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Róża Wiatrów Sp. z o.o. 
Łódź, ul. Wigury 12/3, tel. 42 631 18 16, 42 630 73 01, e-mail: roza@roza.pl

Telefony w innych miastach: Warszawa 22 398 79 08, Gdańsk 58 742 11 55, Katowice 32 757 0 151, 
Kraków 12 395 31 95, Wrocław 71 750 35 58, Szczecin 91 885 83 83, Poznań 61 649 13 89,  
Lublin 81 440 60 69, Bydgoszcz 52 511 50 40, Olsztyn 89 670 70 35, Włocławek 54 42 680 04,  
Rzeszów 17 783 40 68, Radom 48 627 70 21, Częstochowa 34 387 60 47.



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

30.06–13.07 130 140 170 170 190 200 100
30.06–20.07 130 140 brak 170 190 200 100
07.07–20.07 130 140 brak 170 190 200 100
14.07–27.07 130 140 170 170 190 200 100
21.07–03.08 130 140 brak 170 190 200 100
21.07–10.08 130 140 brak 170 190 200 100
28.07–10.08 130 140 170 170 190 200 100
04.08–17.08 130 140 brak 170 190 200 100
11.08–24.08 130 140 170 170 190 200 100
11.08–31.08 130 140 brak 170 190 200 100
18.08–31.08 130 140 brak 170 190 200 100
25.08–31.08 130 140 brak 170 190 200 100

Rodzaj autokar+PKP autokar + PKP autokar + PKP autokar + PKP autokar + PKP autokar + PKP autokar + PKP
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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 
w biurze, w naszym serwisie 
internetowym www.roza.pl, wysłać 
zgłoszenie pocztą, faksem, e-mailem 
lub skontaktować się z jednym 
z naszych przedstawicieli. 

Prosimy o jak najwcześniejsze 
zapisywanie się na imprezy.  
Zapraszamy do korzystania 
ze zniżek za wczesną rezerwację. 

Dojazdy
Opłaty za przejazdy na imprezy Róży 
Wiatrów są podane w tabeli poniżej. 
Szczegóły dotyczące miejsc i godzin 
zbiórki z poszczególnych miast 
znajdują się na naszej stronie pod 
adresem www.roza.pl.

SPIS TREŚCI



Róża Wiatrów
Ośrodek: 11-600 Węgorzewo, 

ul. Wodociągowa 1

Przystań: 54°11’33”N  21°45’14”E

Biuro: 90-301 Łódź, ul. Wigury 12/3 
tel. 42 631 18 16, 42 630 73 01  

faks 42 630 74 08

Telefony w innych miastach: 
Warszawa 22 398 79 08 

Gdańsk 58 742 11 55 
Katowice 32 757 0 151 

Kraków 12 395 31 95 
Szczecin 91 885 83 83 
Wrocław 71 750 35 58 

Poznań 61 649 13 89 
Lublin 81 440 60 69 

Bydgoszcz 52 511 50 40 
Olsztyn 89 670 70 35 

Włocławek 54 42 680 04 
Rzeszów 17 783 40 68 

Radom 48 627 70 21 
Częstochowa 34 387 60 47

e-mail: roza@roza.pl

www.roza.pl

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 BTA Kompas, Camp Pisz, Atas, 
Harctur, Klub Poszukiwaczy Przygód, Water Sport Center czy Watra Travel.  
Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do grona tysięcy naszych zadowolonych 
klientów.

Z żeglarskim pozdrowieniem! 
Załoga Róży Wiatrów

Jesteśmy członkiem założycielem  
Polskiej Izby  

Turystyki Młodzieżowej
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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. 

Organizatorów wypoczynku zapraszamy 
do współpracy przy organizowaniu obozów 
i kolonii. Oprócz zaplecza socjalnego 
i technicznego dysponujemy doświadczeniem 
w organizowaniu 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 ponad 30 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 toalety 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,
• sprzątanie po rejsie.

Szczegóły i cennik pakietów znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej.

Rezerwacje
W celu rezerwacji prosimy w dowolny sposób 
skontaktować się z naszym biurem.

Dalej wszystko poprowadzi nasz konsultant, 
a Państwo nie muszą nawet wychodzić 
z domu. Wszystkie 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  
(29.06–02.09)

poza  
sezonem

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

15 zł za dobę 15 zł za dobę

Rozbicie namiotu 5 zł za dobę gratis
Ustawienie przyczepy 10 zł za dobę gratis
Podłączenie prądu 5 zł za dobę 5 zł za dobę
Cumowanie jachtu 35 zł za dobę 35 zł za dobę

Parkowanie samochodu
4 zł za godzinę,  

10 zł za dobę
gratis 

Wynajęcie domku 120 zł za dobę 80 zł za dobę 
Miejsce w domku 30 zł za dobę 19 zł za dobę
Całodzienne wyżywienie 38 zł za dobę 38 zł za dobę 
Śniadanie 12 zł 12 zł
Obiad z podwieczorkiem 18 zł 18 zł
Kolacja 12 zł 12 zł
Zimowanie jachtu 300 zł
Pokój 2-osobowy z łazienką 100 zł 80 zł

Pokój 2-osobowy z łazienką + 
wyżywienie

150 zł 120 zł

Pokój 3-osobowy z łazienką 135 zł 110 zł

Pokój 3-osobowy z łazienką + 
wyżywienie 

210 zł 170 zł
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Termin Fortuna 
27 Antila 26 Twister 

780
Pegaz 

737
Tango 
780 F

Tango 
730

Sportina 
682 Venus Mors RT Tes 660 Tes 678 Sasanka 

620 Mak 707 Mariner 

26.04-05.05 295 295 275 250 230 195 170 145 150 145 185 160 120 295
06.05-29.05 195 195 170 150 150 110 100 100 125 125 165 125 95 195
30.05-02.06 295 295 275 250 230 195 170 145 150 145 185 160 120 295
03.06-29.06 195 195 170 150 150 110 100 100 125 125 165 125 95 195
30.06-24.08 295 295 275 250 230 210 170 145 150 145 185 160 120 295
25.08-27.10 195 195 170 150 150 120 120 100 125 125 165 125 95 195

Podstawowe dane techniczne

Długość (cm) 850 780 780 737 780 730 680 650 712 660 678 620 707 830
Szerokość (cm) 280 288 280 286 280 260 250 245 262 250 250 245 250 295

Zanurzenie (cm) 35/172 35/145 35/140 30/135 35/145 25/125 22/125 44/110 23/130 28/145 30/145 33/110 35/125 35/125
Wysokość  

w kabinie (cm)
170 185 180 175 160 145 135 130 140 160 175 145 165 180

Balast (kg) 250 250 350 500 350 250 200 300 250 200 350 250 400 250
Wysokość  

masztu (cm)
900 900 900 950 900 800 800 600 800 800 800 750 900 900

grot (m2) 18 19 15 16,3 15 13 13 9 14 15 15 12 14 16
fok (m2) 15 10 12 13 12 9 9 9 9 10 10 8 10 10

liczba koi 8 8 8 6 6 6 5 5 6 5+1 4+2 6 6 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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Opcje fakultatywne

Kurs 
Motorowodny

Wodne 
Szaleństwo

Quady

Mazury to raj dla miłośników wody, kąpieli i sportów 
wodnych. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy 
propozycje zabaw pod nazwą „Wodne Szaleństwo” 
w skład którego wchodzi przejażdżka motorówką, jazda 
na „bananie” oraz kole holowanym za motorówką.

Pojedyncze zajęcia (WS1) – 99 zł,  
pakiet 3 zajęć odbywających się trzykrotnie w trakcie 
obozu (WS3) – 249 zł.

Quad to czad!

Jeżeli jesteście fanami motoryzacji, to koniecznie 
musicie spróbować jazdy najdzielniejszymi z maszyn 
przeprawowych jakimi są quady. Nie chodzi oczywiście 
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 różnej 
wielkości maszyny topowych producentów tych maszyn 
jakimi są Yamaha i Suzuki! Zajęcia odbywają się na torze 
w grupach wieloosobowych (jeżdżą maksymalnie 
4 quady jednocześnie) oraz w terenie (instruktor 
i maksymalnie 2 uczestników).

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

Pakiet premium (QD2) – obejmuje to co w pakiecie 
podstawowym + dodatkowe 2 godziny zajęć grupowych 
na torze + 2 wyjazdy indywidualne z instruktorem w teren 
– 295 zł. 

