przystanie i zatoki znajdujące się na tych terenach oferują 
przyjemne i spokojne miejsca do cumowania.

Program
Rejs rozpoczyna i kończy się w ośrodku Róży 
Wiatrów w Węgorzewie. Uczestnicy podczas 
rejsu odwiedzą Sztynort, Giżycko, Kolonię Harsz, 
Przystań oraz mniejsze porty i biwaki. Rejs ma 
na celu przybliżenie uczestnikom żeglarstwa 
poprzez czynne uczestnictwo każdej osoby 
w życiu załogi oraz całego rejsu. Każdy załogant 
będzie miał możliwość sterowania jachtem 
i będzie uczestniczył w jego obsłudze. Przed 
rozpoczęciem rejsu zostanie przeprowadzone 
podstawowe szkolenie żeglarskie mające na celu 
zaznajomienie się ze sprzętem, z podstawami 
żeglarstwa i zasadami bezpieczeństwa 
na jachcie. Uczestnicy będą nocować w kabinach 
jachtów oraz samodzielnie przygotowywać 
posiłki pod nadzorem instruktora.

Jachty
Rejs odbędzie się na nowoczesnych, wygodnych 
jachtach typu Fortuna 27 lub podobnych 
w tej samej klasie. Noclegi w kabinach jachtów. 
Niezbędny własny śpiwór.

Wyżywienie
W porcjach dziennych do samodzielnego 
przygotowania. Dodatkowo każda załoga 
otrzymuje na ręce instruktora pieniądze 
na codzienne zakupy (pieczywo, masło, mleko, 
owoce, warzywa).

Cena obejmuje
Rejs na jachtach kabinowych z pełnym 
wyżywieniem, opiekę kadry, ubezpieczenie 
(NNW – 10000 zł).

Cena nie obejmuje
Dojazdu, kosztów WC i natrysków 
w przystaniach na trasie rejsu (WC ok. 2 zł, 
natrysk 10–15 zł), imprez fakultatywnych.

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina, 
Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, 
Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Puław 
i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły w tabeli 
„dojazd” na początku katalogu.

Fakultatywnie
Kurs na stopień sternika 
motorowodnego (KM); 
paintball (PB1); wodne 
szaleństwo (WS1); quady 
(QD1, QZI) nurkowanie (N1). 
Szczegółowe opisy opcji 
fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

Termin Cena
25.06–01.07 1095
02.07–08.07 1095
09.07–15.07 1095
16.07–22.07 1095
23.07–29.07 1095
30.07–05.08 1095
06.08–12.08 1095
13.08–19.08 1095
20.08–26.08 1095
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Tydzień w Krainie 
Wielkich Jezior

szkolenie
żeglarskie

rekreacja

żeglowanie

Trasa: północ Mazur

Wiek: 13–19 lat

Wyżywienie: pełne (produkty)

Noclegi: kabiny jachtów

Czas trwania: 7 dni 



OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU

Termin
Liczba 

dni
Cena

25.06–08.07 14 1895
25.06–15.07 21* 2595
09.07–22.07 14 1895
16.07–05.08 21* 2595
23.07–05.08 14 1895
06.08–19.08 14 1895
06.08–26.08 21* 2595
13.08–26.08 14 1895

Popłyń na rejs by zdobyć patent żeglarski!
W trakcie rejsu szkoleniowego będziemy żeglować przez najpiękniejsze 
mazurskie jeziora. Pokonamy kanały i rzeki, poznamy mazurskie przystanie 
i biwaki. Przejdziemy pełen kurs teoretyczny i praktyczny na stopień 
Żeglarza Jachtowego. Jest to niepowtarzalna okazja by zdobyć stopień 
żeglarski w atrakcyjnej formie wędrownego rejsu. Jedynym wymaganiem, 
aby z nami płynąć jest ukończenie 14 roku życia. Podział na grupy wiekowe 
nastąpi w załogach jachtów.

Program – szkolenie
Rejs szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich; pełne 
teoretyczne i praktyczne szkolenie na stopień 
Żeglarza Jachtowego, prowadzone według obo-
wiązujących przepisów i zakończone egzami-
nem. Zajęcia praktyczne w zależności od pogo-
dy trwają łącznie około 100 godzin zegarowych. 
Zajęcia teoretyczne odbywają się po kolacji 
oraz w ciągu dnia w przypadku złych warunków 
pogodowych. Łączny wymiar zajęć teoretycz-
nych to około 25 godzin zegarowych. Po zdaniu 
egzaminu uczestnicy posiadają szerokie upraw-
nienia żeglarskie – między innymi do prowadze-
nia wszelkich jachtów na wodach śródlądowych 
bez ograniczeń wielkości czy powierzchni żagli. 
Szkolenie jest intensywne i wymaga zaanga-
żowania. Uczestnicy mają niewielką ilość czasu 
wolnego. Zapraszamy do zapoznania się z peł-
nym programem szkoleń żeglarskich na naszej 
stronie www.roza.pl.

Jachty
Jachty kabinowe klasy Tango lub podobne.

Wyżywienie
W porcjach dziennych do samodzielnego 
przygotowania. Oprócz tego na codzienne 
zakupy (pieczywo, masło, mleko, owoce, 
warzywa) i wydatki rejsowe załogi otrzymają 
pieniądze – na ręce instruktora.

Cena obejmuje
Cały tok szkolenia, rejs na jachtach kabinowych 
z pełnym wyżywieniem, opieką kadry, 
ubezpieczenie (NNW – 10000 zł). Noclegi 
w kabinach jachtów (niezbędny własny śpiwór). 

Cena nie obejmuje
Dojazdu, zajęć fakultatywnych, opłat za patent 
i egzamin (150 zł ze zniżką uczniowską), kosztów 
WC i natrysków w przystaniach na trasie rejsu 
(WC – około 2 zł, natrysk 10–15 zł). 

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina, 
Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, 
Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Puław 
i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły w tabeli 
„dojazd” na początku katalogu.

Fakultatywnie
Kurs na stopień sternika motorowodnego (KM); 
paintball (PB1); wodne szaleństwo (WS1); quady 
(QD1, QZI); nurkowanie (N1). Szczegółowe 
opisy opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu. 

 
 
 
*w terminach 
21-dniowych kurs 
motorowodny 
w cenie promocyjnej 
– 99 zł!

Uwaga! Kursu 
w promocyjnej cenie 
nie można wykupić 
na miejscu!

RELAKS

UCZYMY SIĘ TEORII
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Rejs 
szkoleniowy

rekreacja

żeglowanie
rekreacyjne

szkolenie
żeglarskie

Trasa: północ Mazur

Wiek: 14–19 lat

Wyżywienie: pełne (produkty)

Noclegi: kabiny jachtów

Czas trwania: 14, 21 dni



Program – szkolenie
Pełne teoretyczne i praktyczne szkolenie na sto-
pień Żeglarza Jachtowego, prowadzone według 
obowiązujących przepisów i zakończone egzami-
nem. Zajęcia praktyczne odbywają się od śniada-
nia do obiadu i od obiadu do kolacji. W zależności 
od pogody trwają łącznie około 100 godzin zega-
rowych. Zajęcia teoretyczne odbywają się po kola-
cji oraz w ciągu dnia w przypadku złych warunków 
pogodowych. Łączny wymiar zajęć teoretycznych 
to około 25 godzin zegarowych. Po ukończeniu 
kursu uczestnicy posiadają szerokie uprawnienia 
żeglarskie. Mogą prowadzić wszelkie jachty na wo-
dach śródlądowych bez ograniczeń wielkości czy 
powierzchni żagli. Szkolenie jest intensywne i wy-
maga zaangażowania. Uczestnicy mają niewielką 
ilość czasu wolnego. Zapraszamy do zapoznania 
się z pełnym programem zamieszczonym na na-
szych stronach internetowych.

Jachty
Szkolenie odbywa się na jachtach kabinowych. 
Egzamin praktyczny przeprowadzony będzie 
na tych samych jednostkach.

Wyżywienie
Śniadania, obiady, kolacje w stołówce ośrodka.

Noclegi (3 warianty cenowe do wyboru):

1. Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, 
pościel).  
2. Kabiny jachtów szkoleniowych (wymagany 
własny śpiwór).  
3. Namioty wojskowe typu NS 6–8-osobowe. 
Organizator zapewnia łóżko, materac, skrzynie 
na rzeczy (wymagany własny śpiwór i kłódka).

Cena obejmuje
Cały tok szkolenia (teoretyczny 
i praktyczny), pełne wyżywienie, opiekę kadry, 
ubezpieczenie (NNW – 10000 zł). Noclegi według 
wybranego wariantu. 

Cena nie obejmuje
Dojazdu, opłat wnoszonych do kasy komisji 
egzaminacyjnej oraz za wydanie patentu 
(cena dla uczniów z ważną legitymacją – 150 zł). 

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina, 
Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, 
Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Puław 
i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły w tabeli 
„dojazd” na początku katalogu.

Fakultatywnie

Kurs na stopień sternika motorowodnego (KM); 
paintball (PB1, PB3); wodne szaleństwo (WS1, 
WS3); quady (QD1, QD2, QZI); spływ kajakowy 
(SK), nurkowanie (N1). Szczegółowe opisy 
opcji fakultatywnych znajdują się na stronie 4 
katalogu.

Termin
Cena 

domki jachty namioty NS
25.06–08.07 2095 1695 1595
09.07–22.07 2095 1695 1595
23.07–05.08 2095 1695 1595
06.08–19.08 2095 1695 1595

Chcesz zdobyć patent żeglarski? Zapraszamy Cię do Węgorzewa 
nazywanego bramą Mazur! To obowiązkowy przystanek każdego żeglarza 
i ulubiony port mazurski. Przez cały sezon zawsze pełno tu atrakcji: regaty, 
koncerty szantowe, wielki festiwal rockowy, festyny i inne imprezy.  
Nasz gościnny ośrodek położony jest na skraju miasta w sosnowym lesie, 
nad brzegiem jeziora. Na miejscu pole do paintballa, tor quadowy i inne 
atrakcje. Oprócz patentu Żeglarza Jachtowego możesz uzyskać u nas 
również stopień Sternika Motorowodnego.

ZAŁOGA NA POKŁAD!

TO GDZIEŚ TU MUSI BYĆ...

ALE TO PROSTE : )
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Szkoleniowy 
obóz żeglarski

szkolenie
żeglarskie

żeglowanie
rekreacyjne

Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 14–19 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka) 

Noclegi: namioty/jachty/domki

Czas trwania: 14 dni 



Popłyniemy przez szlak Wielkich 
Jezior Mazurskich, poznając go 
od najlepszej strony. W rejsach 
biorą udział wyłącznie osoby 
dorosłe, więc plan dnia i dokładną 
trasę ustalamy w zależności 
od nastroju. Czy będziemy 
chcieli spędzić szalony wieczór 
w tawernie, czy może zachwycić 
się porankiem w rezerwacie…

Rejs dla dorosłych to oferta 
dla osób 18+, chcących 
żeglować w gronie rówieśników. 
W zależności od oczekiwań 
można wybrać rejs z kursem 
na patent Żeglarza Jachtowego 
lub rejs doszkalający.

Jachty
Duże, wygodne i bogato wyposażone, klasy 
Fortuna 27 (program A i C) oraz Tango 780 
(program B). Wszystkie posiadają segment 
kuchenny pozwalający na przygotowywanie 
posiłków, instalację elektryczną i oświetlenie 
wnętrza. Uczestnicy będą nocować w kabinach 
jachtów (niezbędny własny śpiwór).

Rejs szkoleniowy 14-dniowy (A)
Pełne teoretyczne i praktyczne szkolenie na 
stopień Żeglarza Jachtowego, zakończone 
egzaminem na patent państwowy. Szkolenie 
jest intensywne i wymaga zaangażowania, 
jednak przewidziane jest dla osób nie 
posiadających wcześniejszego doświadczenia. 
Możliwość realizacji kursu na patent sternika 
motorowodnego oraz międzynarodowych 
certyfikatów ISSA.

Rejs szkoleniowy intensywny (B)
To propozycja dla mających już pewne 
doświadczenie żeglarskie i gotowych na 
intensywną naukę. Program tego rejsu ma na 
celu przygotowanie do zdania egzaminu i jest 
przyspieszonym kursem żeglarstwa. Załogi 
składają się maksymalnie z 3 kursantów.

Rejs doszkalający (C)
Wypłynięcie na rejs poprzedzone jest szkoleniem 
z zakresu użycia środków ratunkowych, zasad 
bezpieczeństwa oraz podstaw pracy na jachcie 

(stawianie i zrzucanie żagli, podstawowe węzły, 
cumowanie itp.). W trakcie rejsu instruktorzy 
będą rozszerzali szkolenie w zależności 
od oczekiwań uczestników o dalsze elementy, 
takie jak: sterowanie, prawidłowa praca żaglami, 
zwroty, manewry złożone, węzły. Dla osób 
wcześniej żeglujących, a nawet posiadających 
patent, rejs jest okazją do szlifowania swoich 
umiejętności. Nabycia praktyki i nauki na żywo 
od doświadczonych instruktorów. Rejs w tej 
wersji nie przygotowuje do zdania egzaminu 
na patent.

Cena obejmuje
Wyżywienie (tylko program A), rejs na jachtach 
kabinowych z instruktorami, paliwo do jachtów, 
program, ubezpieczenie (NNW – 10000 zł). 

Cena nie obejmuje
Dojazdu, wyżywienia (w opcjach B i C), 
opłat portowych, kosztów WC i natrysków 
w przystaniach na trasie rejsu (WC około 2 zł, 
natrysk 10–15 zł), w przypadku programu 
A i B opłat za egzamin i patent (300 zł; ulgowa 
dla studentów do 26 roku życia 150 zł), opcji 
fakultatywnych.

Dojazd
We własnym zakresie. Dla Państwa wygody rejsy 
rozpoczynają się w porcie Ekomarina Giżycko. 
Port położony jest 500 m. od stacji PKP i posiada 
własny parking.

Termin Cena
A B C

30.04–06.05 1390
28.05–03.06 1190
04.06–10.06 1190
11.06–17.06 1390
18.06–24.06 1190
25.06–01.07 1290
02.07–08.07 1390
02.07–15.07 1990
09.07–15.07 1390
16.07–22.07 1390 990
16.07–29.07 1990
23.07–29.07 1390 990
30.07–05.08 1390 990
30.07–12.08 1990
06.08–12.08 1390 990
13.08–19.08 1390 990
13.08–26.08 1990
20.08–26.08 1290 990
27.08–02.09 1290
27.08–09.09 1790
03.09–09.09 1190
10.09–16.09 1190
10.09–23.09 1790
17.09–23.09 1090
24.09–30.09 1090

NASZA ZAŁOGA OK!
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Rejsy 
dla dorosłych

szkolenie
żeglarskie

żeglowanie
rekreacyjne

Trasa: północ Mazur

Wiek: 18–40 lat

Wyżywienie: kuchnia na łodzi

Noclegi: kabiny jachtów

Czas trwania: 7, 14 dni



Program – szkolenie
Pełne teoretyczne i praktyczne szkolenie 
na stopień Żeglarza Jachtowego, prowadzone 
według obowiązujących przepisów 
i zakończone egzaminem. Zajęcia praktyczne 
odbywają się od śniadania do obiadu 
i od obiadu do kolacji. W zależności od pogody 
trwają łącznie około 100 godzin zegarowych. 
Zajęcia teoretyczne odbywają się po kolacji 
oraz w ciągu dnia w przypadku złych 
warunków pogodowych. Łączny wymiar zajęć 
teoretycznych to około 25 godzin zegarowych. 
Po zdaniu egzaminu uczestnicy posiadają 
szerokie uprawnienia żeglarskie – między 
innymi do prowadzenia wszelkich jachtów 
na wodach śródlądowych bez ograniczeń 
wielkości ani powierzchni żagli. Szkolenie 
jest intensywne i wymaga zaangażowania. 
Uczestnicy mają niewiele czasu wolnego.

Jachty
Szkolenie odbywa się na jachtach kabinowych. 
Egzamin praktyczny przeprowadzony będzie 
na tych samych jednostkach.

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina, 
Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, 
Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Puław 
i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły w tabeli 
„dojazd” na początku katalogu.

Cena obejmuje 
(w zależności od wybranego wariantu) 
Wariant I – cały tok szkolenia (teoretyczny 

i praktyczny), opiekę merytoryczną kadry, 
ubezpieczenie. 
Wariant II – jak w wariancie I + wyżywienie  
(3 posiłki dziennie w stołówce ośrodka), 
miejsce na polu namiotowym, dostęp do toalet 
i natrysków.
Wariant III – jak w wariancie I + wyżywienie 
(3 posiłki dziennie w stołówce ośrodka)
i zakwaterowanie na jachtach szkoleniowych 
(niezbędny własny śpiwór).
Wariant IV – jak w wariancie I + wyżywienie 
(3 posiłki dziennie w stołówce ośrodka) 
i zakwaterowanie w pokojach gościnnych 
na terenie ośrodka (z aneksem kuchennym 
i łazienką) lub w sąsiadującym pensjonacie.

Cena nie obejmuje
Dojazdu, opłat wnoszonych do kasy komisji 
egzaminacyjnej (300 zł lub 150 zł dla uczniów 
i studentów), wydania patentu oraz zajęć 
fakultatywnych.

Fakultatywnie
Kurs na stopień sternika motorowodnego (KM); 
paintball (PB1, PB3); wodne szaleństwo (WS1, 
WS3); quady 
(QD1, QD2, 
QZI); spływ 
kajakowy (SK); 
nurkowanie (N1). 
Szczegółowe 
opisy opcji 
fakultatywnych 
znajdują się 
na stronie 4 
katalogu.

Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia chcące zdobyć uprawnienia 
do prowadzenia jachtu. Szkolenie odbywa się w Węgorzewie w naszym 
gościnnym ośrodku na skraju miasta. Program obejmuje pełen kurs 
na stopień Żeglarza Jachtowego i egzamin na ten stopień.  
Uzyskany patent uprawnia do prowadzenia wszelkich jachtów żaglowych 
na wodach śródlądowych. Oprócz patentu Żeglarza Jachtowego można 
uzyskać uprawnienia motorowodne.

Termin
Cena

I II III IV
30.04–13.05 1295 1545 1795 2295
27.05–10.06 1295 1545 1795 2295
11.06–24.06 1295 1545 1795 2295
25.06–08.07 1295 1545 1795 2295
09.07–22.07 1295 1545 1795 2295
23.07–05.08 1295 1545 1795 2295
06.08–19.08 1295 1545 1795 2295
20.08–02.09 1295 1545 1795 2295
03.09 –16.09 1295 1545 1795 2295
18.09–01.10 1295 1545 1795 2295

CZAS NA EGZAMIN

NA SILNIKU

CUMY RZUĆ!
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Szkolenie 
dla dorosłych

szkolenie
żeglarskie

żeglowanie
rekreacyjne

Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 18–99 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: do wyboru

Czas trwania: 14 dni



Pakiet podstawowy obejmuje:

Zakwaterowanie
W 2-, 3-osobowych pokojach na terenie ośrodka 
(pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi) 
lub w sąsiadującym pensjonacie.

Wyżywienie
W stołówce ośrodka – 3 posiłki dziennie – 
śniadanie, obiad, kolacja (śniadanie, prowiant 
i obiadokolacja w przypadku korzystania z zajęć 
całodziennych).

Cena pakietu (14 dni)
2 osoby 2050 zł, 3 osoby 2830 zł, 4 osoby 3740 zł.
W skład pakietów podstawowych nie wchodzą 
żadne zajęcia.

Pakiet „Mąż się szkoli, żona wypoczywa”
To najpopularniejsza z naszych propozycji. 
Nazwa jest nieco myląca, bo panie równie 
często są stroną aktywną. Jest to doskonała 
propozycja dla osób, które chcą wspólnie 
spędzić urlop, ale tylko jedna z nich chce przejść 
kurs żeglarski. Będziecie razem mieszkać i jadać, 
a podczas gdy jedno z Was będzie się szkolić, 
drugie skorzysta z uroków Mazur lub szerokiego 
wachlarza naszych propozycji spędzenia czasu.
W skład wchodzi pakiet podstawowy dla 
dwóch osób i pełen kurs na stopień Żeglarza 
Jachtowego dla jednej z nich. 