Pełen kurs praktyczny na stopień sternika motoro wodnego 
(KM). Otrzymany patent uprawnia do prowadzenia 
motorówek o mocy silnika do 80 KM, oraz jachtów 
żaglowych z dodatkowym napędem pomocniczym 
w postaci silnika. Koszt kursu: 385 zł (w przypadku zapisów 
na miejscu, w trakcie imprezy 445 zł). Opłaty za patent 
i egzamin – 250 zł (dla dorosłych) lub 125 zł (dla uczących 
się). Dodatkowo w zakres części teoretycznej kursu 
wchodzi pięć godzin konsultacji z instruktorem. 

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

UWAGA! 

Programy naszych imprez są bardzo bogate 
i korzystanie z zajęć fakultatywnych może wymagać 
rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych.

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.

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.

Wybierz 
coś dla siebie!



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 Rucianem-Nidzie 
do Węgorzewa lub z Węgorzewa 
do Rucianego-Nidy. 
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 Twister, Tango, 
Pegaz 737 lub podobnych – wariant standard 
oraz na luksusowych jachtach Janmor 28, 
Fortuna 27 i podobnych dużych łodziach 
– wariant lux. Wszyscy uczestnicy będą 
nocować w kabinach jachtów (wymagany 
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.

Szkolenie: rejsy mają charakter turystyczny, 
jednak uczestnicy zdobędą podstawowe 
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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 – 
10 000 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. 

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). Szczegółowe opisy 
opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

Zapraszamy do naszego serwisu:  
www.roza.pl, gdzie można zapisać się 
na tę i inne organizowane przez nas  
imprezy.

Termin Dni
Cena

początek koniec
standard lux

30.06–13.07 14 1795 1995 Węgorzewo Ruciane Nida
30.06–20.07 21 brak 2395 Węgorzewo Ruciane Nida
07.07–20.07 14 1795 1995 Węgorzewo Ruciane Nida
14.07–27.07 14 1795 1995 Ruciane Nida Węgorzewo
21.07–03.08 14 1795 1995 Ruciane Nida Węgorzewo
21.07–10.08 21 brak 2395 Ruciane Nida Węgorzewo
28.07–10.08 14 1795 1995 Węgorzewo Ruciane Nida
04.08–17.08 14 1795 1995 Węgorzewo Ruciane Nida
11.08–24.08 14 1795 1995 Ruciane Nida Węgorzewo
11.08–31.08 21 brak 2395 Węgorzewo Ruciane Nida
18.08–31.08 14 1795 1995 Ruciane Nida Węgorzewo
25.08–31.08 7 795 895 Węgorzewo Węgorzewo

Superoferta!



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 ukończeniu kursu uczestnicy 
posiadają szerokie uprawnienia żeglarskie. 
Mogą prowadzić wszelkie jachty na wodach 
śródlądowych bez ograniczeń wielkości ani 
powierzchni żagli. Szkolenie jest intensywne 
i wymaga zaangażowania. Uczestnicy mają 
niewielką ilość czasu wolnego. Zapraszamy 
do zapoznania się z pełnym programem 
zamieszczonym na naszych stronach 
internetowych.

Jachty: kabinowe Mak 707 lub podobne – 
na tych samych jachtach odbędzie się egzamin.

Wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje 
w stołówce ośrodka.

Noclegi (cztery warianty cenowe): 
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). 
4. Namioty typu igloo 2–4-osobowe 
z karimatą (wymagany własny śpiwór).

Cena obejmuje: cały tok szkolenia 
(teoretyczny i praktyczny według wytycznych 
PZŻ), pełne wyżywienie, opiekę kadry, 
ubezpieczenie (NNW – 10 000 zł). Noclegi 
według wybranego wariantu. 

Cena nie obejmuje: dojazdu, opłat 
wnoszonych do kasy komisji egzaminacyjnej 
za patent i egzamin (około 125 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); spływ kajakowy (SK). Szczegółowe opisy 
opcji fakultatywnych znajdują się na stronie 4 
katalogu.

Termin
Cena 

domki jachty
namioty

typu NS Igloo
30.06–13.07 1695 1595 1230 1200
14.07–27.07 1695 1595 1230 1200
28.07–10.08 1695 1595 1230 1200
11.08–24.08 1695 1595 1230 1200

Chcesz zdobyć patent żeglarza? 
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.  
Ogromny port, gdzie zawsze 
pełno jest jachtów i żeglarzy. Nasz 
gościnny ośrodek położony jest 
na skraju miasta w sosnowym 
lesie, nad brzegiem jeziora. 
Na miejscu pole do paintballa 
i darmowy Internet. 
Oprócz patentu żeglarza 
jachtowego możesz uzyskać 
u nas również stopień sternika 
motorowodnego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU
KOTWICĘ RWIJ! HEEEEEJ RAAAAZ!
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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 
zdobycia stopnia żeglarskiego 

w atrakcyjnej formie wędrownego 
rejsu. Jedynym wymaganiem, 

aby z nami płynąć jest 
ukończenie 13 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 
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 ukończeniu 
kursu 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 niewielką ilość czasu wolnego. 
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym 
programem szkoleń żeglarskich na naszej 
stronie www.roza.pl.

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.

Jachty: uczestnicy mają do wyboru dwa 
warianty cenowe – Eko (jachty Mak lub 
podobne) i Standard (Tango lub podobne).

Cena obejmuje: cały tok szkolenia 
(teoretyczny i praktyczny według wytycznych 
PZŻ), rejs na jachtach kabinowych z pełnym 
wyżywieniem, opieką kadry, ubezpieczenie 
(NNW – 10 000 zł). Noclegi w kabinach jachtów.

Cena nie obejmuje: dojazdu, opłat 
wnoszonych do kasy komisji egzaminacyjnej 
za patent i egzamin (około 125 zł), 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). Szczegółowe 
opisy opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

Termin
Cena

eko standard
30.06–13.07 1495 1845
07.07–20.07 1495 1845
14.07–27.07 1495 1845
21.07–03.08 1495 1845
28.07–10.08 1495 1845
04.08–17.08 1495 1845
11.08–24.08 1495 1845
18.08–31.08 1495 1845

UCZYMY SIĘ TEORII
RELAKS

GITARA, SZANTY, KIEŁBASKI
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Program – szkolenie: dzień pierwszy – 
zbiórka uczestników oraz podział na załogi 
i zapoznanie z instruktorami. Instruktorzy 
zabierają swoje załogi na jachty. Do wieczora 
załogi 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 2–18 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 na szlaku. Dnia 19 i 20 uczestnicy 
zdają egzaminy na stopień żeglarza 
jachtowego i sternika motorowodnego. 
Dzień 21 – sklarowanie i przekazanie jachtów. 
W godzinach porannych rozwiązanie rejsu 
i wyjazd. Instruktorzy stale czuwają nad swoimi 
załogami starając się jednocześnie jak najmniej 
ograniczać ich samodzielność.  
Szkolenie jest bardzo intensywne i wymaga 
zaangażowania. Uczestnicy mają niewielką 
ilość czasu wolnego.

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.

Jachty: uczestnicy będą mieszkać i pływać 
na jachtach kabinowych klasy Tango 
i podobnych. Szkolenie motorowodne 
odbędzie się na łodziach z silnikami 
przyczepnymi.

Cena obejmuje: cały tok szkolenia 
(teoretyczny i praktyczny według wytycznych 
PZŻ i PZMiNW), rejs na jachtach kabinowych 
z pełnym wyżywieniem, opieką kadry, 
ubezpieczenie (NNW – 10 000 zł). Noclegi 
w kabinach jachtów.

Cena nie obejmuje: opłat wnoszonych 
do komisji egzaminacyjnych za patent 
i egzamin (żeglarz jachtowy 125 zł, sternik 
motorowodny 125 zł), kosztów WC i natrysków 
w przystaniach na trasie rejsu (WC około 2 zł, 
natrysk 10–15 zł), dojazdu.

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: paintball (PB1); wodne 
szaleństwo (WS1); quady (QD1). Szczegółowe 
opisy opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

W 21 dni patent żeglarski 
i motorowodny  
na jednym rejsie!
Chcesz kompleksowo 
przygotować się do prowadzenia 
jachtu na wodach śródlądowych? 
Proponujemy Ci szkolenie 
na stopień żeglarza jachtowego 
i sternika motorowodnego 
w formie rejsu wędrownego.  
21-dniowe szkolenie pozwoli Ci 
na dokładne przyswojenie sobie 
wiedzy na temat prowadzenia 
jachtów żaglowych i łodzi 
motorowych.
W trakcie rejsu będziemy 
żeglować po krainie Tysiąca Jezior 
Mazurskich. Rejs rozpoczyna się 
i kończy w naszym gościnnym 
ośrodku w Węgorzewie.  
Jedynym wymaganiem, 
aby z nami popłynąć, 
jest ukończenie 13 roku życia.

Termin Cena

30.06–20.07 2495
21.07–10.08 2495
11.08–31.08 2495

GDZIE TA LINKA?... BRRRRRUUUUMMMMMMMM POWTÓRZYĆ TEORIĘ, CZY NAPISAĆ SMSA?
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rejs szkoleniowy żeglarsko-motorowodny
żagle / 13–19 lat



Rejs przez północ Mazur 
jest niepowtarzalną okazją 

na dokładne poznanie 
uroków 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 wyspy 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.

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 – 10 000 zł).

Cena nie obejmuje: dojazdu, kosztów WC 
i natrysków w przystaniach na trasie rejsu 
(WC ok. 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). Szczegółowe 
opisy opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

Termin Cena
30.06–06.07 995
07.07–13.07 995
14.07–20.07 995
21.07–27.07 995
28.07–03.08 995
04.08–10.08 995
11.08–17.08 995
18.08–24.08 995
25.08–31.08 995

NO TO JAK TO SIĘ ZAKŁADA? COOL
JAK CI LUDZIE ŚMIESZNIE PŁYWAJĄ ;P
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TyDZIEń w KRAINIE wIELKICh JEZIOR
żagle / 13–19 lat



Rejs studencki to oferta dla osób dorosłych, 
chcących żeglować w gronie rówieśników. 
W zależności od oczekiwań można wybrać rejs 
szkoleniowy (z pełnym kursem na Żeglarza 
Jachtowego) lub rejs turystyczny.

Program A (rejs turystyczny): 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. 

Program B (rejs szkoleniowy): pełne 
teoretyczne i praktyczne szkolenie na stopień 
Żeglarza Jachtowego, prowadzone według 
obowiązujących przepisów i zakończone 
egzaminem. Szkolenie jest intensywne 
i wymaga zaangażowania. Uczestnicy mają 
niewielką ilość czasu wolnego. 
Rejsy szkoleniowe odbywają się tylko 
w terminach 14-dniowych.

Jachty: duże, wygodne i bogato wyposażone, 
klasy Fortuna 27, Twister 780 lub podobne. 
Wszystkie wyposażone są w segment 
kuchenny pozwalający na przygotowywanie 
posiłków, instalację elektryczną i oświetlenie 
wnętrza. Uczestnicy będą nocować w kabinach 
jachtów (wymagany własny śpiwór).

Cena obejmuje: rejs na jachtach 
kabinowych z instruktorami, wybrany 
program, ubezpieczenie (NNW – 10 000 zł).  

Cena nie obejmuje: dojazdu, wyżywienia, 
opłat portowych, kosztów WC i natrysków 
w przystaniach na trasie rejsu (WC około 2 zł, 
natrysk 10–15 zł), w przypadku programu B 
opłat za egzamin i patent (250 zł, ulgowa 125 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). Szczegółowe 
opisy opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

Termin Dni Cena

28.04–04.05 7 795
05.05–11.05 7 595
12.05–18.05 7 595
12.05–25.05 14 1145
19.05–25.05 7 595
02.06–08.06 7 595
09.06–15.06 7 595
16.06–22.06 7 595
16.06–29.06 14 1145
23.06–29.06 7 595
30.06–06.07 7 1295
30.06–13.07 14 1295
07.07–13.07 7 695
14.07–20.07 7 695
14.07–27.07 14 1295

Termin Dni Cena

21.07–07.07 7 695
28.07–03.08 7 695
28.07–10.08 14 1295
04.08–10.08 7 695
11.08–17.08 7 695
11.08–24.08 14 1295
18.08–24.08 7 695
25.08–31.08 7 595
25.08–07.09 14 1195
01.09–07.09 7 595
08.09–14.09 7 595
08.09–21.09 14 1145
15.09–21.09 7 595
22.09–28.09 7 595
15.09–28.09 14 1145

Całe dnie pod żaglami,  
a wieczory przy ognisku. 
Na rejsie studenckim płyniemy 
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, 
wylegiwać się na słońcu 
do południa, czy żeglować 
od świtu…

UGRYŹ ;P
OK!NASZA ZAŁOGA
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REJS STuDENCKI
żagle / 18–30 lat

A. Turystyczny 
B. Szkoleniowy



Chcesz zdobyć patent żeglarza 
jachtowego i poznać Mazury? 

Chcesz popłynąć na rejs, 
ale w gronie dorosłych 

rówieśników? Ta oferta została 
stworzona specjalnie  

dla takich jak Ty – niezależnych, 
otwartych na nowe wyzwania, 

spragnionych mazurskiej 
przygody! Zapraszamy na rejs, 

na którym nie tylko zdobędziecie 
umiejętność prowadzenia jachtu 

i dowodzenia załogą.  
Także miło spędzicie wieczory 

w tawernie lub przy ognisku, 
wspominając wydarzenia 

minionego dnia i śpiewając 
szanty aż do białego rana. 

Dla chętnych również 
szkolenie motorowodne.

Program: 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 ukończeniu kursu 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 niewielką ilość czasu wolnego.

Jachty: wygodne i bogato wyposażone, 
klasy Fortuna 27, Twister 780 lub podobne. 
Wszystkie wyposażone są w segment 
kuchenny pozwalający na przygotowywanie 
posiłków, instalację elektryczną i oświetlenie 
wnętrza. Uczestnicy będą nocować 
w kabinach jachtów (niezbędny śpiwór).

Cena obejmuje: rejs na jachtach kabinowych 
z instruktorami, pełne teoretyczne 
i praktyczne szkolenie na stopień żeglarza 
jachtowego, ubezpieczenie (NNW – 10 000 zł). 

Cena nie obejmuje: wyżywienia, opłat 
portowych, kosztów WC i natrysków 
w przystaniach na trasie rejsu (WC około 2 zł, 
natrysk 10–15 zł), opłat wnoszonych do kasy 
komisji egzaminacyjnej (około 250 zł lub dla 
uczących się – 125 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). 
Szczegółowe opisy 
opcji fakultatywnych 
znajdują się 
na stronie 4 katalogu. 

Zapraszamy na naszą 
stronę www.roza.pl 
gdzie znajdą Państwo 
szczegółowy opis tej 
i wielu innych imprez 
dla dorosłych.

Termin Cena
28.04–11.05 1195
12.05–25.05 1145
16.06–29.06 1145
30.06–13.07 1295
14.07–27.07 1295
28.07–10.08 1295
11.08–24.08 1295
25.08–07.09 1245
08.09–21.09 1145
22.09–05.10 1145

KLARUJEMY HEEJA! A CZYM TU SIĘ STERUJE?
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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 ukończeniu kursu 
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 niewielką 
ilość czasu wolnego.

Jachty: kabinowe Mak 707 lub podobne.

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) następujący zakres świadczeń:

Wariant I – cały tok szkolenia (teoretyczny 
i praktyczny według wytycznych Polskiego 
Związku Żeglarskiego), 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.

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 
za patent i egzamin (około 250 zł lub dla 
uczących się – 125 zł) oraz zajęć fakultatywnych.  

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

Termin
Cena

I II III IV
28.04–11.05 945 1245 1495 1995
26.05–08.06 945 1245 1495 1995
16.06–29.06 945 1245 1495 1995
30.06–13.07 945 1245 1495 1995
14.07–27.07 945 1245 1495 1995
28.07–10.08 945 1245 1495 1995
11.08–24.08 945 1245 1495 1995
25.08–07.09 945 1245 1495 1995
08.09–21.09 945 1245 1495 1995
22.09–05.10 945 1245 1495 1995

Zapraszamy osoby powyżej 
18 roku życia chcące zdobyć 
uprawnienia do prowadzenia 
jachtu. Program obejmuje 
pełen kurs na stopień żeglarza 
jachtowego i egzamin na ten 
stopień składany na miejscu 
przed komisją Polskiego Związku 
Żeglarskiego. Uzyskany patent 
będzie uprawniał do prowadzenia 
wszelkich jachtów żaglowych 
na wodach śródlądowych. 
Szkolenie odbywa się 
w Węgorzewie w gościnnym 
ośrodku na skraju miasta. 
Oprócz patentu żeglarza 
jachtowego można uzyskać 
uprawnienia motorowodne.