Cena: 3145 zł

Pakiet  
„Żona się szkoli, mąż wypoczywa, 
dziecko na kolonii” 
Jeżeli chcecie przyjechać z dzieckiem i zapewnić 
mu doskonałą zabawę, a jednocześnie pozostać 
na urlopie razem, to proponujemy Wam ten 
właśnie pakiet.
W skład wchodzi pakiet podstawowy dla 3 osób, 
pełen kurs na Żeglarza Jachtowego dla jednego 
z rodziców i pełen udział w zajęciach Kolonii 
Optymistycznej dla Waszego dziecka. 

Cena: 4240 zł

W skład pakietu może wchodzić dowolnie 
wybrana kolonia lub obóz organizowane przez 
Różę Wiatrów w Węgorzewie. Cena pakietu 
może wówczas ulec zmianie. 

Pakiety  
„Mój program” 
To własne kompozycje programowe 
uczestników wybrane spośród propozycji 
zamieszczonych w tabeli poniżej:

Wiemy jak trudno pogodzić 
chęć odbycia kursu żeglarskiego 
ze wspólnym, rodzinnym 
wyjazdem na wakacje. 

Na szczęście mamy wiele lat 
doświadczenia i ciekawe propozycje 
jak spędzić dwutygodniowy urlop, 
z którego zadowolona będzie 
cała Wasza rodzina.
Oprócz gotowych pakietów 
dla 2-, 3- i 4-osobowych rodzin 
proponujemy szeroki wybór zajęć, 
z których sami możecie wybrać 
interesujące Was pozycje.
Nasz ośrodek położony jest w lesie 
na skraju miasta nad samym 
brzegiem jeziora Święcajty. 
Jest to zarówno doskonałe miejsce 
na spędzenie urlopu, 
jak i świetna baza 
wypadowa na eskapady 
po Mazurach.

MAMA SIĘ SZKOLI

Opcja Cena
pakiet podstawowy – 2 osoby 2050
pakiet podstawowy – 3 osoby 2830
pakiet podstawowy – 4 osoby 3740
kurs na Żeglarza Jachtowego (za osobę) 1195
kurs na sternika motorowodnego (za osobę) 385
Kolonia Paintballowo-Żeglarska 995
Kolonia Optymistyczna 1095
Obóz lub Kolonia 7 Przygód 1195
Dowolny obóz lub kolonia dla dziecka 
zakwaterowanego z innymi uczestnikami 

cena podstawowa 
minus 100 zł

Paintball – 1 gra 95
Paintball – pakiet 3 gier 235
Quady – pakiet podstawowy 95
Quady – pakiet premium 295
Spływ kajakowy Sapiną 80
Wodne Szaleństwo – 1 zajęcia 99
Wodne Szaleństwo – pakiet 3 zajęć 249
Wynajęcie jachtu wg cennika
Wynajęcie kajaka gratis

Termin

25.06–08.07
09.07–22.07
23.07–05.08
06.08–19.08

TATUŚ SIĘ ZAOPIEKOWAŁ
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Żeglarskie 
wakacje dla rodzin

A
B

C D

Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 0–99 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: opcje

Czas trwania: 14 dni

wybór
programów



W ośrodku Camp Pisz czekają na Ciebie 
wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy, 
sprzęt przystosowany do wieku i różnych 
poziomów zaawansowania oraz do warunków 
atmosferycznych. Oprócz nauki windsurfingu 
przygotowaliśmy dla Ciebie spływ kajakowy 
po jeziorze Roś. Razem z nowymi znajomymi 
weźmiesz też udział w grach terenowych, 
wieczorem potańczycie przy muzyce 
i posiedzicie przy ognisku, śpiewając szanty. 
Windsurfingowe wakacje to moc wrażeń 
i wspomnienia na lata!

Uczestnicy
Młodzież od 12 roku życia.

Zakwaterowanie
Do wyboru 4-osobowe domki campingowe 
lub 4-, 5-osobowe pokoje w stanicy żeglarskiej.

Wyżywienie
Pełne – śniadanie, drugie śniadanie, obiad, 
kolacja.

Sprzęt
Deski windsurfingowe, kamizelki asekuracyjne 
(zapewnia organizator). Szkolenie odbywa się 
na sprzęcie o parametrach przystosowanych 
do rozmiarów i umiejętności uczestników oraz 
warunków pogodowych.

Program
Zajęcia praktyczne i teoretyczne (na wodzie 
około 5 godzin dziennie), wycieczki kajakowe, 
rowerowe, ogniska, dyskoteki, gry terenowe 
i zespołowe, nauka szant itp.

Fakultatywnie
Szkolenie na Sternika Motorowodnego – 450 zł 
kurs + 125 zł egzamin. Wymagane ukończenie 
14 roku życia.

Dojazd
Za dodatkową opłatą: z Olsztyna + 120 zł; 
Warszawy, Łodzi, Gdańska, Torunia, Gniezna, 
Jabłonowa Pomorskiego i Piotrkowa 
Trybunalskiego + 150 zł; z Częstochowy,  
Katowic, Krakowa, Leszna, Poznania i Wrocławia 
+ 200 zł.

Cena obejmuje
Zakwaterowanie, wyżywienie, program, opiekę 
kadry – instruktorzy żeglarstwa deskowego PZŻ 
(pełnią jednocześnie funkcję wychowawców), 
zabezpieczenie ratownicze, medyczne, 
ubezpieczenie.

Cena nie obejmuje
Dojazdu, zajęć fakultatywnych.

To obóz dostarczający 
niezwykłych wrażeń.  

Windsurfing to sport, w którym 
wodę mamy pod stopami, 

a ujarzmiony wiatr trzymamy 
w rękach. Ośrodek Camp Pisz  

położony jest na obrzeżach 
miasta Pisza nad samym 

brzegiem jeziora Roś.  
Posiada własną plażę, keję 

i idealny do nauki płytki akwen. 
Do centrum miasta idziemy 

spacerem około 20 minut.

Termin
Cena

Domki Pokoje

25.06–08.07 1550 1850
09.07–22.07 1550 1850
23.07–05.08 1550 1850
06.08–ī19.08 1550 1850

SURFUJEMY PO FALACH UWAGA! ZWROT NAJSZYBSZY NA JEZIORZE!
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Windsurfing 
Mazury

sur�ng

pozostałe

Miejsce: Pisz, Mazury

Wiek: 12–19 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: domki/stanica żeglarska

Czas trwania: 14 dni



s/y Duch Morza

Termin Trasa Cena

22.04–29.04 H 1 590
29.04–06.05 H 1 590
13.05–20.05 G 1 590
20.05–27.05 C 1 590
03.06–10.06 C 1 590
10.06–17.06 C 1 590
17.06–24.06 A 1 790
24.06–01.07 H 1 790
01.07–08.07 H 1 790
08.07–15.07 H 1 790
15.07–22.07 H 1 790
22.07–29.07 H 1 790
29.07–05.08 H 1 790
05.08–12.08 H 1 790
12.08–19.08 H 1 790
19.08–26.08 G 1 790
26.08–02.09 C 1 790
02.09–09.09 C 1 790
09.09–16.09 C 1 590
23.09–30.09 A 1 590
30.09–07.10 H 1 590
07.10–14.10 H 1 590
14.10–21.10 H 1 590
21.10–28.10 H 1 590

Termin Cena
Trasa

s/y Lissy s/y Lady
24.06–01.07 1 900 G G
01.07–08.07 1 900 C C
08.07–15.07 1 900 C C
15.07–22.07 1 900 C C
22.07–29.07 1 900 C C
29.07–05.08 1 900 E C
05.08–12.08 1 900 F D
12.08–19.08 1 900 C E
19.08–26.08 1 900 C F
26.08–02.09 1 900 C C
02.09–09.09 1 900 C C
09.09–16.09 1 900 C C
16.09–23.09 1 900 C C
23.09–30.09 1 900 B B

s/y Duch Wiatru

Termin Trasa Cena

29.04–06.05 H 1 590
06.05–13.05 H 1 590
20.05–27.05 H 1 590
27.05–03.06 H 1 590
10.06–17.06 H 1 590
17.06–24.06 H 1 590
24.06–01.07 H 1 790
01.07–08.07 H 1 790
08.07–15.07 H 1 790
15.07–22.07 H 1 790
22.07–29.07 H 1 790
29.07–05.08 H 1 790
05.08–12.08 H 1 790
12.08–19.08 H 1 790
19.08–26.08 H 1 790
26.08–02.09 H 1 790
02.09–09.09 H 1 790

Trasy
A Gdańsk–Karlskrona–Bornholm–Świnoujście

B Gdańsk–Karlskrona–Christianso–Bornholm–
Świnoujście

C Gdańsk–Olandia–Karlskrona–Bornholm–
Gdańsk

D Gdańsk–Visby–Kalmar–Gdańsk
E Gdańsk–Visby–Oxelosund–Sztokholm
F Sztokholm–Oxelosund–Visby–Gdańsk

G Świnoujście–Bornholm–Christianso–
Karlskrona–Gdańsk

H Świnoujście–Kopenhaga–Bornholm–
Christianso–Świnoujście

Bałtyk jest doskonałym akwenem 
do stawiania pierwszych kroków 
w żeglarstwie oraz szlifowania 
posiadanych umiejętności. Każdy 
uczestnik rejsu staje się załogą 
jachtu. Oznacza to, że podczas 
rejsu, poza odwiedzeniem 
ciekawych i pięknych miejsc może 
zdobyć doświadczenie i staż 
morski uczestnicząc w wachtach 
nawigacyjnych i kambuzowych.

Jachty
Duch Morza i  Duch Wiatru:
Bavaria 38 Cruiser

Rok produkcji: 2008 
Długość: 11,56 m 
Szerokość: 3,82 m 
Zanurzenie: 1,55 m 
Powierzchnia żagli: 70 m2

Lady i Lissy: 
Bavaria 45 Cruiser

Rok produkcji: 2010 
Długość: 14,27 m 
Szerokość: 4,35 m 
Zanurzenie: 2,10 m
Powierzchnia żagli: 107 m2

Uczestnicy
Od 16 roku życia, niezależnie od poziomu 
umiejętności i posiadanych uprawnień.

Cena obejmuje
Miejsce na jachcie,  kapitana, produkty 
na wyżywienie (do samodzielnego 
przygotowania), opłaty portowe 
i administracyjne, paliwo, gaz, podstawowe 
szkolenie żeglarskie, pościel, sprzątanie 
końcowe jachtu, możliwość wypożyczenia 
sztormiaków, ubezpieczenie KL 10000 € 
i NNW 5000 zł.

Cena nie obejmuje
Dojazdu, zwiedzania i biletów wstępu do atrakcji 
turystycznych, korzystania z płatnych natrysków 
w marinach.

Staż
Każdy rejs zalicza się do stażu morskiego. 
Po rejsie uczestnicy otrzymają od kapitana 
opinie z rejsu potwierdzającą liczbę uzyskanych 
godzin stażowych. 

Trasa
Rejsy zostały zaplanowane tak, aby umożliwić 
poznanie wielu ciekawych miejsc o niezwykłej 
urodzie i kulturze. Możecie zobaczyć zarówno 
piękne malownicze miasteczka rybackie, duże 
miasta z ciekawymi muzeami, jak i prawdziwe 
cuda natury skandynawskiej! 
Trasy rejsów mają charakter orientacyjny i będą 
realizowane, jeżeli pozwolą na to warunki 
nawigacyjne. Ostateczna decyzja co do sposobu 
realizacji rejsu należy do kapitana i jest 
podejmowana na bieżąco. Oznacza to, 
że zarówno trasa, jak i miejsce rozpoczęcia 
i zakończenia rejsu mogą ulec zmianie.

Uwaga!
Decydując się na rejs morski prosimy pamiętać 
o szczególnych wymaganiach, jakie stawia przed 
żeglarzami morze: konieczności pracy o każdej 
porze doby, możliwych ciężkich warunkach 
pogodowych i możliwości podlegania chorobie 
morskiej.

Warunki płatności
Zaliczka 50% ceny rejsu, 
płatna przy podpisaniu 
umowy. Kolejne 50% nie 
później niż na 5 tygodni 
przed rozpoczęciem rejsu.
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Rejsy  
po Bałtyku

żeglowanie

zwiedzanie

Miejsce: Bałtyk

Wiek: 16–99 lat

Wyżywienie: pełne

Noclegi: koja na jachcie

Czas trwania: 8 dni



Chorwacja to raj dla żeglarzy! 
Tysiące wysp i wysepek sprawiają, 

że każdego roku przyciąga 
ona wielkie rzesze miłośników 

żeglarstwa. Specjalnie dla 
Państwa przygotowaliśmy kilka 
tras rejsów w Dalmacji – krainie 

rozciągającej się od Zadaru 
po Dubrovnik. Rejsy organizowane 

są na jachtach o długości 
35 do 45 stóp, wybudowanych 

przez renomowane firmy 
takie jak: Jeanneau, Bavaria, 

Beneteau. Uczestnicy podróżują 
w kabinach dwuosobowych 
lub na pojedynczych kojach. 
W ciągu dnia załoga spędza 

czas na żeglowaniu, opalaniu 
się i kąpielach w przejrzystej 

lazurowej wodzie, wieczorami 
natomiast można zakosztować 

portowego życia we wspaniałych 
nadmorskich miasteczkach.

Uczestnicy
Młodzież powyżej 16 roku życia, dorośli, rodziny 
z dziećmi.

Jachty
Rejsy organizowane będą na jachtach o długości 
od 35 do 45 stóp, wybudowanych przez 
renomowane firmy takie jak Jeanneau, Bavaria, 
Beneteau.  
* W wersji VIP rejsy odbędą się na jachcie 
BAVARIA 45 CRUISER. Jacht wyposażony 
jest w: dwa koła sterowe, GPS z ploterem 
oraz platformę kąpielową. Posiada 4 kabiny 
dwuosobowe, 3 toalety.

Trasy
Przebiegają przez najatrakcyjniejsze 
miejscowości, lecz mogą ulec zmianie 

w przypadku trudnych warunków 
atmosferycznych, działania siły wyższej oraz 
decyzji skippera.

Cena obejmuje
Pobyt na jachcie, usługi skippera, podatek VAT. 
Pakiet VIP dodatkowo: ubezpieczenie KL i NNW, 
transit log, sprzątanie końcowe, kaucję, opłatę 
klimatyczną, Wi-Fi. 

Cena nie obejmuje
Ubezpieczenia KL i NNW, wyżywienia, paliwa,  
opłat portowych, które są pokrywane 
ze wspólnej kasy jachtu po około 150 € od osoby, 
transit log, sprzątania końcowego, kaucji, opłaty 
klimatycznej. 

Skipper jest zwolniony z wpłat do wspólnej 
kasy jachtu.

Zaokrętowanie
Od godziny 17:00,  
wyokrętowanie – do godziny 09:00. 
Zadar: marina „Dalmacija” w Sukošan. 
Split: marina „Kaštela” w Kaštel Gomilica.

Przejazd
Komfortowym autokarem na trasie Polska–
Chorwacja–Polska, płatny dodatkowo – 400 zł 
z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Częstochowy, 
Opola, Katowic, Krakowa, Żor, Cieszyna i innych 
miejscowości na trasie.

WYPŁYWAMY! WODOSPADY NA RZECE KRKA!

Termin Trasa Cena

29.04–06.05 Split–Dubrovnik–Split 1 545*
06.05–13.05 Zadar–Wodospady Krka–Trogir–Zadar 955
13.05–20.05 Zadar–Wodospady Krka–Trogir–Zadar 955
20.05–27.05 Zadar–Wodospady Krka–Trogir–Zadar 1 090
27.05–03.06 Zadar–Wodospady Krka–Trogir–Zadar 1 130
03.06–10.06 Zadar–Wodospady Krka–Trogir–Zadar 1 155
10.06–17.06 Zadar–Wodospady Krka–Trogir–Zadar 1 170
17.06–24.06 Zadar–Wodospady Krka– Trogir–Zadar 1 170
24.06–01.07 Zadar–Wodospady Krka–Trogir–Zadar 1 195
01.07–08.07 Split–Dubrovnik–Split 1 845*
08.07–15.07 Split–Dubrovnik–Split 1 845*
15.07–22.07 Split–Zadar–Split 1 845*
22.07–29.07 Split–Dubrovnik–Split 1 945*
29.07–05.08 Split–Dubrovnik–Split 1 945*
05.08–12.08 Split–Zadar–Split 1 945*
12.08–19.08 Split–Dubrovnik–Split 1 845*
19.08–26.08 Split–Dubrovnik–Split 1 845*
26.08–02.09 Split–Zadar–Split 1 745*
02.09–09.09 Split–Dubrovnik–Split 1 745*
09.09–16.09 Split–Dubrovnik–Split 1 710*
16.09–23.09 Split–Zadar–Split 1 555*
23.09–30.09 Zadar–Wodospady Krka–Trogir–Zadar 955
30.09–07.10 Zadar–Wodospady Krka–Trogir–Zadar 955
07.10–14.10 Zadar–Wodospady Krka–Trogir–Zadar 955

* zawiera pakiet VIP

17

Rejsy 
w Chorwacji

żeglowanie

zwiedzanie

Miejsce: Adriatyk

Wiek: 1–99 lat

Wyżywienie: składka

Noclegi: koja na jachcie

Czas trwania: 8 dni



Jeśli masz 9–13 lat  
to zapraszamy Cię na optymistyczne kolonie!  
Celem obozu jest nauka żeglowania na łodziach klasy Optymist.  
Jest to najpopularniejsza na świecie klasa regatowa dla dzieci.  
Doskonała do stawiania pierwszych samodzielnych kroków na wodzie już od najmłodszych lat. 
W Węgorzewie nie można się nudzić. Przez cały sezon zawsze pełno tu atrakcji:  
regaty, koncerty i festiwale szantowe, festiwal rockowy, festyny i inne imprezy.  
Ośrodek położony jest na skraju miasta nad brzegiem jeziora Święcajty.
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Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 9–13 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: domki

Czas trwania: 14, 11 dni

Optymistyczna
kolonia żeglarska

żeglowanie
swobodne

żeglowanie
szkoleniowe

rekreacja



Program
Żeglowanie na jachtach klasy Optymist. 
Nauka obsługi łodzi, nazewnictwa jachtowego 
i podstaw wiedzy o żeglarstwie. 

Żeglarstwo: codzienna nauka żeglowania 
na jachtach klasy Optymist. Uczestnicy zdobędą 
wiedzę na temat sprzętu ratowniczego, reguł 
bezpieczeństwa na wodzie, wiązania węzłów, 
sterowania jachtem oraz prawidłowej pracy 
żaglami. Instruktorzy przeprowadzą także 
zajęcia teoretyczne z budowy jachtu, kursów 
jachtu względem wiatru, etykiety żeglarskiej, 
podstawowych pojęć żeglarskich.  
Dzieci nie tylko żeglują na jachtach, ale uczą 
się również jak je taklować, jak o nie dbać, 
jak przygotować jacht do żeglowania i jak 
po zakończonym pływaniu przechować łódkę. 
Nowe umiejętności mali żeglarze będą 
mieli okazję wykorzystać podczas Regat 
Optymistycznych, przeprowadzonych 
na zakończenie kolonii.

Pozostały czas wypełniają zajęcia rekreacyj no -
-sportowe (m.in. gry terenowe, gry zespołowe), 
dyskoteki, ogniska z kiełbaskami i śpiewaniem 

szant, plażowanie, kąpiele, dwie wycieczki 
autokarowe: do parku wodnego „Tropikana” 
w Mikołajkach i do parku dzikich zwierząt 
w Kadzidłowie oraz kwatery głównej Hitlera 
w Gierłoży, wycieczki piesze do Węgorzewa. 
Program realizowany jest z podziałem na grupy. 
Część osób żegluje, część uczestniczy w innych 
zajęciach. Uczestnicy wychodzą na wodę 
w małych grupach (do 10 osób). Każdy spędza 
na łódce kilka godzin codziennie w bloku 
pomiędzy śniadaniem a obiadem lub pomiędzy 
obiadem a kolacją (poza dniami wycieczek 
całodziennych), aby resztę dnia spędzić na innych 
ulubionych przez dzieci zabawach. Podany 
program to założenia, których realizacja może 
ulec modyfikacji w zależności od pogody. 
Dotyczy to w szczególności programu 
realizowanego na wodzie. 

Wyżywienie
Śniadania, obiady, kolacje w stołówce ośrodka.

Noclegi
Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, pościel). 
Łazienki w pawilonie sanitarnym.

Kadra
Pedagogiczna i żeglarska.

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina, 
Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, 
Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Puław 
i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły w tabeli 
„dojazd” na początku katalogu.