POD ŻAGLAMI NA SILNIKU
CUMY RZUĆ!
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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, 
(lub śniadanie, prowiant i obiadokolacja 
w przypadku korzystania z zajęć 
całodziennych).

Cena pakietu (14 dni): 2 osoby 1950 zł, 
3 osoby 2730 zł, 4 osoby 3640 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: 2895 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 Wakacje Pirata dla Waszego dziecka. 

Cena: 4570 zł

W skład pakietu może wchodzić dowolna inna 
kolonia lub obóz organizowany przez Różę 
Wiatrów w Węgorzewie. Cena pakietu może 
wówczas ulec zmianie. 

Pakiety „Mój program” 
To własne kompozycje programowe 
uczestników wybrane spośród poniższych 
propozycji:

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
TATUŚ SIĘ ZAOPIEKOWAŁ

Opcja Cena
pakiet podstawowy – 2 osoby 1950
pakiet podstawowy – 3 osoby 2730
pakiet podstawowy – 4 osoby 3640
kurs na żeglarza jachtowego (za osobę) 945
kurs na sternika motorowodnego (za osobę) 385
Wakacje Pirata 895
Kolonia Optymistyczna 995
Obóz 7 Przygód 1095
Obóz Wodne Szaleństwo 995
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

30.06–13.07
14.07–27.07
28.07–10.08
11.08–24.08
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Uczestnicy: od 15 roku życia, niezależnie 
od poziomu umiejętności i posiadanych 
uprawnień.

Cena obejmuje: miejsce na jachcie, 
prowadzenie jachtu przez uprawnionego 
kapitana, paliwo, przejazd busem, 
ubezpieczenie (NNW + KL).

Cena nie obejmuje: dojazdu, wyżywienia, 
opłat portowych, pryszniców i toalet 
w portach. Pieniądze na wyżywienie i opłaty 
portowe zbierane są w formie składki 
po zaokrętowaniu (ok. 30 zł dziennie od osoby).

Staż: rejs zalicza się do stażu morskiego 
na wyższe stopnie żeglarskie. Po rejsie każdy 
uczestnik otrzyma od kapitana opinie z rejsu 
morskiego potwierdzającą ilość uzyskanych 
godzin stażowych. W zależności od długości 
rejsu można zdobyć od około 100 do 200 
godzin stażowych.

Rejs: rozpoczyna się 
zaokrętowaniem na jachcie 
o godzinie 12:00. 
Wyokrętowanie do godziny 
10:00.

Trasa: rejsy zostały 
zaplanowane tak, 
aby umożliwić Państwu 
poznanie wielu ciekawych 
miejsc o niespotykanej 
urodzie i kulturze. Podczas  

rejsów możecie zobaczyć zarówno piękne 
malownicze miasteczka rybackie, duże miasta 
z ciekawymi muzeami, jak i prawdziwe cuda 
natury skandynawskiej! 

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

Trasy rejsów mają charakter orientacyjny 
i będą realizowane, jeżeli pozwolą 
na to warunki nawigacyjne. Ostateczna 
decyzja co do sposobu realizacji trasy należy 
do kapitana i jest podejmowana na bieżąco 
podczas rejsu.

Uwaga! Sternicy jachtowi mogą liczyć  
na zniżkę w cenie rejsu!

Bałtyk jest doskonałym akwenem 
do stawiania pierwszych kroków 
w żeglarstwie oraz szlifowania 
posiadanych umiejętności. 
Zaliczany jest do mórz burzliwych 
a jego fale są krótkie i strome. 
Osoby pływające po nim zyskują 
wiele cennego doświadczenia, 
które będzie owocowało 
w przyszłości. Dzięki bogatej 
przeszłości tego akwenu 
możemy dziś odwiedzać wiele 
zabytkowych miast i miasteczek 
oraz uczestniczyć w życiu 
nadmorskich kurortów.

Jacht Gib Sea 442, który pływa 
w tym roku na naszych rejsach 
oferuje standard jakiego próżno 
szukać w ofercie polskich 
firm czarterowych.
Wyposażony jest w kompletny 
sprzęt ratunkowy i nawigacyjny 
(GPS, VHF, DSC, radar,  
log, sonda, wiatromierz).
Posiada cztery dwuosobowe 
kabiny (z pojedynczymi 
lub podwójnymi kojami) oraz 
dwie toalety.
Duży i funkcjonalny kambuz, 
wyposażony w lodówkę 
i kuchenkę gazową 
z piekarnikiem, zapewnia wygodę 
przy przygotowywaniu posiłków.
GibSea 442, slup: 
długość – 13,7 metra; 
szerokość – 4,05 metra; 
zanurzenie – 2,25 metra; 
powierzchnia żagli – 110 m2; 
załoga – 9 osób + kapitan.

Termin Dni Trasa Cena

29.06–06.07 8 Świnoujście*–Greifswald–Sasnitz–Bornholm–Karlskrona–Gdańsk 1490
06.07–13.07 8 Gdańsk–Karlskrona–Bornholm–Sasnitz–Świnoujście 1490

13.07–27.07 15
Świnoujście–Sasnitz–Kopenhaga–Hakenfjorden–Skagen– 

Malmö–Świnoujście
2490

27.07–03.08 8 Świnoujście–Bornholm–Kalmar–Gdańsk 1490

03.08–17.08 15
Gdańsk–Burgsvik (Gotlandia)–Borgholm (Olandia)–Karlskrona–

Bornholm–Gdańsk
2490

17.08–24.08 8 Gdańsk–Karlskrona–Bornholm–Sasnitz–Świnoujście 1490
24.08–30.08 7 Świnoujście–Kopenhaga–Sasnitz–Greifswald–Świnoujście* 1290
 *na trasie Świnoujście–Greifswald / Greifswald–Świnoujście – przejazd busem (w cenie)

LĄD NA HORYZONCIE! BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!
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Chorwacja to raj dla żeglarzy! 
Tysiące wysp i wysepek sprawiają, 

że każdego roku przyciąga ona 
coraz większe rzesze miłośników 

żeglarstwa. Specjalnie dla 
Państwa przygotowaliśmy 

kilka tras rejsów w Dalmacji 
– krainie rozciągającej się 
od Zadaru po Dubrovnik. 
Rejsy organizowane będą 
na jachtach o długości 35 

do 45 stóp, wybudowanych przez 
renomowane firmy takie jak: 

Jeanneau, Bavaria, Beneteau. 
Uczestnicy rejsów 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. 

Zapraszamy również 
do zapoznania się z ofertą rejsów 

żeglarskich w Grecji.

Szczegóły oferty na stronie 
www.roza.pl/kategoria/rejsy-morskie

Termin Trasa Cena

27.04–04.05 A 1310
04.05–11.05 B 1195
11.05–18.05 A 1195
18.05–25.05 A 1195
25.05–01.06 A 1360
01.06–08.06 C 1415
08.06–15.06 B 1445
15.06–22.06 A 1465
22.06–29.06 A 1465
29.06–06.07 C 1495
06.07–13.07 B 1495
13.07–20.07 A 1495

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.

Cena obejmuje: pobyt na jachcie, usługi 
skipera, podatek Vat, ubezpieczenie.

Cena nie obejmuje: wyżywienia, paliwa, 
opłat portowych, opłaty klimatycznej, 
sprzątania końcowego, opłaty za transit log, 
opłaty za transport.

Koszty związane z opłatami portowymi, 
paliwem, opłatą klimatyczną i wyżywieniem 
pokrywane są ze wspólnej kasy jachtu 
po około 120 € za osobę za tydzień. Skiper 
jest zwolniony z wpłat do wspólnej kasy 
jachtu. Sprzątanie końcowe: 10 €/os. Transit 
log: jacht 3-kabinowy – 90 €/całą załogę; 
jacht 4-kabinowy – 120 €/całą załogę. 
Kaucja: jacht 3-kabinowy – ubezpieczenie 
kaucji 100 € do podziału na załogę + 
kaucja zwrotna zredukowana do 100 €/
załogę; jacht 4-kabinowy – ubezpieczenie 
kaucji 150 € do podziału na załogę + kaucja 
zwrotna zredukowana do 150 €/załogę. 
Kaucja zostanie zwrócona w całości w dniu 
wyokrętowania, jeżeli jacht i wyposażenie 
jachtu w dniu zakończenia rejsu będzie 
w stanie niepogorszonym i nie powstały 
na nim żadne straty.

Zaokrętowanie: od godziny 17:00, 
wyokrętowanie – do godziny 09:00. Czas 
przed zaokrętowaniem i po wyokrętowaniu 
załogi mogą przeznaczyć na zwiedzanie, 
wizytę na plaży, prysznic, jedzenie.

Przejazd: komfortowym autokarem na trasie 
Polska–Chorwacja–Polska, płatny dodatkowo 
z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Polichna 
– 474 zł (przejazd w jedną stronę 353 zł); 
z Częstochowy, Opola, Katowic, Krakowa, 
Żor, Cieszyna – 444 zł (przejazd w jedną 
stronę 333 zł).

Trasy rejsów: 
A: Trogir–Dubrovnik–Trogir. 

Długość trasy 294 mile

Trogir, Dubrovnik, wyspa Mljet, wyspa Korčula, 
wyspa Hvar, Sv. Klement, wyspa Brač, Trogir.

B: Zadar–Kornaty–Trogir. 

Długość trasy 157 mil

Zadar, Wyspa Dugi Otok, Kornaty, Šibenik, 
Wodospady na rzece Krka, Primošten, Trogir.

C: Trogir–Kornaty–Zadar. 

Długość trasy 157 mil

Trogir, Primošten, Wodospady na rzecze Krka, 
Šibenik, Kornaty, Wyspa Dugi Otok, Zadar.

Termin Trasa Cena

20.07–27.07 A 1495
27.07–03.08 C 1595
03.08–10.08 B 1595
10.08–17.08 A 1595
17.08–24.08 A 1495
24.08–31.08 A 1495
31.08–07.09 A 1395
07.09–14.09 C 1395
14.09–21.09 B 1360
21.09–28.09 A 1305
28.09–05.10 A 1195
05.10–12.10 C 1195 W MARINIEWYPŁYWAMY!

Termin Trasa Cena

17.08–24.08 Ateny–Cyklady–Ateny 1595
24.08–31.08 Ateny–Cyklady–Ateny 1595
31.08–07.09 Ateny–Cyklady–Ateny 1595
07.09–14.09 Ateny–Cyklady–Ateny 1595
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Kursy dla początkujących 
i zaawansowanych. 

Na tym obozie pomożemy 
Ci postawić pierwsze kroki 

w podwodnym świecie 
i kompleksowo przygotujemy 

do dalszego poznawania 
pięknego sportu jakim jest 

nurkowanie. 
Jeżeli posiadasz już dowolny 

certyfikat to na naszym obozie 
odbędziesz dwa specjalistyczne 
kursy i dodatkowe nurkowania 
stażowe. Oprócz pełnego kursu 

płetwonurkowego (wg doskonałej 
metody międzynarodowej 

organizacji CMAS) odbędziesz 
przeszkolenie motorowodne, 

które będzie pomocne 
na powierzchni oraz poznasz 

smak żeglarstwa. Odtąd woda 
nie będzie miała przed Tobą 

żadnych tajemnic! 

Płetwonurek KDP/CMAS 
ma prawo: 
– nurkować samodzielnie 
do głębokości 10 metrów 
z bojką asekuracyjną pod 
nadzorem pełnoletniej 
osoby z kwalifikacjami 
płetwonurka.
– nurkować do głębokości 
20 metrów w towarzystwie 
przynajmniej jednej 
pełnoletniej osoby o takich 
samych kwalifikacjach KDP/
CMAS (lub równorzędnych 
kwalifikacjach innych 
organizacji).

Obóz nurkowy

Termin
Liczba 

dni
Cena

domki namioty
30.06–13.07 14 1895 1695
14.07–27.07 14 1895 1695
28.07–10.08 14 1895 1695
11.08–24.08 14 1895 1695
25.08–31.08 7* 1395 1295

Uczestnicy: jedynym wymaganiem jest 
ukończenie 14 roku życia. Impreza nie wymaga 
żadnego przygotowania i nie stwarza żadnych 
szczególnych wymogów dotyczących 
zdrowia i kondycji. Nurkowanie na poziomie 
amatorskim jest sportem wyjątkowo łatwym 
i dostępnym. 

Program:
Nurkowanie dla początkujących – pełen kurs 
teoretyczny i praktyczny na licencję CMAS 
płetwonurek P1 zakończony egzaminem, 
wydaniem licencji i książki nurka (licencja 
i książka nurka płatne dodatkowo 100 zł 
od dokumentu, czyli 200 zł). Podczas kursu 
uczestnicy posiądą wiedzę teoretyczną 
i umiejętności praktyczne umożliwiające 
bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego 
na małych głębokościach oraz umiejętność 
bezpiecznego nurkowania w grupie 
z instruktorem lub w parze z innym nurkiem. 
Nurkowanie dla posiadających stopień 
podstawowy potwierdzony certyfikatem 
– obejmuje kursy specjalistyczne – 
nurkowanie nocą PNO i kurs nawigacji PNA 
oraz 8 dodatkowych nurkowań stażowych. 
Przy kursach specjalistycznych dopłata za 
certyfikat po 100 zł od specjalizacji. 
Szkolenie motorowodne – podczas obozu 
uczestnicy przejdą szkolenie praktyczne 
z prowadzenia łodzi z napędem motorowym, 
co pozwoli im samodzielnie operować 
łodzią podczas przyszłych nurkowych 
wypraw. Zajęcia wyczerpują wymogi 
kursu praktycznego na stopień Sternika 
Motorowodnego. Osoby chcące uzyskać 
patent motorowodny będą mogły w czasie 
trwania obozu zdać egzamin na Sternika 
Motorowodnego (konieczne jest samodzielne 
opanowanie części teoretycznej). Opłata 
za patent i egzamin – 125 zł. Osoby 
przystępujące do egzaminu motorowodnego 
mogą skorzystać z pięciu godzin konsultacji 
z zakresu teorii. 

Żeglarstwo – jednodniowy rejs po jeziorach 
Święcajty i Mamry nad brzeg jeziora Przystań. 
Zwiedzanie bunkrów na Mamerkach, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. 
Wycieczka autokarowa do Gierłoży i Kętrzyna. 
Zwiedzanie Kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec” 
oraz sanktuarium w Świętej Lipce.
Gry i zabawy integracyjne – ogniska, 
dyskoteki, wycieczki piesze do Węgorzewa 
(zwiedzanie miasta, portu jachtowego), 
rozgrywki sportowe.

Fakultatywnie: paintball (PB1, PB3); wodne 
szaleństwo (WS1); quady (QD1, QD2); spływ 
kajakowy (SK). Szczegółowe opisy opcji 
fakultatywnych znajdują się na stronie 4 
katalogu.

Wyżywienie: w stołówce ośrodka (śniadanie, 
obiad, kolacja). Podczas całodniowych zajęć 
uczestnicy jedzą śniadanie i obiadokolację 
w stołówce ośrodka oraz otrzymują suchy 
prowiant na czas zajęć. 

Noclegi (według wybranego wariantu): 
1. Domki kempingowe 6-osobowe  
(łóżko, pościel). 
2. Namioty wojskowe – typu NS 6–8-osobowe. 
Organizator zapewnia łóżko, materac, skrzynie 
na rzeczy (wymagany własny śpiwór).

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 – 10 000 zł), program. 

Cena nie obejmuje: dojazdu, opłat egzamina-
cyjnych, opłat za patenty i licencje.

* w terminie 7-dniowym 
program będzie realizowany  
w ograniczonym zakresie
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Noclegi: Ośrodek Wypoczynkowy „Zatoka 
Kal”. Do dyspozycji uczestników: świetlica, 
boisko do koszykówki i siatkówki, stół 
do ping-ponga oraz bilard. Na miejscu 
również przystań jachtowa. Uczestnicy 
będą zakwaterowani w pokojach 4- lub 
6-osobowych, łazienki na korytarzach (jedna 
łazienka na dwa pokoje).

Wyżywienie: w stołówce ośrodka (śniadanie, 
obiad, kolacja).

Program:
Żeglarstwo – codzienne żeglowanie 
na jachtach otwarto pokładowych klasy DZ, 
Trener 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, kursu 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.

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

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 10 000 zł.

Cena nie obejmuje: dojazdu, imprez 
fakultatywnych.