Cena obejmuje
Wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę kadry, 
ubezpieczenie (NNW 10000 zł), program. 

Cena nie obejmuje
Dojazdu, imprez fakultatywnych. 

Fakultatywnie
Paintball (PB1, PB3); wodne szaleństwo 
(WS1, WS3); spływ kajakowy (SK). 
Szczegółowe opisy opcji fakultatywnych 
znajdują się na stronie 4 katalogu.

Termin
Liczba 

dni
Cena

25.06–08.07 14 2095
09.07–22.07 14 2095
23.07–05.08 14 2095
06.08–19.08 14 2095
20.08–30.08 11* 1395

* w terminie 11-dniowym 
program będzie realizowany 

w ograniczonym zakresie
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Noclegi
Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, pościel). 
Łazienki w pawilonie sanitarnym.

Wyżywienie
Śniadania, obiady, kolacje w stołówce ośrodka.

Program
Żeglarstwo – codzienne żeglowanie 
na jachtach otwarto pokładowych lub 
kabinowych. Program realizowany jest 
z podziałem na grupy – część osób żegluje, 
część uczestniczy w innych zajęciach. 
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat 
sprzętu ratowniczego, reguł bezpieczeństwa 
na wodzie, wiązania węzłów, sterowania 
jachtem oraz prawidłowej pracy żaglami. 
Instruktorzy przeprowadzą także zajęcia 
teoretyczne z budowy jachtu, kursów jachtu 
względem wiatru, etykiety żeglarskiej, 
podstawowych pojęć żeglarskich – a wszystko 
to w formie gier i zabaw. Ponadto, wyruszymy 
na całodzienny rejs po jeziorze Święcajty 
i Mamry oraz na spływ żaglowo-wiosłowy 
do bunkrów hitlerowskich w Mamerkach.

Program rekreacyjno-sportowy: zajęcia 
w pracowni garncarskiej (uczestnicy zabierają 
swoje prace do domu), wycieczki piesze 
do Węgorzewa oraz na zabytkowy cmentarz, 
spacery po okolicy, gry terenowe, chrzest 
żeglarski itp.

Wycieczki autokarowe: 
• Mikołajki – zwiedzanie wioski żeglarskiej, 
wizyta w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie 
oraz w Parku Wodnym Tropikana. 
• Wilczy Szaniec – zwiedzanie Kwatery Głównej 
Hitlera, Kętrzyn, Sanktuarium w Świętej Lipce. 

Uwaga: program może się zmienić w związku 
z pogodą. Dotyczy to w szczególności zajęć 
realizowanych na wodzie.

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina, 
Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, 
Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Puław 
i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły w tabeli 
„dojazd” na początku katalogu.

Cena obejmuje
Wyżywienie, zakwaterowanie, program, opiekę 
kadry, ubezpieczenie NNW 10000 zł.

Cena nie obejmuje
Dojazdu, imprez fakultatywnych.

Fakultatywnie
Paintball (PB1, PB3); wodne szaleństwo 
(WS1, WS3); spływ kajakowy (SK). 
Szczegółowe opisy opcji fakultatywnych 
znajdują się na stronie 4 katalogu.

Termin
Liczba 

dni
Cena

25.06–08.07 14 1795
09.07–22.07 14 1795
23.07–05.08 14 1795
06.08–19.08 14 1795
20.08–30.08 11* 1295

Ciekawi Cię, dlaczego jacht płynie pod wiatr?  
Co to jest kilwater? Jak działa ster? 
To znak, że czas spróbować swoich sił w żeglarstwie.  
Przeżyj żeglarską przygodę na Mazurach! Nauczymy Cię wybijać szklanki, 
wiązać węzły i bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Poznasz podstawy 
żeglowania, dowiesz się, jak pracować w grupie i stworzyć zgraną 
żeglarską załogę.

JAK TO ZAPIĄĆ?

MY UMIEMY ;P

SPOTKANIE NA WYCIECZCE

* w terminie 
11-dniowym program 
będzie realizowany 
w ograniczonym zakresie
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Kolonia 
żeglarska

zwiedzanie

żeglowanie

rekreacja

Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 8–13 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: domki

Czas trwania: 14, 11 dni 



* w terminie 
11-dniowym program 
będzie realizowany 
w ograniczonym zakresie

Program
Żeglarstwo: Codzienne żeglowanie na jachtach 
otwarto pokładowych lub kabinowych. 
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sprzętu 
ratowniczego, bezpieczeństwa na wodzie, 
węzłów, sterowania jachtem oraz pracy żaglami. 
Zajęcia teoretyczne obejmą zagadnienia 
z budowy jachtu, kursów jachtu względem 
wiatru, etykiety żeglarskiej – a wszystko 
to w formie gier i zabaw. Ponadto całodzienny 
rejs po jeziorze Święcajty i Mamry oraz spływ 
żaglowo-wiosłowy do bunkrów hitlerowskich 
w Mamerkach. 
Paintball: Łącznie 1000 kulek na czas obozu 
na każdego uczestnika. Zajęcia odbywają 
się na polu paintballowym znajdującym 
się na terenie ośrodka. Paintball to ciekawa 
gra strategiczna, którą możemy rozgrywać 
wedle wielu sprawdzonych scenariuszy jak 
i wymyślanych na bieżąco przez nas na miejscu.
Oprócz tego w programie survival, 
strzelectwo, zajęcia o tematyce pirackiej, 
piracka olimpiada, dyskoteki, ogniska 
z kiełbaskami i śpiewaniem szant, plażowanie, 
kąpiele. Wycieczki autokarowe – do parku 
dzikich zwierząt w Kadzidłowie oraz kwatery 
głównej Hitlera w Gierłoży; wycieczki 
piesze do Węgorzewa. Zajęcia w pracowni 
ceramicznej przy muzeum w Węgorzewie (prace 
po wypaleniu zabieramy do domu). Program 
realizowany jest z podziałem na grupy. Część 
osób żegluje, część uczestniczy w innych 
zajęciach. Podany program to założenia, których 
realizacja może ulec modyfikacji w zależności 
od pogody. Dotyczy to w szczególności zajęć 
na wodzie. 

Fakultatywnie
Wodne szaleństwo (WS1, WS3); spływ kajakowy 
(SK). Szczegółowe opisy opcji fakultatywnych 
znajdują się na stronie 4 katalogu.

Wyżywienie
W stołówce ośrodka – śniadanie, obiad, kolacja.

Noclegi
Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, pościel). 
Łazienki w pawilonie sanitarnym.

Kadra
Pedagogiczna i żeglarska.

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina, 
Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, 
Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Puław 
i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły w tabeli 
„dojazd” na początku katalogu.

Cena obejmuje
Wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę kadry, 
ubezpieczenie (NNW – 10000 zł), program. 

Cena nie obejmuje
Dojazdu, imprez fakultatywnych.

Termin
Liczba 

dni
Cena

25.06–08.07 14 1895
09.07–22.07 14 1895
23.07–05.08 14 1895
06.08–19.08 14 1895
20.08–30.08 11* 1295 CIĄĄĄĄĄĄĄGNIJ!!! KURS NA WIATR
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Wakacje Pirata
Kolonia  

paintballowo-żeglarska

żeglowanie

paintball

rekreacja

Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 10–14 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: domki

Czas trwania: 14, 11 dni

Jeśli masz 10–14 lat 
to zapraszamy Cię na kolonię, 

na której nie tylko będziesz 
biegał przebrany za pirata 

po lądzie, ale poznasz smak 
żeglowania prawdziwym 

jachtem w zgranej 
pirackiej załodze!

Posmakujesz tutaj 
pirackiego życia,  

poznasz srogich kapitanów 
i szybkie statki.  

Nasz ośrodek położony 
jest w Węgorzewie nad 

brzegiem jeziora Święcajty. 
Legenda głosi, że właśnie 

w tych okolicach został 
kiedyś ukryty wielki skarb 

piratów. Za pomocą 
starej mapy wszyscy piraci 

starają się go odszukać.  
Kto wie, może uda się 

to właśnie Tobie...



Latawce, to prawdziwa, czysta radość. Od samego 
rana zajmiemy się ich budową i ozdabianiem 
tak, żeby swoje umiejętności mogli wykorzystać 
zarówno utalentowani technicznie jak i plastycznie. 
Po południu będziemy bawić się zbudowanymi 
przez nas cudami, jak i profesjonalnymi latawcami 
akrobatycznymi i komorowymi.La

ta
w

ce

Tego dnia sprawdzicie swoje oko i pewną rękę. Na naszej strzelnicy do dyspozycji 
będziecie mieli wiatrówki, łuki, karabinek i pistolet pneumatyczny. Z każdej z tych 
broni będziecie mogli postrzelać żeby porównać swoje umiejętności z kolegami 
i wybrać króla strzelców. Mnóstwo konkursów, zabaw drużynowych i nagród. 
Być może to właśnie Twoja tarcza będzie miała otwór tylko w pozycji 10!  
Wieczorem po rywalizacji – obozowa dyskoteka. 

St
rz

el
ec

tw
o

Wodne Szaleństwo, to jedyna przygoda, która nie 
zamknie się w jednym dniu. Pierwszą jej częścią 
będzie wycieczka do Aquaparku „Tropikana”. Druga 
to olimpiada wodna na plaży przy ośrodku. Zabawy 
i konkursy w wodzie, a także ekscytujące przejażdżki 
motorówką, bananem i na holowanym za motorówką 
kole. W

od
ne
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Sztuka przetrwania i orienteering w najlepszym 
wydaniu! W leśnych ostępach bezludnej mazurskiej 
puszczy rozbijemy na cały dzień obóz. Zbudujemy 
szałas, rozpalimy ognisko bez użycia zapałek, nauczymy 
się korzystać z mapy i kompasu. Poznamy tajniki 
maskowania w terenie. Dowiemy się jak przetrwać 
w niesprzyjających sytuacjach. Po zachodzie słońca, 
w czasie fabularnej gry terenowej sprawdzimy zdobyte 
w ciągu dnia umiejętności.Su

rv
iv

al
 

Rozpoczniecie od poznania zasad bezpieczeństwa na jachcie i użycia sprzętu 
ratunkowego. Po krótkim przeszkoleniu wypłyniecie na szerokie wody, aby spędzić 
pod żaglami cały dzień. Będziecie żeglować przez jeziora Święcajty, Bodma, Mamry 
i Przystań. Każdy będzie mógł siedzieć za sterem, obsługiwać żagle i liny. Nauczycie się 
podstawowych węzłów i komend żeglarskich. Staniecie na posiłek przy piaszczystej 
plaży na bezludnej Kociej Wyspie. Wieczorem usiądziecie przy żeglarskim ognisku, 
żeby pośpiewać szanty.Że

gl
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Przekonamy się, że nauka to nie tylko nudna teoria, ale 
także widowiskowe eksperymenty! Stworzycie i wyślecie 
w powietrze miniaturową rakietę. Skonstruujecie silnik 
elektryczny. Będziecie eksperymentować z ogniem, 
wodą i powietrzem. Wszystko w bezpiecznych 
warunkach i pod czujnym okiem kadry. Większość 
doświadczeń wykonacie własnoręcznie. W czasie krótkiej 
wycieczki nad jezioro przygotujemy preparaty, którym 
następnie dokładnie przyjrzymy się pod mikroskopem.Ek

sp
er
ym
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Nasz najciekawszy obóz 
młodzieżowy  
przygotowaliśmy teraz  
w dwóch kategoriach wiekowych. 

Na kolonię zapraszamy 
uczestników od 10 do 14 lat, 
a nieco starszych – 13–18 lat 
– na obóz. 
W zależności od wieku 
przygotowaliśmy dla Was 
siedem bloków fascynujących 
zajęć, z których każdy stanowi 
program całego dnia. Oprócz 
dni tematycznych czekają Was 
zajęcia sportowe, plastyczne, 
gry terenowe, wycieczka 
autokarowa, konkursy,  
wieczorne ogniska, dyskoteki 
i moc innych wrażeń. 

Obu grupom proponujemy 
dostosowane do ich możliwości 
zajęcia z żeglarstwa, paintballa 
i strzelectwa.  
Oprócz tego na kolonistów 
czekają ciekawe eksperymenty 
naukowe, wodne szaleństwo, 
bezludna wyspa i latawce.  
Dla starszych przygotowaliśmy 
liny, nurkowanie, kajaki  
i wyprawę rowerową.

Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 10–14 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: domki

Czas trwania: 14, 11 dni

7 przygód
– kolonia



Park linowy to kolejna dawka emocji! W ogromnej 
śluzie w Leśniewie przeżyjecie ekscytujące przygody 
chodząc po mostach linowych, zjeżdżając zjazdem 
tyrolskim, czy skacząc na wahadle wewnątrz komory 
śluzy, skąd na ląd wrócicie łódką. Park linowy to wielki 
generator adrenaliny, będziecie jednak całkowicie 
bezpieczni. Wyposażeni w profesjonalny sprzęt 
i otoczeni opieką pracowników parku.

Park
 

linow
y

Strzelectw
o

Zajęcia „pierwszy krok” to zapoznanie ze sprzętem, 
zasadami bezpieczeństwa, podstawową teorią. 
Następnie każdy założy kompletny sprzęt i zanurkuje 
z instruktorem. W czasie nurkowania instruktor cały 
czas trzyma nas za rękę, obserwuje i obsługuje sprzęt. 
Dla chętnych możliwość zamiany nurkowania na dzień 
zabaw wodnych w skład których wchodzi: przejażdżka 
motorówką, na „bananie” oraz na kole holowanym za 
motorówką.

N
urkow

anie
 

pierw
szy krok

Bądźcie gotowi na dużą dawkę adrenaliny! Dzień zaczniemy od przeprawienia się 
tratwą na bezludną wyspę. Tam na 20 hektarach zróżnicowanego terenu, odciętego 
wodą od stałego lądu, będziecie tylko Wy i instruktorzy. Na początek przejdziecie 
szkolenie z zasad bezpieczeństwa i zapoznacie się z obsługą sprzętu. Rozegracie 
kilka strategicznych potyczek wg różnorodnych scenariuszy. Następnie przeżyjecie 
prawdziwą wojnę na kulki z farbą.

Paintball

Na ten dzień przygotowaliśmy dla Was spływ 
kajakowy rzeką Sapiną. Jest to jedna z najbardziej 
malowniczych tras Mazur. Będziemy przepływać 
przez objęte strefą ciszy jeziora Wilkus, Pozezdrze, 
Stręgiel. W trakcie spływu zatrzymamy się na piknik 
i odpoczynek. 

Kajaki
Żeglarstw

o

Ten dzień będzie należał do jednośladów. Wyruszamy 
na rajd rowerowy dookoła jeziora Mamry. Po drodze 
malownicze krajobrazy, mazurskie wioski, słońce 
odbijające się w tafli jezior. Do pokonania mamy 
około 30 km, odwiedzimy m.in. Kolonię Rybacką, 
Ogonki, Trygort. W sławnym porcie Sztynort 
zatrzymamy się na dłuższy postój i posiłek. Późnym 
popołudniem wrócimy do naszego ośrodka.

Row
ery

Termin
Liczba 

dni
Cena

domki namioty NS
25.06–08.07 14 1995 1695
09.07–22.07 14 1995 1695
23.07–05.08 14 1995 1695
06.08–19.08 14 1995 1695
20.08–30.08 11* 1395 1095

* w terminie 11-dniowym 
program realizowany  

w ograniczonym zakresie
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Noclegi  
(2 warianty cenowe do wyboru):

1. Domki kempingowe 6-osobowe 
(łóżko, pościel). 

2. Namioty wojskowe – typu NS 6–8-osobowe  
(zakwaterowanie w namiotach 

dostępne tylko dla uczestników obozu).  
Zapewniamy łóżko, materac, zamykane 

skrzynie na rzeczy. Niezbędny własny śpiwór 
i kłódka do skrzyni.

Wyżywienie
Śniadania, obiady, kolacje w stołówce 

ośrodka lub zgodnie z programem 
danego dnia. Podczas zajęć całodziennych 

uczestnicy będą jedli śniadanie, 
obiadokolację i otrzymywali prowiant  

na czas zajęć.

Dojazd
Fakultatywny z miast w całej Polsce. 

Szczegółowa siatka w tabeli „dojazd” 
na początku katalogu.

Cena obejmuje
Wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę kadry, 

ubezpieczenie (NNW – 10000 zł), program. 

Cena nie obejmuje
Dojazdu, opcji fakultatywnych.

Fakultatywnie
Kurs na stopień sternika motorowodnego 
(KM); quady (QD1, QD2, QZI). Szczegółowe 

opisy opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 13–18 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: domki/namioty

Czas trwania: 14, 11 dni

7 przygód
– obóz



Kręci Cię paintball, ale chciałbyś robić coś poza strzelaniem kulkami z farbą?  
Zapraszamy do Węgorzewa – znanej żeglarskiej miejscowości.  

Tu po fascynujących rozgrywkach na polu lub poligonie  
odpoczniesz na pokładzie jachtu sunącego poprzez fale mazurskich jezior.  

Nasz ośrodek znajduje się nad brzegiem jeziora Święcajty.  
Na miejscu pole do paintballa, tor quadowy itp.  

Do dyspozycji będziemy mieli również 20 hektarów  
niezamieszkałej wyspy, na której odbędzie się decydująca bitwa!

Program
Zajęcia żeglarskie 
Na jachtach otwartopokładowych lub 
kabinowych. W programie m.in. nauka 
sterowania i obsługi żagli, nauka 
nazewnictwa jachtowego i podstaw 
wiedzy o żeglarstwie. 

Paintball 
Na terenie ośrodka znajduje 
się pole do paintballa, 
na którym będą prowadzone 
zajęcia. Na koniec obozu 
organizujemy wyprawę 
na dwudziestohektarową 
niezamieszkałą wyspę, 

która będzie tylko 
do naszej dyspozycji. 
Tam na zróżnicowanym 

terenie rozegramy 
końcową bitwę. Na zajęcia 
paintballowe przewidziano 
1000 kulek na uczestnika.

Poza tym w programie
Strzelectwo. Będziemy 

strzelać z broni pneumatycznej 
– krótkiej (replika pistoletu Walter), 

długiej (m.in. replika karabinu Beretta 
z lunetą)oraz łuku. Survival, dwie 
wycieczki autokarowe: do parku wodnego 
„Tropikana” w Mikołajkach i do parku 
dzikich zwierząt w Kadzidłowie oraz 

kwatery głównej Hitlera w Gierłoży. 
Spływ wiosłowo -żaglowy do bunkrów 
hitlerowskich w Mamerkach, wycieczki 
piesze do Węgorzewa. Pozostały 
czas wypełniają zajęcia rekreacyjno -
-sportowe (m.in. gry terenowe, zwiad 
nocny, gry zespołowe), dyskoteki, 
ogniska z kiełbaskami i śpiewaniem 
szant, plażowanie, kąpiele. Zajęcia 
realizowane są z podziałem na grupy. 
Część osób żegluje, część uczestniczy 

w innych zajęciach. Podany program 
to założenia, których realizacja może ulec 
modyfikacji w zależności od pogody. 
Dotyczy to w szczególności programu 
realizowanego na wodzie. 

Kadra
Kadra pedagogiczna oraz instruktorzy. 

Noclegi  
Namioty wojskowe – typu NS 6–8-osobowe. 
Zapewniamy łóżko, materac, zamykane skrzynie 
na rzeczy. Niezbędny własny śpiwór i kłódka 
do skrzyni.

Wyżywienie
Śniadania, obiady, kolacje w stołówce ośrodka.
Podczas całodziennych zajęć uczestnicy jedzą 
śniadanie i obiadokolację oraz dostają suchy 
prowiant.

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, 
Szczecina, Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, 
Gdańska, Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, 
Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, 
Puław i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły 
w tabeli „dojazd” na początku katalogu.

Cena obejmuje
Wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę kadry, 
ubezpieczenie (NNW – 10000 zł), program. 

Cena nie obejmuje
Dojazdu oraz imprez fakultatywnych. 

Fakultatywnie
Kurs na stopień sternika motorowodnego (KM); 
wodne szaleństwo (WS1, WS3); quady (QD1, 
QD2, QZI); spływ kajakowy (SK); nurkowanie 
(N1). Szczegółowe opisy opcji fakultatywnych 
znajdują się na stronie 4 katalogu.