Termin
Liczba 

dni
Cena

30.06–13.07 14 1595
14.07–27.07 14 1595
28.07–10.08 14 1595
11.08–24.08 14 1595
25.08–31.08 7* 750

Ciekawi Cię, dlaczego jacht 
płynie pod wiatr? Jak działa 

ster? Co to jest kilwater? 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 7-dniowym 
program będzie realizowany 
w ograniczonym zakresie
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KOLONIA ŻEGLARSKA
żagle / 8–13 lat



Obozy sportów wodnych „Wodne Szaleństwo” przygotowaliśmy dla dwóch grup wiekowych. 
Dzieci w wieku 8–12 lat mieszkają w ośrodku Zatoka Kal, a młodzież 13–17 lat w ośrodku Róży Wiatrów.  
Programy obu grup różnią się i są realizowane oddzielnie.
Woda to środowisko idealnie nadające się do zabawy i uprawiania różnorodnych sportów!   
W wodzie można się do woli wyszaleć! Jeżeli jesteś osobą aktywną, lubiącą spędzać czas nad wodą 
to z nami ten czas wykorzystasz w 100%. Przyjedź do naszego ośrodka w Węgorzewie aby spędzić swoje 
wakacje pływając na jachcie, motorówce, za motorówką na kole i „bananie”, w kajaku no i oczywiście 
wpław. Jeżeli jesteś „zwierzęciem wodnym” to ta impreza jest specjalnie dla Ciebie!

Dzieci 8–12 lat

Termin
Liczba 

dni
Cena

30.06–13.07 14 1695
14.07–27.07 14 1695
28.07–10.08 14 1695
11.08–24.08 14 1695
25.08–31.08 7* 750

* w terminie 7-dniowym program będzie realizowany w ograniczonym zakresie

Młodzież 13–17 lat

Termin
Liczba 

dni
Cena

domki NS igloo
30.06–13.07 14 1695 1445 1435
14.07–27.07 14 1695 1445 1435
28.07–10.08 14 1695 1445 1435
11.08–24.08 14 1695 1445 1435
25.08–31.08 7* 750 695 695
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OBÓZ SPORTÓw wODNyCh
przygoda / 8–12, 13–17 lat



PARK WODNY TROPIKANA KURS MOTOROWODNY

ŻEGLARSTWO WODNE SZALEŃSTWO –BANAN WODNE SZALEŃSTWO – MOTORÓWKA

KAJAKI

Program dla dzieci

Żeglarstwo – Optymisty: wstęp 
do żeglowania na jednoosobowych jachtach 
klasy Optymist. Pod nadzorem instruktora 
dzieci poznają zasady bycia jednocześnie 
załogą i sternikiem.

Program dla młodzieży

Kurs motorowodny: pełen kurs praktyczny 
na stopień sternika motorowodnego. Dla 
chętnych egzamin na patent uprawniający 
do prowadzenia motorówek o mocy silnika 
do 80 KM. Konieczne jest samodzielne 
opanowanie teorii. W zakres części 
teoretycznej kursu wchodzi pięć godzin 
konsultacji z instruktorem.

Program dla obu grup wiekowych

Żeglarstwo: żeglowanie na jachtach 
otwarto pokładowych klasy DZ, Trener lub 
kabinowych klasy Mak i podobnych. Program 
realizowany jest z podziałem na grupy – część 
osób żegluje, część uczestniczy w innych 
zajęciach. Uczestnicy zdobędą podstawową 
wiedzę na temat: sprzętu ratowniczego, reguł 
bezpieczeństwa na wodzie, wiązania węzłów, 
sterowania jachtem oraz prawidłowej pracy 
żaglami. 

Wodne szaleństwo: przejażdżki motorówką, 
jazdy na „bananie” oraz kole (każdy uczestnik 
co najmniej dwa razy w trakcie trwania 
obozu ma możliwość skorzystania z każdej 
wymienionej wyżej atrakcji), wizyta w Parku 
Wodnym Tropikana w Hotelu Gołębiewski.

Kajaki: wycieczki kajakowe po jeziorze 
Święcajty oraz całodniowy spływ rzeką 
Sapiną.

Wycieczka autokarowa: Mikołajki – 
zwiedzanie wioski żeglarskiej i starego 
miasta, wizyta w Parku Dzikich Zwierząt 
w Kadzidłowie.

Program rekreacyjno-sportowy: wycieczki 
piesze do Węgorzewa oraz na zabytkowy 

cmentarz z okresu I wojny światowej, zajęcia 
integracyjne, ogniska, nauka śpiewania 
szant, rozgrywki sportowe (gry indywidualne 
i zespołowe), plażowanie, kąpiele.

Fakultatywnie: paintball (PB1, PB3); quady 
(QD1, QD2) – wyłącznie dla młodzieży. 
Szczegółowe opisy opcji fakultatywnych 
znajdują się na stronie 4 katalogu.

Wyżywienie: w stołówce ośrodka – śniadanie, 
obiad, kolacja.

Noclegi (wg wybranego wariantu):

Młodzież – ośrodek szkoleniowy Róży Wiatrów 
w Węgorzewie – 1. domki kempingowe 
(łóżko, pościel); 2. namioty wojskowe typu NS 
(organizator zapewnia łóżko,materac, skrzynie 
na rzeczy; 3. namioty typu igloo z karimatami. 
W namiotach wymagany własny śpiwór.

Dzieci – Ośrodek Wypoczynkowy „Zatoka Kal”. 
Pokoje 4–6-osobowe, łazienki na korytarzach.

Kadra: kadra pedagogiczna i instruktorzy 
od zajęć specjalistycznych.

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 10 000 zł), program. 

Cena nie obejmuje: dojazdu, imprez 
fakultatywnych, opłaty za patent i egzamin 
motorowodny (125 zł).
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Wodne Szaleństwo



Program obozu oprócz typowych atrakcji obozowych jak ogniska, 
dyskoteki, zabawy terenowe, sportowe, plastyczne czy wycieczki 
zawiera siedem całodziennych fascynujących bloków tematycznych. 
Każdy dzień to niepowtarzalna przygoda!

Noclegi (według wybranego wariantu): 
1. Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, pościel). 
2. Namioty wojskowe – typu NS 6–8-osobowe. Zapewniamy łóżko, 
materac, skrzynie na rzeczy. Wymagany własny śpiwór. 
3. Namioty – typu igloo 2–4-osobowe z karimatami. Wymagany 
własny śpiwór.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w stołówce ośrodka lub zgodnie 
z programem danego dnia. W związku ze specyfiką programu 
podczas zajęć całodziennych uczestnicy będą jedli śniadanie, 
obiadokolację i otrzymywali prowiant na czas zajęć.

Fakultatywnie: kurs na stopień sternika motorowodnego (KM); 
quady (QD1, QD2). Szczegółowe opisy opcji fakultatywnych znajdują 
się na stronie 4 katalogu.

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 – 10 000 zł), program. 

Cena nie obejmuje: dojazdu.

Każdego, kto nie lubi wakacyjnej nudy, bezczynności i chce aktywnie spędzić czas, 
zapraszamy do Węgorzewa! Przygotowaliśmy dla Was siedem bloków zajęć, 
z których każdy zajmuje program całego dnia. Oprócz siedmiu dni tematycznych 
podczas obozu czekają Was zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy terenowe, 
wycieczka autokarowa, konkursy, wieczorne ogniska, dyskoteki i moc innych 
fascynujących wrażeń.

Termin
Liczba 

dni

Cena

domki
namioty

typu NS Igloo
30.06–13.07 14 1795 1495 1475
14.07–27.07 14 1795 1495 1475
28.07–10.08 14 1795 1495 1475
11.08–24.08 14 1795 1495 1475
25.08–31.08 7* 750 695 695

* w terminie 7-dniowym program realizowany 
w ograniczonym zakresie
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Siedem przygód



Przygoda 2 – Paintball 

Bądźcie gotowi na dużą dawkę 

adrenaliny. Tego dnia przeżyjecie 

prawdziwą wojnę na kulki z farbą. 

Od rana przejdziecie szkolenie i chrzest 

na polu paintballowym. Rozegracie 

tu kilka strategicznych potyczek i meczy 

paintballowych. Po południu czeka Was 

natomiast wielka przygoda na wyspie. 

Na 20 hektarach zróżnicowanego 

terenu odciętego wodą od stałego 

lądu będziecie tylko Wy i instruktorzy 

paintballa. 

Przygoda 1 – Żeglarstwo 

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 kąpiel 

przy piaszczystej plaży na bezludnej 

Kociej Wyspie. Wieczorem usiądziecie przy 

żeglarskim ognisku żeby pośpiewać szanty.

Przygoda 3 – Rowery Ten dzień będzie należał do jednośladów. 