* w terminie 
11-dniowym 

program będzie 
realizowany  

w ograniczonym 
zakresie

Termin
Liczba 

dni
Cena

namioty NS
25.06–08.07 14 1695
09.07–22.07 14 1695
23.07–05.08 14 1695
06.08–19.08 14 1695
20.08–30.08 11* 1095

Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 13–18 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: namioty

Czas trwania: 14, 11 dni
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rekreacja



* w terminie 
11-dniowym 

program będzie 
realizowany  

w ograniczonym 
zakresie

Program
Paintball – strzelanie kulkami z kolorową farbą 
według sprawdzonych scenariuszy oraz całkiem 
nowych stworzonych przez Was. Każdy uczestnik 
otrzymuje na czas obozu odzież ochronną, 
marker, maskę oraz 1000 kulek. Podczas zajęć 
zawsze obecny jest instruktor. 

Quady – zajęcia odbywają się z podziałem 
na grupy, w trzech kilkugodzinnych blokach. 
Jazdy poprzedzone są wstępem teoretycznym. 
Odbywają się pod czujnym okiem instruktorów, 
na wytyczonym torze. 

Liny – zajęcia w Parku Linowym na jednej ze śluz 
Kanału Mazurskiego (śluzie Leśniewo). Mosty 
linowe, zjazd tyrolką, skok wahadłowy itp.

Żeglarstwo – jednodniowy rejs po jeziorach 
Święcajty i Mamry, nad brzeg jeziora Przystań. 
Zwiedzanie bunkrów na Mamerkach, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Rejs odbywa się 
na jachtach otwartopokładowych lub 
kabinowych.

Strzelectwo – będziecie strzelać z łuku, 
wiatrówki, karabinku pneumatycznego 
(wiernej repliki karabinu Beretta), pistoletu 
pneumatycznego. 

Gry terenowe – prawie codziennie, a czasem 
i w nocy. 

Wycieczka autokarowa do Gierłoży i Kętrzyna. 
Zwiedzanie kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec” oraz 
sanktuarium w Świętej Lipce.

Elementy survivalu – maskowanie w terenie, 
przenikanie na teren wroga, budowa schronień.

Gry i zabawy integracyjne – ogniska, dyskoteki, 
wycieczki piesze do Węgorzewa (zwiedzanie 
miasta, portu jachtowego), rozgrywki sportowe, 
mecze piłki siatkowej i nożnej.

Orienteering – nauka czytania mapy jest 
niezbędną umiejętnością podczas wypraw 
w nieznane, dodatkowo obsługa kompasu, 
poznanie znaków topograficznych i samodzielne 
wykonanie mapy. Wszystko to wykorzystamy 
podczas zawodów na orientację.

Kadra
Kadra pedagogiczna oraz instruktorzy. 

Noclegi  
Namioty wojskowe – typu NS 6–8-osobowe. 
Organizator zapewnia łóżko, materac, zamykane 
skrzynie na rzeczy (niezbędny własny śpiwór 
i kłódka do skrzyni).

Wyżywienie
Śniadania, obiady, kolacje w stołówce ośrodka.
Podczas całodziennych zajęć uczestnicy jedzą 
śniadanie i obiadokolację oraz dostają suchy 
prowiant.

Dojazd
Fakultatywny z Warszawy, Łodzi, Skierniewic, 
Elbląga, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, 
Kielc, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Szczecina, 
Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Gdańska, 
Gdyni, Olsztyna, Gniezna, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Puław 
i Jabłonowa Pomorskiego. Szczegóły w tabeli 
„dojazd” na początku katalogu.

Cena obejmuje
Wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę kadry, 
ubezpieczenie (NNW – 10000 zł), program. 

Cena nie obejmuje
Dojazdu oraz imprez fakultatywnych. 

Fakultatywnie
Kurs na stopień sternika motorowodnego 
(KM); wodne szaleństwo (WS1, WS3); spływ 
kajakowy (SK); indywidualne lekcje jazdy 
quadem (QZI); nurkowanie (N1). Szczegółowe 
opisy opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

Masz 13–18 lat  
i chcesz w niebanalny sposób 

spędzić wakacje? 
Grasz w paintball,  

ale to nadal za mało adrenaliny?  
Postaw na jeszcze więcej akcji – 

zacznij jeździć quadami!  
Nasz gościnny ośrodek położony 

jest na skraju miasta nad 
brzegiem jeziora Święcajty. 

Na miejscu pole do paintballa, 
tor quadowy itp. 

Do dyspozycji będziemy 
mieli również 20 hektarów 

niezamieszkałej wyspy, na której 
odbędzie się decydująca bitwa 

na kulki z farbą.

Termin
Liczba 

dni
Cena

namioty NS
25.06–08.07 14 1895
09.07–22.07 14 1895
23.07–05.08 14 1895
06.08–19.08 14 1895
20.08–30.08 11* 1195

SPRAWDŹMY CZY WSZYSTKO OK
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-paintballowy
quady
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rekreacja

Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 13–18 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: namioty

Czas trwania: 14, 11 dni



Termin Cena

20.08–30.08 1695

Program
Program obozu w całości podporządkowany jest produkcji filmu na kanał 

Cyber Mariana. Uczestnicy w zależności od swoich zainteresowań biorą 
udział w produkcji przede wszystkim jako aktorzy, ale również jako operatorzy, 

fotografowie, scenografowie itp. 
Poza zdjęciami weźmiecie udział w przygotowaniu planu, rekwizytów, 

scenografii itp. Poznacie tajniki filmowania, montażu, postprodukcji oraz 
zagadnienia związane z prowadzeniem i promocją kanału.

Poza samym Cyber Marianem będziecie mieli możliwość pracy z jego 
zespołem – w tym managerem. Dla osób posiadających własny 

kanał będzie to doskonała okazja do przeprowadzenia audytu 
swoich dotychczasowych poczynań.

Oprócz tego zapewniamy aktywny program dodatkowy 
realizowany w czasie wolnym od produkcji (spływ kajakowy, 

strzelectwo, paintball itp.)

Uczestnicy
Nie muszą posiadać doświadczenia ani wiedzy 

specjalistycznej. Jedynym wymaganiem jest 
ukończenie 18 roku życia. Nie ma żadnych 

wymogów dotyczących zdrowia i kondycji. 

Zakwaterowanie
Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, 
pościel). Łazienki w budynku sanitarnym.

Wyżywienie
Śniadania, obiady, kolacje w stołówce ośrodka. 

Podczas całodziennych zajęć uczestnicy jedzą 
śniadanie i obiadokolację oraz dostają suchy 

prowiant.

Ubezpieczenie
Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są na kwotę 10000 zł (NNW).

Dojazd
Własny

Cena obejmuje
Wyżywienie, zakwaterowanie, program, opiekę kadry 

instruktorskiej, ubezpieczenie. 

Cena nie obejmuje
Dojazdu, imprez fakultatywnych.

Chcesz wiedzieć jak powstają filmy na YouTube?
Chcesz wziąć udział w produkcji jednego z najbardziej znanych 

polskich YouTuberów? A może chcesz poznać pracę YouTubera 
od kuchni i samemu stworzyć swój super kanał? 

Weź udział w wyjątkowym obozie, podczas którego kontakt 
z twórcą nie ogranicza się do możliwości zdobycia autografu 

i pogadania, ale polega na wspólnej pracy artystycznej 
nad prawdziwym projektem, którego efekt zobaczą 

setki tysięcy widzów!
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zajęcia artystyczne

rekreacja

Miejsce: Węgorzewo, Mazury

Wiek: 18–99 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: domki

Czas trwania: 11 dni

Obóz Youtubowy Cyber Marian Camp



Rabka Zdrój to nie tylko malowniczo położone uzdrowisko, ale też idealne 
miejsce, by poczuć smak survivalowej przygody. Udział w rozgrywkach 
paintballowych, nocna wyprawa po skarb, samodzielna budowa wioski 
indiańskiej, jazda quadami i samochodami terenowymi, to tylko niektóre 
z atrakcji, które dostarczą wielu emocji i śmiechu.

Zakwaterowanie
Willa Promienna. Pokoje 2-, 3- i 4-osobowe 
z łazienkami. Teren ogrodzony, całkowicie 
bezpieczny. Do dyspozycji uczestników: 
duży plac zabaw z szałasem, boisko, miejsce 
na ognisko i grilla, świetlica i sala TV, sala 
dyskotekowa, ping-pong, sprzęt sportowy, 
materiały plastyczne, ścianka wspinaczkowa.

Wyżywienie
4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwie-
czorek, kolacja + suchy prowiant na powrót).

Dojazd
PKP na trasie Gdynia–Chabówka–Gdynia 
oraz transfer autokarowy do i z miejsca 
zakwaterowania. Gdynia, Gdańsk, Tczew 
+ 140 zł; Bydgoszcz, Toruń + 120 zł; Kraków 
+ 70 zł; Łódź, Warszawa (dojazd antenowy, 
min. 3 uczestników) + 110 zł; Lębork (dojazd 
antenowy, min. 3 uczestników) + 200 zł. 

Program
Zabawy linowe – spróbujemy wspinaczki 
na sztucznej skałce, wdrapiemy się 
na kontenerową wieżę i zjedziemy na linie nad 
rzeką Rabą. 
Paintball – stworzymy poligon, przygotujemy 
się do walki z wrogiem i pokonamy paintballowy 
tor przeszkód, poznamy technikę i taktykę 
strzelania dynamicznego i statycznego. Podążymy 
do zaginionego w środku ciemnego lasu skarbu. 
Poza tym zabawy integracyjne i drużynowe, nocna 
wyprawa z latarkami – śladami niedźwiedzia.  
Indiańska wioska – zbudujemy indiańskie 
tipi, rozpalimy ognisko, przebierzemy się 
w prawdziwe indiańskie stroje i weźmiemy 
udział w konkursie strzelania z łuków. 
„Wyprawa młodych ekologów” – będziemy 
wędrować ścieżkami edukacyjno-przygodowymi, 
przeprawimy się górskim potokiem, pokonamy 

drewniane mosty i drabinki, poznamy podstawy 
survivalu w różnych warunkach. 
Off road 4x4 – weźmiemy udział w ekscytującej 
jeździe samochodami terenowymi, nie 
będzie nam straszne błoto, strome podjazdy 
i zapierające dech zjazdy.
Wyprawa na Luboń Wielki – wspinaczka 
na szczyt. 
Jazda na quadach – wraz z instruktorem 
wybierzemy się na ekstremalną przejażdżkę 
quadem w trudny teren, po której czeka nas 
ognisko z pieczeniem kiełbasek w górskim 
szałasie. 
Wycieczki autokarowe i piesze – nocleg 
w bacówce w środku lasu, zakopiański Aquapark 
i spacer po Krupówkach, całodzienna wizyta 
w Rabkolandzie – największym parku rozrywki 
w Małopolsce. W zależności od kondycji 
uczestników możliwe wyjścia na wycieczki 
piesze: Rabka – Bania, Rabka – Maciejowa i inne. 
Oprócz tego: dyskoteki, gry i zabawy ruchowe 
na powietrzu, chrzest i śluby kolonijne, 
randka w ciemno, wieczór humoru i dowcipu, 
bal przebierańców, konkursy z nagrodami 
i upominkami i inne.
Uwaga: program jest ramowy. Jego realizacja 
uzależniona będzie od kondycji i wieku 
uczestników.

Cena obejmuje
Zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę kadry 
pedagogicznej, medycznej, przewodnika, 
program kolonii, wstępy, ubezpieczenie NNW, 
podatek VAT.

Cena nie obejmuje
Dojazdu.

Uwaga! Wyjazd PKP 
z Trójmiasta – dzień wcześniej, 
powrót – dzień później.

Termin Cena

04.07–15.07 1526
16.07– 27.07  1526
28.07–08.08 1526

JAK ROBIN HOOD

FAJNA Z NAS PACZKA

NARTY LATEM?
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Survivalowa 
frajda

Różne aktywności

Miejsce: Beskidy

Wiek: 8–16 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: pokoje

Czas trwania: 12 dni



Program
Zobaczymy najsłynniejsze uzdrowisko Beskidu 
Sądeckiego. W samym mieście zwiedzimy Pijalnię 
wód mineralnych oraz słynny deptak. Wdrapiemy 
się na górę parkową i zejdziemy spacerkiem przez 
przepiękny park. Na szczycie będą czekać na nas 
rajskie ślizgawki.

Zamek i skansen w Starej Lubowni. 
Przeniesiemy się w czasy średniowiecznych 
legend, baśni i eposów rycerskich. Odwiedzimy 
zamek Lubomirskich. Zobaczymy niesamowity 
pokaz sokolnictwa. Nad naszymi głowami 
poszybują drapieżne ptaki: orły, sokoły, sowy 
i kruki.

Bardejów – jedno z najstarszych 
i najpiękniejszych miast w Słowacji. Jego 
starówka została wpisana na listę UNESCO a sam 
rynek, baszty, fontanny i piękne kamienice robią 
duże wrażenie na zwiedzających. Finalną częścią 
wycieczki będzie 3 godzinny pobyt w kompleksie 
basenów Aquaruthenia.

3, 2, 1, Start: czyli emocjonujący przejazd 
gokartami! Kto nie chciałby się poczuć jak Kubica 
lub Hołowczyc? Usiądziemy za kierownicą 
i pomkniemy najszybciej jak tylko możemy 
w kolonijnym wyścigu gokartami na specjalnie 
przygotowanym torze.

Ogrody sensoryczne. Pojedziemy do kolejnego 
uzdrowiska, jakim jest prześliczna Muszyna. 
Będziemy mieli okazję pospacerować 
po ogrodach zmysłów – największym ogrodzie 
sensorycznym w całej Polsce, zwiedzić pijalnie 
wód, a na koniec poszaleć w nowo otwartym 
centrum rekreacji Zapopradzie. Do naszej 
dyspozycji będą baseny rekreacyjne, zjeżdżalnie 
i jacuzzi (4 h).

Dodatkowo w programie
Wyprawa najdłuższą i najnowocześniejszą 
Kolejką Gondolową w Polsce na szczyt 
Jaworzyny, gra terenowa wśród leśnych gęstwin 
Parku Zdrojowego. Projekt Runway – zabawa 
w kreatorów mody. Quilling, czyli popularna 
technika papieroplastyki wykorzystywana 
do tworzenia kartek okolicznościowych, biżuterii 
czy ozdób. Kryptonim Agent, czyli gra dla 

nieustraszonych agentów wywiadu. Dyskoteki, 
gry i zabawy ruchowe na powietrzu, chrzest 
i śluby kolonijne, randka w ciemno, wieczór 
humoru i dowcipu, bal przebierańców, turniej 
piłkarski, konkursy z nagrodami, wycieczki 
piesze po okolicy i inne (realizacja wybranych 
elementów programu uzależniona będzie 
od pogody, kondycji i wieku uczestników).

Zakwaterowanie
Ośrodek „Daglezja” usytuowany w centrum 
uzdrowiska. Teren ośrodka jest ogrodzony 
i oświetlony. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe oraz 
typu studio z pełnym węzłem sanitarnym. 
Do dyspozycji uczestników, świetlica, sala TV, 
zadaszone miejsce na ognisko, boisko do piłki 
nożnej i koszykówki, kort do tenisa ziemnego, stół 
do tenisa stołowego, piłkarzyki, mini siłownia.

Wyżywienie
4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja) oraz suchy prowiant 
na drogę powrotną.

Dojazd
Autokarem, busem lub PKP, realizowany 
z miejscowości: Gdańsk, Tczew + 180 zł; 
Bydgoszcz, Toruń + 160 zł; Łódź, Warszawa 
+ 140 zł; Kraków, Katowice + 80 zł. (W przypadku 
dojazdu z okolic Trójmiasta, powrót w dniu 
następującym po dniu zakończenia imprezy).

Cena obejmuje
Zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę kadry 
pedagogicznej, medycznej, przewodnika, 
program kolonii, wstępy, ubezpieczenie NNW, 
podatek VAT. 

Uwaga!
Terminy imprezy dotyczą wyjazdu i powrotu 
do Trójmiasta.
Termin dla dojazdu własnego: przyjazd 
do ośrodka w godzinach 
wieczornych, powrót 
dzień wcześniej 
(zakończenie 
turnusu w godzinach  
popołudniowych/
wieczornych).

Krynica Zdrój 
to najsłynniejsze polskie 
uzdrowisko, jeden z największych 
i najpiękniejszych kurortów 
Beskidu Sądeckiego. Krynica 
nazywana jest perłą górskich 
uzdrowisk. Słynie nie tylko z wód 
leczniczych, ale też z wyjątkowej 
architektury. 

Termin Cena

30.06–12.07 1569
11.07–23.07 1569
22.07–03.08 1569

MOŻNA STRACIĆ GŁOWĘ ;-)

SPOTKANIE NA SZCZYCIE
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Akcja 
Rewelacja! 

Różne aktywności

Miejsce: Krynica Zdrój

Wiek: 8–16 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: pokoje

Czas trwania: 12 dni



Program  
(wspólny dla wszystkich grup konnych 
i obozu rekreacyjnego)
Wizyta w Sea Park Sarbsk – największym na 
północy Polski parku związanym z tematyką 
mórz i oceanów oraz w prehistorycznym 
oceanarium 3D z kinem 5D, w którym 
możemy stanąć „ oko w oko” ze stworami 
zamieszkującymi wody naszej planety miliony 
lat temu. Zajęcia w Parku Linowym w Łebie, 
zwiedzanie „Domku do góry nogami”, zajęcia 
sportowe (siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna), 
plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką 
ratownika, dyskoteki, konkursy, ogniska.

Kadra
Wychowawcy. Jazdy konne odbywają się 
pod kierunkiem doświadczonego trenera 
II klasy państwowej mającego do pomocy 
wykwalifikowanych instruktorów.

Zakwaterowanie
Pensjonat „Łebska Roma”. Pokoje 4-, 5-osobowe 
z łazienkami Na miejscu: stołówka, świetlica, 
boisko sportowe, tenis stołowy. Do morza 
1500 m, do jeziora i stadniny ok. 900 m.

Wyżywienie
W stołówce pensjonatu, cztery posiłki dziennie 
(w tym podwieczorek). Pierwsze świadczenie – 
obiad, ostatnie świadczenie – kolacja oraz suchy 
prowiant.

Fakultatywnie
Dodatkowa lekcja nauki jazdy konnej –  
ok. 35 zł/godz. (płatne w stadninie); 
kurs powożenia (6 godzin) – 70 zł/os. 
(płatne na miejscu); odznaka PZJ „Jeżdżę 

konno”, koszt egzaminu 50 zł – dla grupy 
średniozaawansowanej (płatne na miejscu); 
rajd nad morze – 3,5-godzinny atrakcyjny rajd 
połączony z półgodzinnym galopem brzegiem 
morza, do przejechania jest łącznie ok. 30 km – 
tylko dla grupy zaawansowanej na zakończenie 
turnusu po uzyskaniu zgody instruktora – 90 zł 
(płatne na miejscu); warsztaty tenisa ziemnego 
(8 godzin zajęć z instruktorem) – 180 zł/os. 
(płatny na miejscu); wycieczka do Trójmiasta, 
wstęp do Parku Wodnego w Sopocie – 100 zł/os.; 
wycieczka do Labiryntu Park Łeba, największego 
naturalnego labiryntu – 20 zł; wakacyjny kurs 
gokartowy – 200 zł. 

Dojazd
Autokarem, busem lub PKP, realizowany przy 
co najmniej 5 osobach z danej miejscowości: 
Warszawa + 90 zł; Łódź, Bydgoszcz, Toruń, 
Włocławek + 100 zł; Lublin, Kraków, Katowice, 
Częstochowa, Wrocław, Poznań, Zielona Góra, 
Białystok, Olsztyn, Radom, Płock, Siedlce, 
Rzeszów, Tarnobrzeg, Kielce + 130 zł.

Cena obejmuje
Zakwaterowanie, wyżywienie, wybrany program 
nauki jazdy konnej oraz uzupełniający program 
rekreacyjno-krajoznawczy, ubezpieczenie, 
opiekę wychowawczą.

Początkujący
• zajęcia teoretyczne (5 godz.); 

• zajęcia praktyczne (8 godz. 20 min.): 
nauka na lonży (5 lekcji po 40 min.),  

samodzielna jazda na ujeżdżalni (5 godz.).

Średniozaawansowani
• zajęcia teoretyczne (5 godz.); 

• zajęcia praktyczne (10 godz.): 
samodzielna jazda na ujeżdżalni – korekta 

dosiadu i nauka półsiadu (4 godz.), 
nauka galopu (4 godz.),  

galop w terenie (2 godz.).

Zaawansowani
(osoby dobrze jeżdżące konno – galop 

w terenie, nauka skoków, dodatkowo istnieje 
możliwość wyjazdu na rajd nad morzem)

• zajęcia teoretyczne (5 godz.);  
• zajęcia praktyczne (10 godz.): 

jazda na ujeżdżalni (5 godz.), 
nauka skoków na ujeżdżalni (2 godz.), 
wyjazdy na galopy w terenie (3 godz.).

Grupa szkoleniowo-sportowa
Warunkiem uczestnictwa w tej grupie 
jest umiejętność poprawnego galopu 

i podstaw w skokach, co jest sprawdzane 
w pierwszym dniu przez trenera. 

W przypadku akceptacji trenera należy uiścić 
dodatkową opłatę w wysokości 250 zł. Grupa 

ta przygotowuje się do zdania egzaminu 
Polskiego Związku Jeździeckiego na odznakę 

brązową lub srebrną, przeprowadzanego 
na terenie ośrodka,  

po zdaniu egzaminu wewnętrznego. 
• zajęcia teoretyczne (8 godz.); 

• zajęcia praktyczne (12 godz.): 
jazda na ujeżdżalni (2 godz.), 

doskonalenie umiejętności skoków (3 godz.), 
wyjazdy na galopy w terenie (2 godz.), 

przygotowanie do egzaminu z ujeżdżania 
i skoków (3 godz.), 

egzamin wewnętrzny (1 godz.),  
egzamin przed komisją PZJ (1 godz.).

Zapraszamy wszystkich miłośników koni do Nowęcina koło Łeby.
Każdy, kto pasjonuje się jazdą konną będzie zadowolony z profesjonalnie 
przygotowanego szkolenia dla początkujących, średniozaawansowanych, 
zaawansowanych lub obozu sportowo-szkoleniowego. Obóz odbędzie się 
w przepięknie położonej miejscowości Nowęcin nad jeziorem Sarbsko koło 
Łeby, w stadninie „Senny” posiadającej 30 koni i krytą ujeżdżalnię.

Termin
Cena

Konny Rekreacyjny
26.06–08.07 1690 1350
08.07–20.07 1690 1350
20.07–01.08 1690 1350
01.08–13.08 1690 1350

Terminy 
turnusów 
podano łącznie 
z transportem 
(przejazdy 
nocne). 
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Obóz konny  
– Nowęcin

rekreacja

konie

Miejsce: Pomorze

Wiek: 11–18 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: pokoje

Czas trwania: 13 dni



Bukowina Tatrzańska 
to pięknie usytuowana 
miejscowość położona 
na Podhalu. Widać z niej 
cały łańcuch Tatr biegnący 
ze wschodu na zachód. Latem 
przyciąga amatorów spokojnego 
wypoczynku i pieszych wędrówek.
Na terenie ośrodka „Zbójnicówka”,  
w którym zakwaterowani będą 
uczestnicy, znajduje się boisko 
sportowe (koszykówka, piłka 
nożna), plac zabaw i dużo miejsca 
na inne atrakcje.  
W budynku znajdują się dwie 
świetlice, izba regionalna 
z kominkiem.

Obóz RPG – Twierdza (12–19 lat)
RPG (role-playing game), często zwana grą 
wyobraźni, pozwala przenieść wymyślone 
przez siebie postaci do nieznanych krain 
pełnych legend, zagadek i porywających 
przygód. W trakcie trwania obozu, pod opieką 
doświadczonych Mistrzów Gry, wszyscy 
uczestnicy przeniosą się do magicznej krainy, 
gdzie wcielą się w wykreowanych przez siebie 
bohaterów i przeżyją niezwykłe historie. 

Obóz Larpowy – Gra o Tron  
(12–18 lat)
Królestwo się zachwiało... Po upadku szalonego 
króla i kilkunastu latach spokoju wszystko 
wskazuje na to, że czeka je kolejna Gra o Tron. 
Marzyłeś kiedykolwiek, żeby przeżyć przygody 
rodem z legend? Czarować? Walczyć mieczem? 
A może bardziej podobał ci się Mad Max 
i ekscytowała Cię wizja postapokaliptycznego 
świata? Obóz LARPowy daje Ci okazję, by 
spełnić te marzenia. LARP (Live Action Role 
Playing) to odmiana gry fabularnej rozgrywanej 
na żywo, w której gracze wcielają się w swoje 
postaci i odgrywają przydzielone im role. 
Całość podobna jest do improwizowanej sztuki 
teatralnej, nad którą czuwa doświadczony Mistrz 
Gry – reżyser i scenarzysta w jednej osobie. Tutaj 
uczestnik nie „wczuwa się” w daną postać, tylko 
po prostu nią „jest”!

Chilloutowy Obóz Geeka  
(13–18 lat)
Zapraszamy na najbardziej epicki obóz w historii 
Twierdzy Fantastyki! W programie między 
innymi: erpeging na trawingu, freakowe żarty, 
ju-tub party, nerd-chilling i wiele, wiele innych 
fantastycznych atrakcji. 
3k6 relaksu i +4 do fejmu to tylko niektóre 
bonusy jakie czekają na każdego uczestnika 
Chilloutowego Obozu Geeka. Przedstawiamy 
propozycję totalnie relaksującego obozu 
w promieniach fantastyki! Pozycja obowiązkowa 
dla wszystkich pozytywnie zakręconych ludzi 
chcących spędzić wakacje w lajtowym klimacie 
swojego ulubionego hobby.

Obóz gry figurkowej X-Wing (12–18 lat)
Trwa wojna domowa. Choć flota Imperium jest 
znacznie liczniejsza od rebelianckiej, Sojusz nie 
traci nadziei, gdyż działania garstki dzielnych 
pilotów mogą odmienić los galaktyki… 
X-Wing to szybka gra taktyczna, osadzona 
w uniwersum Star Wars. W trakcie rozgrywki 
gracze kontrolują gwiezdne myśliwce Sojuszu 
Rebeliantów albo Imperium Galaktycznego, 
wybierają pilotów, którzy siądą za ich sterami, 
wyposażają statki w broń i usprawnienia – 
wszystko to w celu pokonania swoich rywali.

Zakwaterowanie
Ośrodek „Zbójnicówka” położony jest 
w cichym miejscu z dala od miejskiego zgiełku. 
Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 
3–5-osobowych z łazienkami.

Wyżywienie
3 posiłki dziennie: śniadanie,  
obiad + podwieczorek, kolacja.

Dojazd
Płatny dodatkowo – Kraków + 120 zł; Katowice 
+ 140 zł; Łódź +180 zł; Warszawa + 198 zł;  
Poznań + 190 zł; Wrocław + 180 zł; Szczecin 
+ 198 zł; Gdańsk, Gdynia + 198 zł.

Cena obejmuje
Program, opiekę kadry, koszulkę obozową, 
płytę ze zdjęciami z obozu, zakwaterowanie, 
wyżywienie, ubezpieczenie NNW.

Cena nie obejmuje
Dojazdu.

FANTASTYCZNIE :-)

Termin Dni Cena

26.06–07.07 12 1749
08.07–19.07 12 1749
20.07–29.07 10 1599
30.07–10.08 12 1749
11.08–22.08 12 1749
23.08–29.08 7* 999

* w terminie 7-dniowym 
program będzie realizowany  

w ograniczonym zakresie
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Bukowina 
Tatrzańska

A
B

C D

Miejsce: Tatry

Wiek: 12–19 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: pokoje

Czas trwania: 12, 10, 7 dni

wybór
programów



Street Dance – obóz tańca 
nowoczesnego (9–14 lat)
Wyzwól swoje emocje! Pokaż, kim jesteś! Street 
dance, czyli „taniec uliczny”, jest połączeniem 
różnych form tańca nowoczesnego takich jak 
hip-hop, break-dance czy funky. Charakteryzuje 
się on brakiem ścisłych reguł, dzięki czemu każdy 
może w nim wyrazić swoje indywidualne emocje 
i ujawnić część swej osobowości. Podczas obozu 
uczestnicy poznają również elementy związane 
z kulturą hip-hop.

Hobbit – Przygoda w Śródziemiu  
(8–13 lat)
Niezwykły obóz dla fanów Władcy Pierścieni 
i Hobbita. Dołącz do krasnoludów i weź udział 
w niezwykłej podróży. Samotna Góra niedługo 
może odzyskać dawny blask, lecz wszystko to za-
leży od powodzenia Waszej wyprawy. Od Wa-
szych decyzji będzie zależało powodzenie misji 
i los wielu istnień. 

Obóz w świecie klocków lego (8–13 lat)
Wszystko zaczyna się od pomysłu – u nas 
nauczysz się wprowadzić go w życie. Zapro-
jektujemy własne serie, zbudujemy obozowe 
miasteczko. Uwolnij swoją wyobraźnię – skonstru-
uj nawet najbardziej niesamowite modele i pokaż 
je światu!

Akademia Rycerzy Jedi (8–13 lat)
Jeśli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen? Mamy 
idealny obóz dla Ciebie! Jako jeden z padawanów 
weźmiesz udział w wyjątkowym szkoleniu oraz 
wielu misjach na odległych planetach. Będziesz 
zdobywać kolejne umiejętności, by na koniec 
wykorzystać je w epickim pojedynku z Sithami! 
Niech Moc będzie z Tobą!

Przygoda z angielskim (9–14 lat)
Wakacje to przede wszystkim czas rozrywki 
i odpoczynku od szkoły. Można je jednak wy-
korzystać do aktywnej nauki poprzez zabawę, 
co na pewno zaprocentuje później nie tylko 

w szkolnej ławce ale i codziennym życiu. Obóz 
przygody z angielskim to znakomita okazja by 
podszkolić swoją znajomość języka angielskiego 
i fantastycznie spędzić wakacje!
Dzięki nowoczesnym, aktywizującym metodom 
nauki prowadzonej przy okazji zajęć tereno-
wych, nawet nie spostrzeżesz, gdy nowe słówka 
same wskoczą Ci do głowy, a rozmowa w języku 
angielskim stanie się dla Ciebie czymś naturalnym. 
Program obozu przygody z elementami obozu ję-
zykowego pełen jest niespodzianek i atrakcji, które 
na pewno długo pozostaną w twojej pamięci.
Obóz przeznaczony jest dla osób o podstawo-
wej i średnio zaawansowanej znajomości języka 
angielskiego.

Obóz Agenta 007 (8–13 lat)
Zapraszamy na obóz szkoleniowy tajnego agenta. 
To miejsce gdzie elita wywiadu spotyka się by do-
skonalić swoje umiejętności. Specjalnie dla nich 
przygotowano w tym roku szereg przeróżnych 
zadań sprawdzających ich sprawność fizyczną 
i wiedzę. Czekają na nich tajne misje, o których nie 
możemy pisać nawet tutaj... 

Adventure4Girls (8–13 lat)
Przygoda w gronie dziewczyn to niesamowita 
frajda! Wakacje w strefie, do której nie ma prawa 
wstępu żaden chłopak. Nikt przecież nie jest 
w stanie tak dobrze zrozumieć pełnej szalonych 
pomysłów dziewczyny jak grono jej nowych 
przyjaciółek!
Zwariowane zabawy, szalone przygody i wszystko 
co tylko dziewczęca głowa jest w stanie sobie 
wyobrazić!

Atak Sztuki (8–13 lat)
Fascynuje Cię tworzenie nowych rzeczy? Lubisz 
robić coś z niczego? My również! Stwórzmy więc 
razem wspaniałe rzeczy z papieru, drewna, gliny 
i innych materiałów. Malujmy, wycinajmy, klejmy, 
budujmy! Poznajmy ciekawe techniki artystyczne 
i bawmy się sztuką tworzenia jak nigdy dotąd! 
Zapraszamy na obóz handmade’owy, czyli obóz 
ręcznego tworzenia przedmiotów. 

Poronin dzięki atrakcyjnej 
lokalizacji stał się znany jako 

miejscowość letniskowa, 
odwiedzana przez malarzy, 

poetów, pisarzy. Okolice 
są znakomitymi terenami 

do uprawiania turystyki pieszej.
Ośrodek „Limba” jest, 

komfortowym obiektem, 
usytuowanym w pięknej 

i spokojnej okolicy. Na terenie 
ośrodka znajdują się świetlice, 

chata regionalna, szałas 
grillowy, basen, sala gier, sala 

taneczna, plac zabaw oraz boiska 
do koszykówki i piłki nożnej.

Zakwaterowanie
Pokoje 3–5-osobowe z łazienkami.

Wyżywienie
3 posiłki dziennie: śniadanie,  

obiad + podwieczorek, kolacja. 

Dojazd
Płatny dodatkowo – Kraków + 120 zł; 

Katowice + 140 zł; Łódź +180 zł; Warszawa 
+ 198 zł; Poznań + 190zł; Wrocław + 180 zł; 
Szczecin + 198 zł; Gdańsk, Gdynia + 198 zł.

Cena obejmuje
Program, opiekę kadry, koszulkę obozową, 

płytę ze zdjęciami z obozu, zakwaterowanie, 
wyżywienie, 

ubezpieczenie NNW.

Cena nie 
obejmuje

Dojazdu.

Termin Dni Cena

26.06–07.07 12 1699
08.07–19.07 12 1699
20.07–29.07 10 1549
30.07–10.08 12 1699
11.08–22.08 12 1699
23.08–29.08 7* 999

* w terminie 7-dniowym 
program będzie realizowany  

w ograniczonym zakresie
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Poronin 

A
B

C D

Miejsce: Tatry

Wiek: 8–14 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: pokoje

Czas trwania: 12, 10, 7 dni

wybór
programów



Siły Specjalne – obóz ASG  
(12–15, 15–18 lat)
Air Soft Gun: zajęcia z użyciem broni skonstruo-
wanej w celu realnego odwzorowania pola walki 
(repliki broni ASG to wierne kopie oryginałów, 
pod względem wielkości, szczegółów i ciężaru). 
Pozwala to ćwiczyć taktykę w warunkach 
będących odtworzeniem prawdziwych działań.

Program
Nauka obsługi ASG oraz zasad bezpieczeństwa, 
metody ubezpieczania partnerów, komunikacja 
niewerbalna między partnerami i sekcjami, 
sygnały dowodzenia i sygnały umowne, 
dostosowywanie taktyki do terenu działań; 
ćwiczenie zielonej, czerwonej i czarnej 
taktyki. Podstawy musztry, poruszanie się 
w szyku patrolowym, militarny tor przeszkód, 
samoobrona, survival, pokaz wyposażenia 
wojskowego, techniki linowe, spływ survivalowy 
Brdą z biwakiem w lesie, dwudniowa gra 
terenowa i wiele innych zajęć. 
Jedną z największych atrakcji obozu są zajęcia 
z prawdziwym karabinem AK-47 Kałasznikow. 
Nauka zasad działania rozkładanie i składanie 
broni, przeładowywania, celowania i oddawania 
„suchych strzałów”; zawody w szybkości 
składania broni i ładowania magazynków.  
(broń pozbawiona cech bojowych).

Cena
1599 zł (namiot); 1749 zł (domek)

Taaaaka Ryba – Obóz wędkarski 
(10–14, 14–18 lat)
Obóz dla fanów wędkarstwa i tych, którzy 
chcieliby dopiero spróbować swoich sił 
w rywalizacji o taaaaką rybę! 

Program
Wędkarstwo: nauka wędkowania metodą 
spławikową, gruntową i spinningową. 
Organizacja stanowiska wędkarskiego. 
Dobór oraz przygotowanie sprzętu i łowiska. 
Poznanie przepisów PZW. Pokazy wędkarstwa 
wyczynowego, wędkowanie z brzegu, z łodzi 
i w nocy. Zawody wędkarskie spławikowe oraz 
rzutowe, połów karpi, amurów, karasi, linów, 
szczupaków, węgorzy i sumów. Całodniowa 
wyprawa na łowisko specjalne.
Poza tym w programie: 
Survival – budowa tratw, przeprawy przez 
rzeki, wąwozy i bagna, rozpalanie ognisk, 
budowa i nocleg w szałasach, biwak „pod 
gołym niebem”, rozpoznawanie jadalnych 
roślin, grzybów i tropów zwierząt, samodzielne 
przygotowywanie posiłków na biwakach, 
konstruowanie prymitywnego sprzętu 
wędkarskiego, nauka wędkowania metodą 
traperską. Wielobój wędkarski, pierwsza pomoc, 
orienteering, wycieczki rowerowe, wycieczki 
kajakowe, ogniska, zabawy i rekreacja.

Cena
1799 zł

Mały Farmer (8–13 lat)
Współczesne dzieci coraz rzadziej mają 
możliwość zobaczenia na własne oczy zwierząt 
hodowlanych, czy pracy na roli. Z pewnością 
wiesz, że jajka nie rosną na drzewach, ale na tym 
obozie będziesz sam mógł je pozbierać w kurniku.

Program
Zapoznanie się z pracą w gospodarstwie rolnym, 
na polu, w lesie, sadzie i wiejskiej kuchni. Wśród 
zajęć najciekawsze czynności jak na przykład: 
poznanie narzędzi i urządzeń rolniczych, 
karmienie i opieka nad zwierzętami domowymi, 
czerpanie wody ze studni, nauka robienia 
pamiątek z siana, słomy i innych płodów rolnych, 
przędzenie wełny. Zapoznanie z traktorem 
i kombajnem, udział w sianokosach lub 
żniwach. Pielęgnacja grządek, zbieranie warzyw 
i owoców, rozpoznawanie podstawowych zbóż 
i warzyw. Zebrane produkty wykorzystamy 
do własnoręcznego gotowania w wiejskiej kuchni. 
Wyprawa do lasu – rozpoznawanie jadalnych 
roślin, grzybów i tropów zwierząt, zbieranie runa 
leśnego, wędkowanie, nauka samodzielnego 
przygotowywania posiłków na leśnych biwakach. 
Warsztaty rękodzielnicze – garncarskie, 
kowalskie, wyrób ozdób z wełny i filcu. Poza 
tym w programie wycieczka do kopalni, zajęcia 
sportowe, rekreacyjne i wiele innych atrakcji. 

Cena
1699 zł

GRUPA SZTURMOWA TAAAAAKA RYBA! SŁODZIAKI!
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Zamrzenica

A
B

C D

Miejsce: Bory Tucholskie

Wiek: 8–18 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: domki, namioty

Czas trwania: 11 dni

wybór
programów



Ośrodek Leśne Ustronie położony 
jest w Zamrzenicy – małej osadzie 

w sercu Borów Tucholskich 
bezpośrednio nad brzegiem 

Jeziora Koronowskiego.  
Do dyspozycji uczestników 

są tam: jadalnia, kawiarnia z salą 
dyskotekową i tarasem, świetlica, 
biblioteka, sklepik, tenis stołowy, 

boisko do siatkówki plażowej, 
piłki nożnej, miejsce na ognisko, 

pole paintballowe, sztuczna  
ścianka wspinaczkowa, sprzęt 

sportowy i wodny, własna, 
wydzielona plaża z pomostami 

i strzeżonym kąpieliskiem.

Zakwaterowanie
Domki drewniane 3–7-osobowe z łazienką 

i aneksem kuchennym. 
Dla uczestników obozów„Siły Specjalne” 

i Obozu Survivalowego: namioty wojskowe 
z łóżkami, materacami i kocami. Wyposażone 

w szafki na ubrania i wieszaki. Obok 
namiotów niezależne zaplecze sanitarne.

Wyżywienie
4 posiłki dziennie – od kolacji w dniu 

przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu 
+ suchy prowiant na drogę powrotną.

Dojazd
Autokarem z większości miast Polski 

za dopłatą. Między innymi z: Krakowa, Katowic, 
Opola, Wrocławia, Białegostoku + 180 zł; 

Częstochowy, Zielonej Góry + 150 zł; 
Piotrkowa, Łodzi, Poznania, Warszawy + 130 zł; 

Włocławka, Torunia, Bydgoszczy + 80 zł.
Przyjazdy indywidualne od godziny 15:30.

Cena obejmuje
10 noclegów, wyżywienie, opiekę kadry 

pedagogicznej i instruktorskiej oraz 
opiekę medyczną, realizację programu, 

nagrody i pamiątki, dojazdy lokalne, 
ubezpieczenie NNW (5000 zł).

Cena nie obejmuje
Dojazdu, opcji fakultatywnych.

Fakultatywnie
Paintball laserowy – 25 zł godzina,  

paintball – 35 zł, katapulta wodna – 10 zł.