Wcześnie rano 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, Pniewo, Trygort. 
W sławnym porcie Sztynort zatrzymamy 

się na dłuższy postój i posiłek. Późnym 

popołudniem wrócimy do naszego 
ośrodka w Węgorzewie. 

Przygoda 4 – Strzelectwo 

W tym dniu urządzimy 

zawody strzeleckie. 

Do Waszej dyspozycji 

będą wiatrówki, łuki, 

proce, karabinek i pistolet 

pneumatyczny. Mnóstwo 

konkursów, zabaw 

drużynowych i nagród. 

Wieczorem po rywalizacji – 

obozowa dyskoteka.

Przygoda 5 – Kajaki 
Na ten dzień przygotowaliśmy dla Was spływ kajakowy 
rzeką Sapiną. Rozpoczniemy w okolicy miejscowości 
Kruklanki. Jest to jedna 
z najbardziej malowniczych tras regionu mazurskiego. 
Będziemy przepływać przez objęte strefą ciszy jeziora 
Kruklin, Patelnia, Gołdopiwo, Wilkus, Pozezdrze, Stręgiel. 
W trakcie spływu zatrzymamy się na piknik i odpoczynek. 
Powrócimy do naszego 
ośrodka wieczorem.

Przygoda 6 – Park Linowy 

To kolejna – tym razem chyba 

najsilniejsza dawka emocji! 

Zabierzemy Was do ogromnej 

śluzy w Leśniewie, gdzie 

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. 

Mimo tego będziecie 

całkowicie bezpieczni. 

Wyposażeni w profesjonalny 

sprzęt i otoczeni opieką 

pracowników parku.

Przygoda 7 – 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 i bananem. 
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SIEDEM PRZyGÓD
przygoda / 12–16 lat



 
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 
i darmowy Internet. Do dyspozycji będziemy mieli 

również 20 hektarów niezamieszkałej wyspy,  
na której odbędzie się decydująca bitwa!

Program:  
– zajęcia żeglarskie 
Na jachtach klasy DZ lub jachtach 
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 odbywały 
się zajęcia. Na koniec 
obozu organizujemy 
całodzienną 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:  

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, elementy 
siatkówki, 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. 

Noclegi (według wybranego wariantu): 
1. Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, 
pościel). 
2. Namioty wojskowe – typu NS 
6–8-osobowe. Zapewniamy łóżko, 
materac, skrzynie na rzeczy. Wymagany 
własny śpiwór.

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

Wyżywienie: w stołówce ośrodka 
– śniadanie, obiad, kolacja. Podczas 
całodziennych zajęć uczestnicy jedzą 
śniadanie i obiadokolację oraz dostają 
suchy prowiant.

Kadra: kadra pedagogiczna oraz 
instruktorzy. 

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 – 10 000 zł), 
program. 

Cena nie obejmuje: dojazdu oraz imprez 
fakultatywnych. Istnieje możliwość 
dokupienia dodatkowych kulek do gry 
w paintball. Koszt jednej sztuki 0,20 zł.

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

Termin
Liczba 

dni
Cena

domki namioty
30.06–13.07 14 1695 1445
14.07–27.07 14 1695 1445
28.07–10.08 14 1695 1445
11.08–24.08 14 1695 1445
25.08–31.08 7* 750 695
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OBÓZ ŻEGLARSKO-PAINTBALLOwy
militaria / 12–19 lat



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, 
„małpi gaj”.  
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 klasy DZ lub 
jachtach kabinowych Mak, Venus itp. 
Strzelectwo – będziecie strzelać z procy, 
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.

Noclegi (według wybranego wariantu): 
1. Domki kempingowe 6-osobowe (łóżko, 
pościel). 
2. Namioty wojskowe – typu NS 6–8-osobowe. 
Organizator zapewnia łóżko, materac, skrzynie 
na rzeczy (wymagany własny śpiwór).

Fakultatywnie: kurs na stopień sternika 
motorowodnego (KM); wodne szaleństwo 
(WS1, WS3); spływ kajakowy (SK). Szczegółowe 
opisy opcji fakultatywnych znajdują się 
na stronie 4 katalogu.

Wyżywienie: w stołówce ośrodka – śniadanie, 
obiad, kolacja. Podczas całodziennych zajęć 
uczestnicy jedzą śniadanie i obiadokolację 
oraz dostają suchy prowiant.

Kadra: kadra pedagogiczna oraz instruktorzy. 

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 – 10 000 zł), program. 

Cena nie obejmuje: dojazdu oraz imprez 
fakultatywnych. Istnieje możliwość 
dokupienia dodatkowych kulek do gry 
w paintball. Koszt jednej sztuki 0,20 zł.

Masz 12–19 lat  
i chcesz w niebanalny sposób 

spędzić wakacje? 
Grasz w paintball, ale to nadal 

za mało adrenaliny? Postaw 
na jeszcze więcej akcji, aby jeździć 

quadami. Ale uważaj!  
Jeśli boisz się błota ten obóz 

nie jest dla Ciebie!
Nasz gościnny ośrodek położony 

jest na skraju miasta nad 
brzegiem jeziora Święcajty. 

Na miejscu pole do paintballa 
i darmowy Internet. 

Do dyspozycji będziemy 
mieli również 20 hektarów 

niezamieszkałej wyspy, na której 
odbędzie się decydująca bitwa 

na kulki z farbą.

Termin
Liczba 

dni
Cena

domki namioty
30.06–13.07 14 1845 1595
14.07–27.07 14 1845 1595
28.07–10.08 14 1845 1595
11.08–24.08 14 1845 1595
25.08–31.08 7* 795 750

* w terminie 
7-dniowym 

program będzie 
realizowany  

w ograniczonym 
zakresie

SPRAWDŹMY CZY WSZYSTKO OK

JA TEŻ JUŻ UMIEM!!
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Jeśli masz 9–13 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...

Program: codzienne żeglowanie na jachtach otwarto 
pokładowych klasy DZ, Trener lub kabinowych 
klasy Mak i podobnych. Uczestnicy zdobędą 
wiedzę na temat: sprzętu ratowniczego, 
bezpieczeństwa na wodzie, węzłów, 
sterowania jachtem oraz pracy 
żaglami a także zajęcia teoretyczne 
z: budowy jachtu, kursów jachtu, 
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. 
Pozostały czas wypełniają 
zajęcia o tematyce pirackiej, 
piracka olimpiada, 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. 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 
programu realizowanego na wodzie. 

Fakultatywnie: paintball (PB1, PB3); 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: Ośrodek Wypoczynkowy „Zatoka Kal”. Pokoje 3–6-osobowe, łazienki na korytarzu 
(jedna łazienka na dwa pokoje).

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 – 10 000 zł), program. 

Cena nie obejmuje: dojazdu, imprez fakultatywnych.

Termin
Liczba 

dni
Cena

30.06–13.07 14 1595
14.07–27.07 14 1595
28.07–10.08 14 1595
11.08–24.08 14 1595
25.08–31.08 7* 750

* w terminie 7-dniowym 
program będzie realizowany 
w ograniczonym zakresie

LEPIMY GARNKI
NASZA ŁÓDKA UPIECZ MI TEEEŻ!!
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Program: żeglowanie na jachtach klasy 
Optymist. Nauka obsługi łodzi, nazewnictwa 
jachtowego i podstaw wiedzy o żeglarstwie. 

Żeglarstwo: codzienna nauka żeglowania 
na Optymistach. 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, kursu 
jachtu względem wiatru, etykiety żeglarskiej, 
podstawowych pojęć żeglarskich. 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, elementy 
siatkówki, 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 (6–8 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. 

Fakultatywnie: paintball (PB1, PB3); 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: Ośrodek Wypoczynkowy „Zatoka 
Kal”. Pokoje 3–6-osobowe, łazienki 
na korytarzu (jedna łazienka na dwa pokoje).

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 10 000 zł), program. 

Cena nie obejmuje: dojazdu, imprez 
fakultatywnych. 

Termin
Liczba 

dni
Cena

30.06–13.07 14 1695
14.07–27.07 14 1695
28.07–10.08 14 1695
11.08–24.08 14 1695
25.08–31.08 7* 750

* w terminie 7-dniowym 
program będzie realizowany 
w ograniczonym zakresie

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.

NASZA MAŁA FLOTA NO TO PŁYŃ!
oOo NIE BOI SIĘ :)
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Uczestnicy: młodzież od 12 roku życia.

Zakwaterowanie: domki campingowe 
4-osobowe.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.

Sprzęt: deski windsurfingowe, pianki, 
kamizelki asekuracyjne (zapewnia 
organizator).