Uwaga! 
Od każdego uczestnika  

pierwszego dnia pobytu 
pobierzemy kaucję 

w wysokości 30 zł na pokrycie 
ewentualnych strat 
zawinionych przez 

niego w sprzęcie 
lub w wyposażeniu ośrodka. 

Jeśli takich strat nie 
będzie – kaucję w całości 

zwrócimy w dniu wyjazdu.

Mały Strzelec – Obóz z laserowym 
paintballem (8–13 lat) 
Co dzień czekać na Was będą nowe 
zróżnicowane tematycznie przygody.

Program 
„Laser Tag”: symulacja pola walki 
z wykorzystaniem wojskowych, elektronicznych 
symulatorów broni. Rozgrywki wg. scenariuszy 
przeniesionych z CoD, CS, MoH itp.
„Mały Komandos”: podstawy walki wręcz 
i samoobrony.
„Mały Survivalowiec”: budowanie tratw, 
szałasów, nocleg na biwaku, rozpalanie ognisk, 
pozyskiwanie i przygotowanie pożywienia, 
przewidywanie pogody.
„Mały Strzelec”: zawody w strzelaniu z łuków 
i proc oraz krótkiej i długiej broni pneumatycznej 
do tarcz i celów ruchomych, aktywna strzelnica 
paintballowa.
„Mały Ratownik”: niesienie pomocy 
przedmedycznej, opatrywanie ran, usztywnianie 
kończyn i tamowanie krwotoków, budowa noszy 
i transport rannego.
„Mały Zwiadowca”: posługiwanie się busolą, 
odnajdywanie północy, sporządzanie szkiców 
terenu, szyfrowanie wiadomości, maskowanie 
w terenie. Poza tym: militarny tor przeszkód OSF, 
wycieczki rowerowe i kajakowe, kąpiele w jeziorze.

Cena
1699 zł

Obóz Survivalowy (12–15, 15–18 lat)
Survival to sztuka przetrwania w trudnych, 
nietypowych i niesprzyjających warunkach 
terenowych oraz atmosferycznych. Podczas 
obozu poznacie teorię i praktykę podstawowych 
zagadnień związanych z przetrwaniem 
w extremalnym otoczeniu.

Program 
Survival: różne sposoby rozpalania ognia 
(łuk ogniowy, krzesiwo, krzemień, zapałki 
i zapalniczka), rodzaje stosów ogniskowych oraz 
ich zastosowanie (piramida, pagoda, tratwa, 
studnia, gwiazda), budowa schronienia oraz jego 
maskowanie (szałasy, ziemianki, prowizoryczne 
namioty), zdobywanie i uzdatnianie wody 
do picia, tajniki „leśnej kuchni” – jadalne 
rośliny i owady, sposoby zdobywania mięsa, 
rozpoznawanie tropów dzikich zwierząt, 
wykorzystywanie leśnych ziół i przypraw, 
budowa podstawowych narzędzi, broni 
i pułapek niezbędnych do przetrwania. 
Poza tym w programie: ABC rozbitka 
na wodzie, zajęcia linowe, ratownictwo, 
terenoznawstwo, kamuflaż, walka wręcz, 
trening strzelecki, dwudniowa, survivalowa 
eskapada w teren leśny połączona z noclegiem 
oraz spływem na dętkach Brdą, zajęcia 
sprawnościowe i wiele innych zajęć.

Cena
1499 zł (namiot); 1649 zł (domek)

Terminy

26.06–06.07
07.07–17.07
18.07–28.07
29.07–08.08
09.08–19.08
20.08–30.08

OK!!! PRZETRWANIE TO SZTUKA!
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Obóz fabularno-survivalowy  
„Counter Strike” (10–14 lat i 14–18 lat)
Zapraszamy miłośników gier komputerowych, 
którzy mają ochotę w realu wziąć udział w fabule 
„Counter Strike’a”. Uczestnicy podczas obozu 
będą podzieleni na dwa rywalizujące zespoły. 
Fabuła zakończy się 24-godzinną grą terenową. 

Program
Trening – posługiwanie się bronią białą, 
odbieranie broni napastnikowi gołymi rękami, 
strzelanie dynamiczne (przy pomocy ASG 
z różnych pozycji i zza przeszkód na polowej 
strzelnicy dynamicznej), współpraca 
w grupie (ubezpieczanie się, praca w parach, 
dostosowywanie taktyki do terenu działań 
i posiadanego sprzętu, sygnały dowodzenia 
i sygnały umowne), działanie w tzw. „killing 
house” (czyszczenie pomieszczeń z terrorystów), 
strzelanie z replik broni snajperskiej, kurs survivalu 
– pierwsza pomoc metodami survivalowymi, 
budowanie schronienia, rozpalanie ognia 
w różnych warunkach pogodowych i różnymi 
metodami, pozyskiwanie i uzdatnianie wody 
do picia, zielona kuchnia (rośliny jadalne, 
leśna apteka), orientacja w terenie, zajęcia 
sprawnościowe (zaprawy poranne, musztra, biegi 
sprawnościowe, nocne marszobiegi i zajęcia 
na basenie), ogniska, plażowanie i kąpiele.

Cena
1799 zł

Obóz militarny „Młody Komandos” 
(8–13 lat)
To unikatowa okazja dla najmłodszych 
pasjonatów wojskowości na przeżycie 
niezapomnianej militarnej przygody. Realizacja 
programu obozu będzie dostosowana 
do indywidualnych możliwości uczestników

Program
Musztra na wesoło, strzelectwo (replika 
Walter P99), zapoznanie z AK-47 Kałasznikow 
(broń pozbawiona jest cech bojowych). Pokaz 
wyposażenia wojskowego – zapoznanie się 
i nauka obsługi replik karabinków AKM, AKMS, 
M4, L85, karabinu maszynowego M249 oraz 
granatników przeciwpancernych AT4 i M72 LAW, 
przymierzanie umundurowania i wyposażenia 
różnych armii i formacji wojskowych. Taktyka 
zielona – zasady przetrwania w lesie (budowa 
schronienia, rozpalanie ognia, pozyskiwanie 
wody do picia, nocny biwak w lesie). Zajęcia 
saperskie, militarny samochód terenowy, 
paintball dla najmłodszych, militarny system 
samoobrony, gry terenowe, pierwsza pomoc, 
Fort Rogowo (aktywne poznanie ekspozycji 
samolotów wojskowych, przejazd trasą 
terenową amerykańskimi ciężarówkami 
wojskowymi), zajęcia sprawnościowe, ogniska, 
plażowanie i kąpiele. 

Cena 
1699 zł

Obóz militarny „Ostatni Pluton”  
(13–15 lat i 15–18 lat)
Strzelectwo, walki wręcz, manewry taktyczne, 
zwiad wojskowy i wiele innych zajęć 
w wojskowym klimacie. Jeśli tak chciałbyś 
spędzić wakacje, to zapraszamy na „Ostatni 
pluton”. Obóz szczególnie polecamy 
uczestnikom obozów militarnych z lat 
poprzednich.

Program
Manewry taktyczne z wykorzystaniem 
broni paintballowej, symulacje militarne 
z użyciem broni ASG, symulacje pola walki 
z wykorzystaniem pirotechniki i efektów 
dźwiękowych, zapoznanie się z AK-47 
Kałasznikow (broń pozbawiona jest cech 
bojowych), strzelectwo, pokaz wyposażenia 
wojskowego, S.E.R.E. (przetrwanie, unikanie, 
opór i ucieczka), walka wręcz, ćwiczenia 
saperskie i inżynieryjne, zwiad wojskowy, 
techniki interwencyjne, trening sprawnościowy 
i wytrzymałościowy, killing house (ćwiczenie 
działania w budynku), test komandosa 
(całodniowe zajęcia wzorowane na testach 
do jednostki Navy Seals, czy polskiej „Selekcji”), 
musztra, taktyka zielona, techniki linowe, 
pierwsza pomoc, Boot Camp (24-godzinna misja 
w lesie), ogniska, plażowanie i kąpiele.

Cena
1849 zł

JEDNĄ ZAPAŁKĄ!! GŁOWA DO GÓRY ;-)JA I MÓJ „AK”
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Mrzeżyno

A
B

C D

Miejsce: Pomorze

Wiek: 8–18 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: pokoje

Czas trwania: 11 dni



Obóz snajperski „Na linii strzału”  
(12–15 lat i 15–18 lat)
Interesujesz się wojskowością? Lubisz wysiłek 
fizyczny, rywalizację i zajęcia pełne adrenaliny? 
Wszystko to oferuje obóz „Na linii strzału”. 
Mile widziani będą uczestnicy obozów 
militarnych, paintballowych i ASG z lat 
poprzednich. Wskazana wysoka sprawność 
fizyczna i kondycja. Przez cały obóz uczestnicy 
wykonywać będą zadania w dwuosobowych 
drużynach snajperskich rywalizujących ze sobą. 

Program 
Air Soft Gun (zajęcia z użyciem broni 
skonstruowanej w celu realnego odwzorowania 
pola walki), scenariusze ASG, „Sneak & Shoot” 
(nawigowanie w terenie patrolowanym przez 
wroga, zacieranie śladów, eliminacja patroli, 
zabezpieczanie punktów kluczowych), sztuka 
kamuflażu, strzelanie długodystansowe, zajęcia 
taktyczne, zajęcia snajperskie, survival militarny, 
taktyka czerwona (auto-ratownictwo, pierwsza 
pomoc na polu walki, ewakuacja), walka wręcz, 
zajęcia strzeleckie, pojazd uzbrojony. 
„Na Linii Strzału” – 24-godzinne zawody 
sprawdzające wszelkie umiejętności nabyte 
w czasie obozu. Zajęcia sprawnościowe, ogniska, 
plażowanie i kąpiele.

Cena
1899 zł

Obóz Fabularny ASG „S.T.A.L.K.E.R.” 
(12–15 lat i 15–18 lat)
Weź bezpośredni udział w wydarzeniach, które 
dotąd przeżywałeś jedynie poprzez ekran 
monitora. Stań się „żywym uczestnikiem” 
gry, wciel się w postać stalkera, bandyty, 
mutanta lub żołnierza. Fabuła i klimat obozu 
nawiązywać będą do świata ukazanego w serii 
gier komputerowych S.T.A.L.K.E.R. oraz powieści 
science fiction braci Strugackich.

Program
Seria scenariuszy larpowych z elementami ASG 
(uczestnicy poruszać się będą po zrujnowanej 
„Zonie” – odgrywając role wybranych przez 
Siebie postaci, wykonując przydzielone zadania, 
„zarabiając walutę”, zwiedzając anomalie, 
odnajdując artefakty i walcząc z przeciwnymi 
frakcjami). Warsztaty effect FX – przygotowanie 
kostiumów, rekwizytów i artefaktów, stylizacja 
twarzy, opowieści z „Zony”, rozgrywki 
o tematyce postapokaliptycznej. „Piknik 
na skraju drogi” – dwudniowa, terenowa gra 
larpowa, podczas której uczestnicy muszą 
dokonywać trudnych wyborów, wykorzystywać 
swoją wiedzę i umiejętności w celu przeżycia 
w „Zonie”. Treningi sprawnościowe, ogniska, 
plażowanie i kąpiele.

Cena
1799 zł

Zakwaterowanie
Pokoje 3–5-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym.

Wyżywienie
4 posiłki dziennie (od kolacji pierwszego dnia 

do śniadania dnia ostatniego).  
Śniadania i kolacje w formie bufetu.  
Suchy prowiant na drogę powrotną.

Dojazd
Autokarem z większości miast Polski za 

dopłatą. Między innymi z: Krakowa, Katowic, 
Opola, Wrocławia, Białegostoku + 180 zł; 

Częstochowy, Zielonej Góry + 150 zł; 
Piotrkowa, Łodzi, Poznania, Warszawy + 130 zł; 

Włocławka, Torunia, Bydgoszczy + 80 zł.
Przyjazdy indywidualne od godziny 18:30.

Cena obejmuje
Zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie, 
opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej 
oraz opiekę medyczną, realizację programu, 

nagrody i pamiątki, dojazdy lokalne, 
ubezpieczenie NNW (5000 zł) Signal Iduna.

Cena nie obejmuje
Dojazdu, opcji fakultatywnych, 

kaucji zwrotnej w wysokości 30 zł.

Fakultatywnie
Paintball – 30 zł,  

strzelectwo – 20 zł,  
ASG – 10 zł.

Uwaga! 
Od każdego uczestnika  

pierwszego dnia pobytu  
pobierzemy kaucję 

w wysokości 30 zł na pokrycie 
ewentualnych strat 
zawinionych przez 

niego w sprzęcie 
lub w wyposażeniu ośrodka. 

Jeśli takich strat nie 
będzie – kaucję w całości 

zwrócimy w dniu wyjazdu.

Ośrodek Wypoczynkowy 
„Famasta” jest położony 

350 metrów od morza i graniczy 
z terenami leśnymi, na których 

przez wiele lat rozmieszczone 
były jednostki wojskowe, 

a do dziś pozostały fortyfikacje 
i umocnienia wykorzystywane 

do zajęć obozowych.  
Obiekt ma własną kawiarnię, 

2 sale dyskotekowe, bibliotekę, 
7 sal telewizyjnych, siłownię, stoły 
do ping-ponga, boiska sportowe, 

kort tenisowy, odkryty basen, 
place zabaw i miejsca na ogniska.

Terminy

26.06–06.07
07.07–17.07
18.07–28.07
29.07–08.08
09.08–19.08
20.08–30.08…WIDAĆ MNIE? NIEWINNA OFIARA ;-)
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Obóz Chilloutowy (13–18 lat)
Podczas 2-tygodniowej wspólnej super 
zabawy odreagujesz stres nagromadzony 
podczas całego roku szkolnego i zadbasz 
o swoje ciało i ducha. Z wolną głową i dobrym 
samopoczuciem spędzisz czas z fajnymi ludźmi. 
Poczujesz atmosferę wolności i swobody, 
odprężysz się przy blasku gorącego słońca 
i wyciszysz wsłuchany w szum sosnowego 
lasu. Będzie czas na wszystko – wypoczniesz, 
doładujesz baterie nad brzegiem morza, 
a jeśli będziesz miał ochotę – mamy dla Ciebie 
propozycję odjechanych zajęć plastycznych, 
sportowych, psychologicznych i terenowych.
 

Obóz Zumba Fitness (13–18 lat)
Zumba to genialne połączenie tańca i fitnessu, 
muzyki latino, dance i rock and rolla, tańca 
orientalnego, reggaetonu. 
Urok Zumby leży w jej prostocie – nie trzeba 
być profesjonalistą, nie trzeba spędzać długich 
godzin na nauce i ćwiczeniach! Od pierwszych 
zajęć można się po prostu bawić tańcem! 

Obóz workoutowy (13–18 lat)
Chciałbyś wziąć się za siebie, ale nie wiesz jak? 
Myślisz, że trening to jedynie nudne machanie 
sztangą? Wspólnymi siłami postaramy się 
to zmienić! Podczas codziennych treningów 
z instruktorem będziesz miał okazję poprawić 
swoją kondycję, popracować nad siłą i sylwetką. 
Ale prawdziwy facet to nie tylko rzeźba i siła, 
lecz również określony styl i kultura osobista. 
Na obozie będzie okazja do podszkolenia także 
tych umiejętności, byś mógł zaimponować nie 
tylko sylwetką!

Obóz Dancehall (13–18 lat)
Dancehall to energiczny i żywiołowy gatunek 
tańca pochodzący z Jamajki. Zyskuje coraz 
większą popularność, dzięki intrygującym 
ruchom i wielkiej dynamice. Niezwykłe 
brzmienie muzyki powoduje, że nogi same mkną 
na parkiet, a szalone układy choreograficzne 
dają możliwość wyrażenia siebie. Obóz będzie 
świetną przygodą zarówno dla tych, którym 
żaden ze stylów tańca nie jest obcy, jak i dla tych, 
którzy pierwszy raz wchodzą na parkiet.

Mierzeja Wiślana to jeden 
z najbardziej urokliwych 
zakątków polskiego wybrzeża. 
Przesmyk oddzielający Zalew 
Wiślany od Zatoki Gdańskiej 
zachwyca szerokimi plażami, 
widokami i roślinnością parku 
krajobrazowego. Znajdująca 
się w samym centrum Mierzei 
Krynica Morska, zmienia się 
latem w tętniącą życiem, 
wakacyjną stolicę Wybrzeża!

Wakacje w Krynicy Morskiej 
spędzimy w ośrodku 
wypoczynkowym Bałtyk, 
z którego mamy tylko 
300 metrów do morza 
i kilka kroków do centrum 
miejscowości. Ośrodek 
zapewnia noclegi w pokojach 
2–5-osobowych z łazienkami. 
Dodatkowo znajduje się 
tu sala taneczna, altana 
grillowa oraz zadaszone boisko 
wielofunkcyjne. Teren zielony 
dookoła ośrodka jest ogrodzony, 
zapewniając komfort 
wypoczynku i bezpieczeństwo 
uczestnikom.

TYLKO REGGAE!MOCNA EKIPA!
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Krynica Morska

A
B

C D

Miejsce: Wybrzeże Bałtyku

Wiek: 12–18 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: pokoje

Czas trwania: 12, 10, 7 dni

wybór
programów



Obóz Summer Chill in English  
(13–18 lat)
Znasz angielski w teorii, nawet czasem coś 
napiszesz, ale płynna rozmowa w tym języku jest 
dla Ciebie nie do przeskoczenia? Podczas obozu 
nawet nie zauważysz, kiedy podczas imprezy, 
meczu piłki plażowej, czy barbecue, zaczniesz 
bez przeszkód posługiwać się angielskim. Ale nie 
zapominajmy też o tym, że język obcy najlepiej 
poznaje się przez kulturę danego kraju – dlatego 
nie zabraknie wystrzałowych zajęć wprost 
ze Stanów i Wielkiej Brytanii!

Parkour & Freerun (12–18 lat)
Parkour to nie tylko sztuka przemieszczania 
się, ale także styl życia! Na obozie poznasz 
techniki szybkiego pokonywania przeszkód. 
Nauczysz się akrobacji wykorzystywanych 
we freerunie, weźmiesz udział w zajęciach 
slackline i streetworkout, spróbujesz swoich 
sił w kuglarstwie. W sieci pełno jest filmów, 
na których traceurzy w efektowny sposób 
„przelatują” nad przeszkodami. Mówisz 
sobie: też bym tak chciał? To nic trudnego! 
Sprawdź sam!

Uwierz w siebie! Aktywny obóz 
odchudzający (13–18 lat)
Postanowiliśmy udowodnić, że można czuć 
się wspaniale i świetnie się bawić, a przy okazji 
zgubić kilka kilogramów. 
Zaplanowaliśmy dla Was zajęcia aerobowe i cykl 
warsztatów na temat zdrowego odżywiania 
i dbania o urodę. W połączeniu z zajęciami 
Active! otrzymamy przepis na spędzenie wakacji 
z nową energią i dobrym samopoczuciem! 

American Camp (13–18 lat)
Masz dość smętnego klimatu w wakacje, chcesz 
przeżyć naprawdę odjechaną przygodę w stylu 
amerykańskiego college’u? Na dwa tygodnie 
staniesz się członkiem jednego z rywalizujących 
ze sobą bractw, zagrasz w amerykański football 
przy asyście ślicznych cheerleaderek, pobawisz 
się na imprezie w stylu balu absolwentów 
z tradycyjnym amerykańskim hamburgerem. 
Zachody słońca, szum fal i super zabawa 
z wyluzowanymi ludźmi – Get ready for the 
American Dream!

Zakwaterowanie
Komfortowe pokoje 2–5-osobowe z łazienkami. 

Na III turnusie również domki 8-osobowe 
(3 pokoje i 2 łazienki).

Wyżywienie
3 posiłki dziennie:  

śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja. 

Dojazd
Płatny dodatkowo – Kraków,  

Katowice + 198 zł; Łódź + 180 zł;  
Poznań + 180 zł; Warszawa + 198 zł;  
Wrocław + 190 zł; Szczecin + 180 zł;  

Gdańsk, Gdynia + 100 zł.

Cena obejmuje
Program, opiekę kadry, koszulkę obozową, 

płytę ze zdjęciami z obozu, zakwaterowanie, 
wyżywienie, ubezpieczenie NNW.

Cena nie obejmuje
Dojazdu.

TAKIE TAM Z DESKĄ... KÓŁKO GRANIASTE POPOŁUDNIOWY RELAKS

Termin Dni Cena

25.06–06.07 12 1749
07.07–18.07 12 1749
19.07–28.07 10 1599
29.07–09.08 12 1749
10.08–21.08 12 1749
22.08–28.08 7* 999

* w terminie 7-dniowym 
program będzie realizowany  

w ograniczonym zakresie
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Termin Cena
25.06–06.07 1650
07.07–18.07 1650
19.07–30.07 1640
31.07–11.08 1640

Obóz językowy (8–12 lat i 13–16 lat) 

Zajęcia językowe
Program językowy obejmuje 20 godzin 
lekcyjnych (każda po 45 minut) w formie zajęć 
w salach oraz 30 godzin zajęć językowych 
w terenie. Na pierwszych zajęciach odbędzie 
się test kwalifikacyjny, na podstawie którego 
uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 
językowe. Lekcje prowadzone będą z naciskiem 
na konwersacje, nie zabraknie także 
doskonalenia gramatyki, słownictwa i pisowni. 
Ponadto native speakerzy będą uczestniczyć 
w pełni w życiu obozowym.

Zajęcia rekreacyjne
Plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki 
siatkówki i inne zajęcia sportowe. Dla chętnych 
nasi instruktorzy przeprowadzą zajęcia 
dziennikarstwa, przyrodnicze, survivalowe 
oraz podstaw fotografii. Zapewniamy 
również szalone atrakcje jak bubble football 
(odmiana piłki nożnej, w której zawodnicy 
grają w specjalnych kulach wypełnionych 
powietrzem) i laserowy paintball. 

Zajęcia fakultatywne
Wycieczka do Aquaparku w Sopocie 
(realizowana przy min. 20 chętnych osobach) 
+ 65 zł; warsztaty taneczne – 10 godzin zajęć 
tanecznych z instruktorem (każda po 45 minut), 
doskonalenie technik tańca + 100 zł; warsztaty 
tenisowe + 300 zł.

Zakwaterowanie
Ośrodek wypoczynkowy Feniks położony jest 
niecałe 400 m od morza, z dala od ruchliwych 
ulic, na terenie z dużą ilością zieleni 

obejmującym prawie 1,5 ha. Znajdują się tam: 
boisko do badmintona, boisko do siatkówki, 
wydzielone miejsce na ognisko oraz plac zabaw 
dla dzieci. Za ogrodzeniem zlokalizowane 
jest boisko do piłki nożnej. Zakwaterowanie 
w pokojach 3–5-osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym i balkonami.

Wyżywienie
Trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad 
+ podwieczorek, kolacja) w stołówce ośrodka 
oraz suchy prowiant na drogę powrotną.

Dojazd
Autokarem na trasie Warszawa–Łódź–Toruń–
Bydgoszcz–Jastrzębia Góra – koszt przejazdu 
w obie strony nie więcej niż 180 zł. Dodatkowe 
połączenia antenowe organizowane przy grupie 
minimum 5 osób: Kraków, Katowice, Wrocław, 
Częstochowa, Łódź, Poznań i inne miasta. 
Szczegółowe ceny przejazdów na naszej stronie 
internetowej.

Cena obejmuje
Program, materiały dydaktyczne, 11 noclegów, 
wyżywienie trzy razy dziennie + suchy prowiant 
na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, dyskoteki, opiekę ratownika, kadry 
oraz lekarza i pielęgniarki, ubezpieczenie.

Cena nie obejmuje
Zajęć fakultatywnych, dojazdu.

Wakacje nie muszą kojarzyć się tylko z lenistwem.  
Dla tych, którzy nie lubią wakacyjnej bezczynności przygotowaliśmy obóz 
w Jastrzębiej Górze – Letnią Szkołę Języka Angielskiego.
Zajęcia będą prowadzone przez native speakerów, co pozwoli Wam 
w praktyce przetestować swoje umiejętności językowe.  
Jak powszechnie wiadomo najlepszym sposobem na naukę języków  
jest spotkanie oko w oko z obcokrajowcem.

SŁONECZNY PATROL

DRZEMKA NA RĘCZNIKU

OŚRODEK  „FENIKS”
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Jastrzębia  
Góra

rekreacja

nauka języka

Miejsce: Bałtyk

Wiek: 8–16 lat

Wyżywienie: pełne (stołówka)

Noclegi: pokoje

Czas trwania: 11 dni



Termin Dni
Cena

A B C
pawilon domki domki domki

25.06–07.07 12 1645 1545 1545 –
25.06–10.07 16 – 1795 1795 –
08.07–21.07 14 1745 1645 1645 1845
11.07–26.08 16 – 1795 1795 –
22.07–03.08 13 1645 1545 1545 1745
27.07–11.08 16 – 1795 1795 –
04.08–15.08 12 1545 1445 1445 –

A. Kolonia „Moc Atrakcji”  (7–13 lat)
Program
Wycieczka do rezerwatu przyrody Liwia, 
wycieczka autokarowa do Kołobrzegu, wycieczka 
do Trzęsacza i Rewala. Park Linowy – pokonanie 
szeregu przeszkód: mostów, kładek, huśtawek itp. 
Uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt.
Przejażdżka Kolejką Retro po Wybrzeżu Rewalskim 
– jedna z największych atrakcji na Wybrzeżu, 
przejazd „afrykańskim” zabytkowym parowozem.
Rejs statkiem pirackim po morzu.

Dodatkowo: kąpiele, aerobik, siatkówka, 
piłka nożna, koszykówka, bieganie, zajęcia 
z umiejętności orientowania się w terenie, turniej 
grup w Wakacyjnym Czteroboju, aquaolimpiada, 
wakacyjna olimpiada sportowa, wycieczki 
rowerowe, konkurs piosenki „Śpiewać każdy 
może”, ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry, 
konkursy, gry terenowe, konkurs na najfajniejszą 
rzeźbę w piasku oraz wiele innych.

B. Obóz „Moc Atrakcji” (14–17 lat)
Program
Wycieczka do rezerwatu przyrody Liwia: 
fotografowanie i podpatrywanie ptaków 
w rezerwacie “Jezioro Liwia” w Niechorzu 
(100 gatunków ptaków);
Wycieczka do Międzyzdrojów, gdzie zobaczymy 
molo, Aleję Gwiazd, Muzeum Figur Woskowych. 
Oprócz tego w Wolińskim Parku Narodowym 

odwiedzimy Jezioro Turkusowe, punkt widokowy 
Wzgórze Gosań. 
LaserTag – czyli tzw. laserowy paintball.
Park Linowy: pokonamy szereg przeszkód: 
mostów, kładek huśtawek itp. Uczestnicy 
wyposażeni są w profesjonalny sprzęt.

Dodatkowo: Zwiedzanie ruin średniowiecznego 
kościółka zniszczonego przez proces abrazji 
w Trzęsaczu, zwiedzanie jedynego w Europie 
Multimedialnego Muzeum 15-go Południka, 
kąpiele, multi-sport, zajęcia z umiejętności 
orientowania się w terenie, turniej grup 
w Wakacyjnym Czteroboju, zawody pływackie, 
animacje przy basenie, gry integracyjne, festiwal 
karaoke, Mam Talent, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, konkursy, gry terenowe, przeciąganie 
liny, Mafia, planszówki, speed dating – masz tylko 
5 minut, kręcimy zwariowany obozowy filmik, 
spacery nad morze na zachód słońca, szalone 
dyskoteki, treningi relaksacyjne, obozowe SPA, 
poczuj się jak barman – przygotowywanie koktajli 
owocowych.

C. Kolonia „Minecraft i roboty  
+ Moc Atrakcji” (7–13 lat)
Program
Podczas wyjazdu zamienicie się 
w konstruktorów robotów Lego Mindstorms, 
których zadaniem będzie stworzenie 
Minecraft’owych światów i wykonywanie 
różnorakich misji. Wszystko zależy od waszej 
pomysłowości i kreatywności.
Podczas tych warsztatów poznacie świat 
robotyki budując oraz programując 
zaawansowane i często zabawne konstrukcje 
nawiązujące do Minecrafta. Zajęcia oparte 
są o zestawy edukacyjne Lego Mindstorms 
EX3. (Zestawy takie są używane na uczelniach 
technicznych). Roboty skonstruowane z Lego 
posiadają własny mikrokomputer, silniki oraz 
czujniki: odległości, dźwięku, dotyku i koloru. 
Oczywiście zbudowanego robota trzeba 
jeszcze “ożywić” przez wgranie odpowiedniego 
oprogramowania. Poza programem „Minecraft 
i roboty” uczestnicy realizują elementy 
programu kolonii „Moc Atrakcji.

Zakwaterowanie
Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy 

„Dziejba Leśna” usytuowany w pięknym 
lesie sosnowym ok. 200 metrów do morza. 

Śpimy w murowanym pawilonie „C” – pokoje 
4-osobowe z łazienkami lub w świeżo 

wyremontowanych drewnianych domkach 
składających się każdy z pokoju  

3- i 5-osobowego z łazienką oraz tarasem. 

Ośrodek dysponuje
Stołówką, salą dyskotekową z lustrami, 

świetlicami z ekranami i telebimami, boiskami 
do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki 

plażowej, placem zabaw dla dzieci, miejscem 
na ognisko, stołem do tenisa oraz basenem 

letnim z podgrzewaną wodą. Duży teren 
ośrodka (2 ha) jest ogrodzony i dozorowany. 

Na miejscu darmowe WIFI. 

Cena obejmuje
Zakwaterowanie wg wariantu, wyżywienie, 

transport, program, ubezpieczenie NNW 
(5000 zł), opiekę kadry pedagogicznej 

(kierownik oraz 1 wychowawca na ok. 15 
uczestników), medycznej, ratownika. 

Cena nie obejmuje
Dopłat do transportu z poszczególnych miast, 

opłat za wycieczki fakultatywne i dodatkowe 
programy: You Can Dance + 80 zł, warsztaty 

pływackie + 110 zł, lasertag (dla kolonii) 
+ 35 zł, kręgle + 15 zł, Aquapark Sandra 

Spa + 30 zł, Cesarskie Kąpieliska + 60 zł i 10 € 
na wstęp, Heide Park + 200 zł i 30 € na wstęp, 

Tropical Islands + 180 zł i 30 € na wstęp.

DZIAŁA?
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Pogorzelica 
 

A
B

C D

Miejsce: Wybrzeże Rewalskie

Wiek: 7–13 i 14–17 lat

Wyżywienie: pełne

Noclegi: pokoje lub domki

Czas trwania: 12, 13, 14, 16 dni

wybór
programów



Termin
Cena

11–16 lat 13–18 lat
01.07–09.07 1800 –
08.07–16.07 – 1800
15.07–23.07 1800 –
22.07–30.07 – 1800

Zakwaterowanie
Na obrzeżach Londynu, u rodzin z klasy 
średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 
2–4-osobowych.

Wyżywienie
Śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, 
herbata. 
Lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w formie suchego 
prowiantu).  
Obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, 
herbata.

Program
Dzień 1 – przejazd w stronę Wielkiej Brytanii.
Dzień 2 – przeprawa promowa, Londyn – spacer 
obok Tower of London, przez Tower Bridge, doki 
Św. Katarzyny, brzegiem Tamizy, obok teatru The 
Shakespeares Globe, przez Most Milenijny itp. 
Dzień 3 – Oxford – zwiedzanie. 
Dzień 4 – Londyn – Gabinet Figur Woskowych, 
Oxford Street, Hyde Park, Muzeum Historii 
Naturalnej. 
Dzień 5 – Longleat Safari Park – 
najpopularniejszy Park Safari w UK.  
Dzień 6 – Londyn – London Eye, Akwarium Sea 
Life, spacer po Soho, Covent Garden, Muzeum 
Transportu. 
Dzień 7 – wycieczka do Warner Bros. Studio, 
po powrocie do Londynu – British Museum. 
Dzień 8 – Londyn – spacer obok Opactwa 
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 
Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Wyjazd 
w kierunku Polski. Pakiet samolotowy: powrót 
do Polski. 
Dzień 9 – Przyjazd do Polski.  
W czasie zwiedzania wymienionych atrakcji 
odbywają się ćwiczenia językowe. 
Uwaga! Poszczególne punkty programu mogą 
ulec przesunięciu lub zmianie.

Dojazd
We własnym zakresie lub dojazd zorganizowany 
z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic, okolic 
Opola, Wrocławia, Lubina, Zielonej Góry, 
Poznania, Torzymia, Radomia, okolic Konina. 
Przejazd komfortowym autokarem z WC, 

klimatyzacją, barkiem i DVD. Z niektórych 
miejscowości możliwość dowozu uczestników 
busem do głównego autokaru. Przed 
granicą przewidujemy postój na posiłek oraz 
ewentualne przesiadki. Dojazd realizowany jest 
przy minimum 5 osobach z danej miejscowości. 
Dopłata za transport autokarem 400zł.
W terminie 2 i 4 możliwość transportu 
lotniczego. Pakiet lotniczy – 1390 zł.  
Szczegóły na stronie internetowej. 

Cena obejmuje
Zakwaterowanie – 6 noclegów w Londynie, 
wyżywienie – 3 razy dziennie – świadczenia 
rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia 
(niedziela), kończą się ciepłym lunchem przed 
wyjazdem z Londynu 8 dnia (sobota). Opiekę 
pilota i wychowawców, zajęcia językowe 
w terenie, ubezpieczenie AXA – NNW, KL 
i bagaż, bogaty program zwiedzania, materiały 
dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim. 

Cena nie obejmuje
Kosztów wstępów i realizacji programu  
(płatne na miejscu w Londynie): 120 GBP 
dla osób, które urodziły się po roku 2001, 
140 GBP dla osób, które urodziły się w roku 
2001 i wcześniej; kosztów transportu; 
dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji – 67 zł (deklarowane w ciągu 3 dni 
roboczych od momentu wpłaty zaliczki), 
ubezpieczenia dla osób przewlekle chorych 
– 115 zł (deklarowane najpóźniej tydzień 
przed wyjazdem), gwarancji niezmiennej ceny 
bez względu na koszt paliwa i kursy walut 
(deklarowane w dniu zawarcia umowy) – 
dopłata 80 zł.

Uwaga
Uczestnicy muszą posiadać paszport 
lub dowód 
osobisty.

Sugerujemy 
zabranie ok. 
5 € na toalety 
w Niemczech.

Wyjazd daje możliwość poznania 
nie tylko Londynu i Oxfordu, ale 
również przeżycia niezapomnianej 
przygody w parku safari, czy 
studiu Harrego Pottera. Podczas 
obozu autokar jest do dyspozycji 
grupy. Obóz obejmuje zajęcia 
w terenie, podczas których 
uczestnicy realizują praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie gier 
i zabaw, co daje im możliwość 
szlifowania swoich umiejętności 
językowych, ale przede wszystkim 
przeżycia niezapomnianej 
przygody. Uliczne wywiady, 
rozmowy z rodziną goszczącą 
czy osobami zatrudnionymi 
w muzeach rozwijają umiejętności 
komunikacyjne uczestników 
i gwarantują wspaniałą zabawę. 

VISIT BRITAIN

PICCADILLY CIRCUS
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Londyn  
i miasta Anglii

nauka
języka

zwiedzanie

Miejsce: Wielka Brytania

Wiek: 11–16 i 13–18 lat

Wyżywienie: u rodzin brytyjskich

Noclegi: u rodzin brytyjskich

Czas trwania: 9 dni



Malta zachwyca 
śródziemnomorskim klimatem, 

krystalicznie czystą wodą, 
a także śladami historii 

w postaci zapierających dech 
w piersiach budowli i dzieł sztuki. 

Nasz obóz łączy ze sobą letni 
wypoczynek z doskonaleniem 

znajomości języka angielskiego, 
który funkcjonuje tu na równi 

z maltańskim językiem 
urzędowym. Młodzież ma 

zarówno zajęcia w klasach, 
prowadzone przez native 

speakerów w międzynarodowej 
szkole językowej, jak i ćwiczenia 

językowe w terenie rozbudzające 
w uczestnikach potrzebę 

używania języka w codziennych 
sytuacjach.

Zakwaterowanie
Uczestnicy są zakwaterowani głównie 
w miejscowościach Swieqi i Pembroke, u rodzin 
maltańskich. Każda rodzina przyjmuje 2, 3 lub 
4 osoby z grupy obozowej (może też gościć 
młodzież z innych krajów).

Wyżywienie
Śniadania: płatki z mlekiem, tosty z dżemem, 
herbata lub kawa.
Lunch: kanapka, owoc, woda (lunch wydawany 
jest w formie suchego prowiantu).
Obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, 
deser, woda.

Program A
Dzień 1 – Przylot na Maltę.
Dzień 2 – Plażowanie na jednej z najładniejszych 
maltańskich plaż. Uwaga: koszt wypożyczenia 
leżaka i parasola – ok. 10 €.
Dzień 3 – Zajęcia językowe w klasach, gra 
terenowa „treasure hunt”, projekcja filmu 
w języku angielskim i dyskusja, dyskoteka.
Dzień 4 – Zajęcia językowe w klasach, wycieczka 
do Valletty – stolicy Malty; zwiedzanie m.in. 
Katedry Św. Jana (wstęp 8 €) oraz muzeum 
katedralnego, wieczór integracyjny.
Dzień 5 – Zajęcia językowe w klasach, Sliema – 
jeden z głównych kurortów Malty. 
Dzień 6 – Zajęcia językowe w klasach, warsztaty 
językowe, wyjazd do Mdiny i Rabatu, wieczorem 
gry i zabawy.
Dzień 7 – Wycieczka na Comino, plażowanie 
na „Błękitnej Lagunie (leżak 10 €).
Dzień 8 – Przylot do Polski. 

Program B
Dzień 1 – Przylot na Maltę.
Dzień 2 – Wycieczka na piaszczystą plażę (koszt 
wypożyczenia leżaka i parasola – ok. 10 €).
Dzień 3 – Zajęcia językowe w klasach, gra 
terenowa „treasure hunt”, projekcja filmu 
w języku angielskim i dyskusja, dyskoteka.
Dzień 4 – zajęcia językowe w klasach, warsztaty 
językowe, plażowanie, wyjazd do Mdiny – 
dawnej stolicy Malty.
Dzień 5 – Zajęcia językowe w klasach, wyjazd 
do Sliemy i spacer po Valletcie, wieczorem gry 
i zabawy.

Dzień 6 – Zajęcia językowe w klasach, wyjazd 
do Trzech Miast (Vittoriosa, Cospicua i Senglea), 
twierdzy zbudowanej i umocnionej przez rycerzy 
maltańskich, słynnej z wielkiego oblężenia 
w 1565 r., wieczorem integracja na plaży.
Dzień 7 – Wyjazd na Gozo: Dwejra – widok 
na malownicze Azure Window, zwiedzanie 
Victorii, stolicy Gozo, relaks w Xlendi Bay, 
wieczorem spacer i plażowanie.
Dzień 8 – Przylot do Polski. 

Nauka języka 
(wspólnie dla obu programów)
Odbywa się w renomowanej maltańskiej szkole 
językowej Link School of English, w grupach 
międzynarodowych. W czasie zwiedzania 
wymienionych atrakcji odbywają się ćwiczenia 
językowe. Program prowadzony jest częściowo 
w języku angielskim.  
Uwaga! Poszczególne punkty obu programów 
mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Dojazd
Przelot Warszawa – Malta – Warszawa liniami 
lotniczymi Air Malta. Uwaga! W trakcie przelotu 
uczestnicy dostaną kanapkę i małą butelkę 
wody.

Cena obejmuje
Zakwaterowanie – 7 noclegów na Malcie, 
wyżywienie – 3 razy dziennie, przelot 
samolotem na trasie Warszawa–Malta– 
Warszawa, opiekę pedagogiczną, ubezpieczenie 
AXA – NNW, KL i bagaż, ćwiczenia językowe 
w trakcie zwiedzania.

Cena nie obejmuje
Dodatkowej, obowiązkowej opłaty 190 € 
(16 lekcji języka angielskiego w klasach, 
test kwalifikacyjny, materiały dydaktyczne, 
certyfikat ukończenia kursu, transfer z lotniska 
na Malcie, koszty wstępów i realizacji programu 
zwiedzania); dobrowolnego ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji, ubezpieczenia dla osób 
przewlekle chorych, gwarancji niezmiennej 
ceny bez względu na koszt paliwa i kursy 
walut (deklarowane w dniu zawarcia umowy) – 
dopłata 80 zł.

Termin Wariant Cena

24.06–01.07 A 2140
01.07–08.07 B 2190
08.07–15.07 A 2190
15.07–22.07 B 2190
22.07–29.07 A 2190
29.07–05.08 B 2190
05.08–12.08 A 2190
12.08–19.08 B 2190
19.08–26.08 A 2140
26.08–02.09 A 2090

Uwaga
Uczestnicy muszą posiadać paszport lub 

dowód osobisty oraz legitymację szkolną. 
Sugerujemy zabranie kieszonkowego 

w wysokości ok. 8–10 € na dzień.

(ceny skalkulowane 
na podstawie kursu 

1 € = 4,4 zł)
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Malta

nauka języka

zwiedzanie

rekreacja

Miejsce: Malta

Wiek: 12–18 lat

Wyżywienie: u rodzin maltańskich

Noclegi: u rodzin maltańskich

Czas trwania: 8 dni



Wyżywienie
Hiszpania – 3 razy dziennie w formie bufetu 
w restauracji hotelowej (od kolacji w dniu 
przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu). Napoje 
zawarte w cenie: śniadanie – kawa, herbata, soki, 
woda; obiad i kolacja – woda. Włochy – śniadanie 
w Gardalandzie w formie suchego prowiantu.

Program – obóz młodzieżowy (OM) 
i wczasy młodzieżowe (WM) 
Dzień 1/2 – wyjazd z Polski, przejazd przez 
Włochy (zwiedzanie Mediolanu), Francję 
do Hiszpanii; dzień 3 – przyjazd do Hiszpanii, 
zakwaterowanie; dni 3–10 – pobyt na Costa 
Brava. W programie gry i zabawy integracyjne 
z grupami międzynarodowymi, rozgrywki 
sportowe, plażowanie, kąpiele w morzu 
i w basenie; dzień 10 – wykwaterowanie, 
plażowanie, wieczorem wyjazd z Hiszpanii; 
dzień 11 – przyjazd do parku rozrywki 
Gardaland, wieczorem wyjazd w kierunku Polski. 
Dzień 12 – przyjazd do Polski. 

Dojazd
Autokarem o podwyższonym standardzie 
(klimatyzacja, barek, WC). Lublin, Katowice, 
Gliwice, Opole i Wrocław – bez dopłat; Puławy 
+ 30 zł; Radom + 70 zł; Warszawa, Łódź, Kielce 
+ 100 zł; Piotrków Tryb. + 80 zł; Radomsko, 
Częstochowa + 50 zł; Kraków + 80 zł. Przejazd 
realizowany przy min. 4 uczestnikach: 
Rzeszów, Toruń, Białystok , Poznań + 150 zł; 
Mielec + 120 zł; Tarnów + 100 zł; Bydgoszcz 
+ 175 zł; Włocławek + 125 zł; Gdańsk + 200 zł. 
Na odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd 
innym środkiem transportu.

Cena obejmuje
Dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację 
programu, ubezpieczenie (NNW 15000 zł, 
KL 10000 €, bagaż 800 zł), opiekę pilota, opiekę 
pedagogiczną (nie dotyczy WM).

Cena nie obejmuje
Biletów, opcji fakultatywnych, dopłat 
do wyjazdów antenowych, obowiązkowej 
kaucji hotelowej 15 €, taksy klimatycznej 
dla osób powyżej 16 lat (0,5 €/osoba/dzień); 

dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji – 2,5–3% ceny imprezy; 
ubezpieczenia dla osób przewlekle chorych 
+ 110 zł; gwarancji niezmiennej ceny bez 
względu na koszt paliwa i kursy walut + 80 zł.

Program fakultatywny: 
La Siesta – hiszpańskie show z pokazami 
Flamenco (ok. 27 €). Water World – 
uznawany jest za jeden z najatrakcyjniejszych  
i największych parków wodnych w całej 
Hiszpani, wstęp całodzienny ok. 30 €. Tossa 
De Mar – rejs statkiem spacerowym – ok. 22 €.
Dyskoteki – lokale położone w centrum 
Lloret de Mar oferują muzykę w prawie 
każdym gatunku. Karnet na 5 wejść ok. 27 €. 
Wycieczka do Barcelony + fontanny – ok. 35 €. 
Zwiedzanie m.in.: słynnej hiszpańskiej ulicy 
Las Ramblas z przepiękną gotycką starówką, 
Dzielnica Łacińska, Katedra św. Eulalii, słynnych 
dzieł Gaudiego – Katedra Sagrada Familia. 
Wizyta na Camp Nou (wstęp płatny dodatkowo 
– grupa powyżej 20 os. ok. 19 €/os, poniżej 20 
osób bilet indywidualny ok. 23 €). Wieczorem 
pokaz tańczących fontann – Font Magica – 
widowiskowy spektakl „światło i dźwięk”.

Dla zainteresowanych pakiety 
programowe
Mini Pakiet: 235 zł – Water World – miasteczko 
wodne, Gardaland.
Mini Pakiet 16+: 220 zł – Gardaland, dyskoteki – 
karnet 5 wejść.
Pakiet Standard: 330 zł – Gardaland, Water 
World, rejs statkiem do Tossa de Mar.
Ekstra Pakiet: 435 zł – Gardaland, Water World, 
rejs do Tossy, La Siesta Show.
Barcelona – Pakiet Promocyjny: 100 zł. 
Pakiety należy opłacić przed wyjazdem!

Uwagi
Sugerowane kieszonkowe ok. 100 €  
plus kwota na wybrany program fakultatywny 
i bilety wstępu. Na gorące posiłki w drodze 
należy przeznaczyć ok. 20 € i 25 zł. Prosimy 
o zabezpieczenie prowiantu na czas przejazdu 
do Hiszpanii. Wstęp na dyskoteki od 16 lat. 
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania 
paszportu lub dowodu osobistego.

Termin
Cena

OM WM
24.06–05.07 1999 1969
01.07–12.07 2160 2130
08.07–19.07 2160 2130
15.07–26.07 2160 2130
22.07–02.08 2160 2130
29.07–09.08 2160 2130

Fascynująca podróż do słonecznej 
Hiszpani! Czeka Was moc atrakcji, 
zwiedzimy między innymi 
Barcelonę. 

Samba *** w Lloret de Mar 
położony jest około 350 m 
od plaży. W pobliżu hotelu 
znajduje się centrum miejscowości 
z licznymi atrakcjami. Bezpłatne 
Wi-Fi przy recepcji i w holu hotelu. 
Zakwaterowanie w pokojach 
3–4-osobowych z łazienkami, 
telefonem, telewizją, sejfem 
i balkonem.

PLAZA ESPAÑA
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Lloret de Mar

rekreacja

zwiedzanie

Miejsce: Hiszpania

Wiek: 12–18 lat (OM),  
18–25 lat (WM)

Wyżywienie: pełne (bufet)

Noclegi: pokoje

Czas trwania: 12 dni



Termin Dni Cena

28.06–07.07 10 1599
05.07–15.07 11 1699
13.07–23.07 11 1699
21.07–31.07 11 1699
29.07–08.08 11 1699
06.08–16.08 11 1699
14.08–23.08 10 1599
21.08–30.08 10 1499

Wyżywienie
3 posiłki dziennie (kuchnia włoska), pierwsze 
świadczenie – kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant 
na powrót.

Program
Dzień 1 – wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, 
przejazd do Włoch przez Czechy, Austrię.
Dzień 2 – spacer po Wenecji (należy posiadać 
25 € na tramwaj wodny i opłatę wjazdową), 
przyjazd do Rimini, zakwaterowanie, spacer 
po okolicy, kolacja, nocleg. 
Dni 2–9 lub 2–10 – pobyt w Rimini (8 noclegów 
lub 7 noclegów w terminach: 28.06–07.07 oraz 
po 14.08.), realizacja programu rekreacyjnego 
– plażowanie, rozgrywki w siatkówkę plażową, 
turniej badmintona, konkursy, animacje 
na plaży, zwiedzanie historycznego centrum 
Rimini – Most Tyberiusza, Łuk Augusta, ruiny 
amfiteatru sięgające czasów rzymskich, dwa 
główne place miasta ze statuą papieża Pawła V, 
Zamek Sigismondo z XV w., Kościół Tiemplo 
Malatestiano uznawany za arcydzieło włoskiego 
renesansu (koszt biletów na autobus około 
5 €). Realizacja ewentualnego programu 
fakultatywnego. Dużą popularnością cieszą 
się najmodniejsze dyskoteki nad Adriatykiem: 
Altromondo – w stylu kosmicznym, 
3 poziomowa Carnabi, czy Baja Imperiale – jedna 
z największych w Europie.
Dzień 9 lub 10 – śniadanie, wykwaterowanie 
z hotelu, przejazd do Parku Rozrywki – 
Mirabilandia (należy obligatoryjnie posiadać 
30 €), dwudniowa super zabawa w jednym 
z największych Parków Rozrywki w Europie, 
wewnątrz parku 7 stref tematycznych, 
liczne atrakcje, 10 pokazów na żywo 
(przedstawienia, akrobacje), ogromne koło 
Diabelskiego Młyna o wysokości 90 m, 
gigantyczna kolejka górska Katun, spływ 
korytem rzecznym imitującym Rio Bravo, obiad 
w Mirabilandii, wyjazd do Polski, przejazd przez 
Austrię, Czechy.  
Dzień 10 lub 11 – powrót do Polski, przyjazd 
do Polski zgodnie z planowanym rozkładem 
jazdy.

Dojazd
Autokar LUX z WC, klimatyzacją, DVD/video. 
Wyjazdy potwierdzone: z Katowic, Gliwic, Żor, 
Jastrzębia Zdroju – bez dopłat; Łodzi + 100 zł; 
Warszawy + 100 zł; Piotrkowa Tryb. + 80 zł; 
Częstochowy + 60 zł; Lublina + 120 zł; 
Puław + 110 zł; Gdańska + 160 zł. Wyjazdy 
do potwierdzenia (min. 4–6 uczestników): 
z Radomia + 100 zł; Bielska-Białej + 40 zł; 
Torunia + 160 zł; Poznania + 140 zł; Wrocławia 
+ 140 zł; Opola + 100 zł; Rzeszowa + 180 zł; 
Tarnowa + 160 zł; Cieszyna + 40 zł; Kielc + 80 zł; 
Krakowa + 80 zł.

Cena obejmuje
Transport, zakwaterowanie, wyżywienie, 
kierownika i opiekę pedagogiczną, 
ubezpieczenie i podatek VAT.

Cena nie obejmuje
Dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, 
opłaty „klimatycznej” 11 € (tylko osoby powyżej 
14 roku życia), obligatoryjnej opłaty wstępu 
do Mirabilandii na dwa dni + posiłek – 30 €, 
kaucji zwrotnej – 20 €, opłat za program 
fakultatywny, 25 € na tramwaj wodny i opłatę 
wjazdową w Wenecji, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji + 2,4 %, gwarancji stałej ceny + 80 zł.

Ubezpieczenie
NW (15000 zł), KL (10000 €) + bagaż (1000 zł) – 
Signal Iduna Polska.

Program fakultatywny:
– wycieczka do Rzymu – ok. 60 €/os.
– wycieczka do San Marino – ok. 20 €/os.
– wycieczka do Florencji – ok. 55 €/os.
– dyskoteki w klubie (od 16 lat) – ok. 7–12 €/os.
– aquafan – Park Wodny – ok. 28 €/os.
– delfinarium – ok. 20 €/os.

Uwagi 
Wychowawcy w autokarze pobierają 20 €/os. 
kaucji zwrotnej obejmującej ewentualne szkody 
wyrządzone przez uczestników. Uczestnicy 
powinni posiadać paszport lub dowód osobisty, 
strój kąpielowy, ręcznik, krem do opalania z filtrem. 
Proponowane kieszonkowe: ok. 80 € + wycieczki 
fakultatywne. Obowiązki pilota pełni kierownik.

Rimini – miasto Federico 
Felliniego – jeden 

z najpopularniejszych 
adriatyckich kurortów. 

Kusi piaszczystymi plażami 
i eleganckimi bulwarami 

biegnącymi wzdłuż morza. 
Czyste plaże i najsławniejsze 

dyskoteki to podstawowe 
atuty, choć Rimini ma 

do zaoferowania także centrum 
historyczne ze wspaniałymi 

renesansowymi budowlami. 

Hotel *** MARIKA – bardzo dobrze 
usytuowany, przyjemna atmosfera 

oraz dobre wyżywienie, położony 
ok. 150 metrów od plaży, w dzielnicy 

Miramare – najbardziej atrakcyjnej 
dzielnicy dla młodzieży, blisko 

dyskotek i klubów. Oferuje pokoje 
3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami i TV 

(możliwe łóżka piętrowe). Na miejscu: 
restauracja, bar, sala TV, winda, 
bezpłatne WiFi na tarasie i przy 

recepcji. Klimatyzacja dodatkowo 
płatna – ok. 10 €/pokój/doba.
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Rimini 

rekreacja

zwiedzanie

Miejsce: Włochy

Wiek: 12–18 lat

Wyżywienie: pełne (kuchnia włoska)

Noclegi: pokoje

Czas trwania: 11, 10 dni



Zrywamy  
ze starym podejściem 
do wycieczek szkolnych!  
Nie wozimy młodzieży 
autokarem od miejsca 
do miejsca, niczym 
kuracjuszy w sanatorium. 
Na naszych wycieczkach 
poznacie Mazury od innej, 
znacznie ciekawszej strony 
– z pokładu jachtu, kokpitu 
kajaka, przemierzając 
mazurskie ostępy rowerem 
lub jadąc na quadach!

Nasze propozycje 
charakteryzują się 
przede wszystkim 
aktywnym programem 
skomponowanym 
z najbardziej interesujących 
form aktywności, wśród 
których każdy odnajdzie coś 
dla siebie.
W tak atrakcyjnej formie 
jesteśmy w stanie 
dotrzeć do młodzieży 
z wartościowym 
przekazem dydaktycznym 
i wychowawczym.
Uczestnicy wracają 
zachwyceni zabawą. 
Zajęcia aktywne uczą pracy 
w grupie, solidarności, 
odpowiedzialności.

* liczba miejsc promocyjnych jest ograniczona ilością własnych jachtów Róży Wiatrów  
i wynosi około 100 miejsc w jednym terminie.
Szczegóły powyższych ofert i szereg innych propozycji na www.obozy.mlodziezowe.com.pl

PIERWSZA LEKCJA

Wycieczka aktywna

To cztery dni przygody w zawrotnym tempie. 
Każdego dnia czekać będzie na Was nowe 
wyzwanie, które zapewni Wam odpowiednią 
dawkę adrenaliny.

Dzień 1: żeglarstwo – całodniowy rejs 
na jachtach kabinowych, pod opieką 
instruktora.

Dzień 2: paintball – ćwiczenia i gry 
strategiczne.

Dzień 3: quady – jazda na czterokołowych 
pojazdach terenowych.

Dzień 4: do wyboru – zabawy linowe 
z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego, 
całodniowy spływ kajakowy lub wycieczka 
do „Tropikany” w Mikołajkach (kompleks 
basenów).

Wyżywienie: w stołówce ośrodka, ognisko 
z kiełbaskami.

Noclegi: domki kempingowe 6-osobowe

Cena: 545 zł

Cena promocyjna: 475 zł

Ceny wycieczek nie obejmują: 
dojazdu, biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, 
WC i natrysków w przypadku rejsu.
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Wycieczki 
szkolne



 Wycieczka żeglarska
Pozwala na poznanie Mazur od najpiękniejszej 
strony – z pokładów jachtów, którymi tak wielu 
żeglarzy co roku podróżuje po Krainie Tysiąca 
Jezior.
Czas trwania: 4 dni, pobyt stacjonarny 
w ośrodku.
Noclegi w 6-osobowych domkach 
kempingowych.
Wyżywienie w stołówce – śniadania, obiady, 
kolacje, ognisko z kiełbaskami.
Program: całodniowe i kilkugodzinne rejsy 
po północnej części szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich, na jachtach kabinowych pod opieką 
instruktora. W trakcie wycieczki popłyniemy 
na całodniową wyprawę do ujścia Kanału 
Mazurskiego i zwiedzimy bunkry z czasów II 
wojny światowej. Opłyniemy największe jezioro 
północnych Mazur – Mamry, wylądujemy 
na bezludnej Kociej Wyspie a przy wieczornym 
ognisku z kiełbaskami nauczymy się śpiewać 
szanty.
Cena: 395 zł
Cena promocyjna: 295 zł

Wycieczka krajoznawcza
Poznajmy przyrodę i zabytki Mazur!
Pierwszego dnia czeka nas bliski kontakt 
z naturą, którą obserwować będziemy 
z pokładów jachtów.  
Następne dni poświęcimy na poznawanie 
najciekawszych zakątków Mazur.  
Ostatniego dnia odpoczniemy w luksusowym 
centrum hotelu Gołębiewski, korzystając z saun, 
basenów, zjeżdżalni wodnych i innych atrakcji.
Dzień 1: żeglarstwo – całodniowy rejs 
na jachtach kabinowych pod opieką 
instruktorów.
Dzień 2: autokarowa wycieczka przyrodnicza: 
park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, ośrodek 
hodowlany Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, 
ścieżka przyrodnicza – Wierzba.
Dzień 3: autokarowa wycieczka historyczna:
Święta Lipka, Gierłoż, Kętrzyn.
Dzień 4: wycieczka do Mikołajek do „Tropikany” 
(kompleks basenów, zjeżdżalnie, sauny). 
Opcjonalnie zamiast wyjazdu do „Tropikany” 
rozgrywki paintballowe lub całodniowy spływ 
kajakowy.
Wyżywienie: w stołówce ośrodka, ognisko 
z kiełbaskami.
Noclegi: domki kempingowe 6-osobowe.
Cena: 545 zł
Cena promocyjna: 445 zł

Błękitna szkoła
Wycieczka w formie wędrownego rejsu 
w najpiękniejszej części szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich.
Czas trwania: 4 dni.
Wyżywienie: uczestnicy przygotowują posiłki 
z produktów dostarczonych przez organizatora. 
Na każdym jachcie jest przedział kuchenny 
i odpowiednie wyposażenie.
Trasa: przebiega w północnej części szlaku 
Wielkich Jezior Mazurskich (Giżycko, Sztynort, 
Kanał Mazurski, Węgorzewo). 
Wieczorami ogniska z kiełbaskami i śpiewaniem 
szant.
Cena: 345 zł
Cena promocyjna: 245 zł

Wycieczka – rejs „Mazury w pigułce”
Siedmiodniowy rejs wędrowny szlakiem 
Wielkich Jezior Mazurskich na jachtach 
kabinowych, pod opieką instruktora.
Noclegi: w kabinach jachtów.
Trasa: Węgorzewo – Ruciane Nida. Zwiedzane 
obiekty na trasie rejsu: twierdza Boyen 
w Giżycku, aquapark „Tropikana”, ośrodek 
hodowlany Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, 
ścieżka przyrodnicza – Wierzba.
Cena: 695 zł
Cena promocyjna: 595 zł

AHOOOOJ! ŻEGLUJEMY NA REJSIE PRZED BITWĄ NA KULKI
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Oprócz wycieczek na Mazurach realizujemy również wyjazdy do niemalże każdego zakątka Polski
Możesz odwiedzić z nami najciekawsze miasta naszego kraju, poznać tajemnice kryjące się głęboko pod ziemią, zwiedzając między innymi 
chodniki kopalni w Bochni, Wieliczce, Kłodawie, odbyć podróż w czasie odwiedzając średniowieczne zamki na szlaku Orlich Gniazd. Jeżeli jesteś 
fanem nauki i techniki z pewnością zainteresuje Cię wizyta w Centrum Nauki Kopernik, Hydropolis, bądź zwiedzanie kopalni odkrywkowej 
w Bełchatowie. Dolina Pilicy, Ojcowski Park Narodowy, Góry Stołowe, Biebrzański Park Narodowy to tylko część propozycji dla tych, którzy cenią 
sobie kontakt z naturą. Jeżeli natomiast masz duszę Sherlocka Holmesa, może zainteresuje Cię wizyta w owianym tajemnicą kompleksie Riese. 
Może to właśnie Ty rozwiążesz zagadkę Złotego Pociągu? Wszystko to, jak i wiele innych atrakcji znajdziesz w propozycjach na naszej stronie 
internetowej www.roza.pl Jeżeli masz własny pomysł na wycieczkę, skontaktuj się z nami, zorganizujemy ją specjalnie dla Ciebie!