Program: zajęcia praktyczne i teoretyczne 
(na wodzie około 5 godzin dziennie), 
wycieczki kajakowe, rowerowe, ogniska. 
Uczestnicy dzielą się na 4–6-osobowe 
grupy. Każda uczy się pod kierunkiem 

doświadczonego instruktora. Dysponujemy 
deskami Alpha, Hi Fly Notion, Mistral, Fanatic. 

Dojazd: za dodatkową opłatą – 140 zł 
z Olsztyna i Torunia; 150 zł z Warszawy, Łodzi, 
Gdańska i Poznania; 200 zł z Krakowa, Katowic 
i Wrocławia.

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

Cena nie obejmuje: dojazdu.

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 dużą, piaszczystą plażę 
i idealny do nauki płytki akwen. 
Do centrum miasta idziemy 
spacerem około 20 minut.

Termin
Cena

Domki Pokoje

30.06–13.07 1550 1850
14.07–27.07 1550 1850
28.07–10.08 1550 1850
11.08–24.08 1550 1850

DRUGA LEKCJA

ŚMIIIIIIGAM!
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Półwysep Helski  
słynie ze swoich szerokich 

i czystych plaż oraz 
płytkich i spokojnych wód 
Zatoki Puckiej. Dzięki tym 

walorom jest on jednym 
z najdogodniejszych miejsc 

do uprawiania sportów wodnych 
w całej Europie. Kiteboarding 

i windsurfing uzyskały tutaj 
prestiżową klasę A0. Oznacza 

to, że panujące tu warunki 
umożliwiają bezpieczną, 

bezstresową, a przede 
wszystkim efektywną naukę 

sportów wodnych. 

Kitesurfing, windsurfing i wakeboarding 
zaliczane są do kategorii sportów 
ekstremalnych. Wyglądają też na bardzo 
skomplikowane. W rzeczywistości są to bardzo 
bezpieczne i łatwe dyscypliny sportu. Do ich 
opanowania na poziomie jazdy wystarczy 
zaledwie kilka godzin, a nowoczesny sprzęt 
używany przez nas do nauki, redukuje 
ryzyko praktycznie do zera. Szkolenia 
prowadzone są przez dyplomowanych 
instruktorów, a nad bezpieczeństwem czuwa 
ratownik oraz patrolujące akwen motorówki. 
Oferta obozów skierowana jest zarówno 
do osób początkujących, mających za sobą 
pierwsze kroki ale chcących wyszaleć się 
na wodzie w różnorodnych dyscyplinach 
(Extreme Camp), jak i młodzieży już 
pływającej, która chce doskonalić swoje 
umiejętności w konkretnej, wybranej 
dyscyplinie (Extreme Camp Pro).

Uczestnicy: różne kategorie wiekowe 
w zależności od turnusu. Informacje w tabeli.

Zakwaterowanie: przyczepy campingowe 
(3–4-osobowe oraz 5–6-osobowe) na terenie 
bazy Water Sport Center (WSC) w Kuźnicy. 

Wyżywienie: trzy posiłki dziennie.

Zajęcia sportowe Extreme Camp: 
dwa dwugodzinne treningi dziennie 
o urozmaiconym programie pozwalającym 
wyszaleć się na wodzie i poznać wiele 
ciekawych dyscyplin: windsurfing, kitesurfing, 
wakeboarding, surfing, funsurfing. 

Zajęcia sportowe Extreme Camp Pro: dwa 
dwugodzinne treningi dziennie doskonalące 
jedną z wybranych dyscyplin sportu – 
kitesurfing lub windsurfing pod okiem 
najlepszych instruktorów i zawodników tych 
dyscyplin.

Program dodatkowy – wspólny dla 
obu programów: paddle-boarding, 
surfing, wakeboarding, sporty i atrakcje 
motorowodne, rejsy żeglarskie. Stawiamy 
nie tylko na rozwój sportowy młodzieży, ale 
również rozwój zainteresowań kulturowych 
poprzez warsztaty: foto, rap, b-boing. 
Ponadto plażowanie, wycieczki rowerowe, 
turnieje sportowe, kino letnie. W wypadku 
niesprzyjających warunków atmosferycznych 
zostanie zorganizowany program zastępczy: 
sporty i atrakcje motorowodne, rejsy 
żeglarskie, wycieczki krajoznawcze.

Dojazd: za dodatkową opłatą – 160 zł 
z Krakowa; 120 zł z Warszawy; 80 zł 
z Ostródy. Dojazd z poszczególnych miast 
realizujemy przy minimum 6 osobach z danej 
miejscowości.

Cena obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, program, ubezpieczenie, 
opiekę kadry.

Cena nie obejmuje: dojazdu. 

Termin
Liczba 

dni

Program / Cena
Grupa 

wiekowaExtreme Camp
Extreme Camp 
Pro Kitesurfing

Extreme Camp 
Pro Windsurfing

06.07–13.07 7 1300 12–15
06.07–20.07 14 2550 12–15
13.07–20.07 7 1300 12–15
20.07–27.07 7 1300 16–19
20.07–03.08 14 2550 16–19
27.07–03.08 7 1300 16–19
03.08–10.08 7 1400 1100 14–19
03.08–17.08 14 2700 2100 14–19
10.08–17.08 7 1400 1100 14–19

ZDOLNY UCZEŃ

GRAWITACJA JEST PRZEREKLAMOWANA
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Obóz fotograficzny (14–19 lat)
Obóz Fotograficzny to okazja, aby nauczyć 
się nowego patrzenia na świat. Zajęcia 
dostosowane są do wieku i umiejętności 
Uczestników. Małe grupy (do 10 osób) 
pozwalają skupić się na tych zagadnieniach, 
które najbardziej interesują Młodych 
Fotografików. 

Program: kompozycja zdjęć, techniczne 
aspekty fotografii, fotografia cyfrowa, studio, 
fotoreportaż, komputerowa edycja zdjęć, 
plenery fotograficzne, ciemnia fotograficzna, 
foto świat, zajęcia otwarte, pokaz finałowy.

Obóz gitarowy (14–19 lat)
Na Obóz Gitarowy zapraszamy zarówno tych, 
którzy mają ochotę rozpocząć przygodę 
z gitarą, jak i bardziej zaawansowanych 
miłośników owego instrumentu. Nie zapomnij 
zgłosić, z jaką gitarą przyjedziesz na obóz! 
Uwaga! Zajęcia na Obozie Gitarowym odbywają 
się w małych grupach (3–6 osób) określanych 
na podstawie stopnia zaawansowania. 

Program: kształcenie słuchu, warsztaty, 
techniki gitarowe, nauka gry akordowej, 
historia muzyki rozrywkowej, zespół, 
akcesoria gitarowe, jam session i plener, 
zajęcia otwarte, występ finałowy.

Obóz aktorski (14–19 lat)
Odkryjesz nie tylko fascynujący warsztat 
pracy aktora, ale i bogactwo sztuki teatralnej. 
Poznasz proces powstawania spektakli 
teatralnych, techniki gry aktorskiej, a także 
smak pracy zespołowej. 

Program: budowanie zespołu, praca z głosem, 
ruch sceniczny, improwizacje aktorskie, 
elementy pantomimy, praca z tekstem, teatr 
w przestrzeni publicznej, plastyka i scenografia, 
zajęcia otwarte oraz pokaz finałowy.

Obóz Fashion (13–19 lat)
Chcesz zaprojektować niepowtarzalną 
kolekcję sukienek? Interesuje Cię fascynująca 
sztuka wizażu i najnowsze trendy w świecie 
mody? Na naszych zajęciach poznasz tajniki 
projektowania ubioru, stylizacji i modelingu; 
weźmiesz udział w sesjach zdjęciowych 
i pokazach mody. 

Program: projektowanie mody, wizaż, 
stylizacja i modeling, sztuka chodzenia 
po wybiegu, sesje zdjęciowe, akademia 
kreatywności, kuźnia ozdób, taniec i fitness, 
zajęcia otwarte, pokaz finałowy.

Szczegółowe informacje na temat 
programów znajdą Państwo na stronie  
www.obozy.mlodziezowe.com.pl

Ośrodek wypoczynkowy Gwarek 
położony jest w Pięknej Górze 
na Mazurach, 2 kilometry 
od Giżycka, bezpośrednio nad 
jeziorem Tajty. Plaża, sąsiedztwo 
lasu oraz piękne widoki tworzą 
niepowtarzalną atmosferę tego 
miejsca. Ośrodek ma własne 
kąpielisko strzeżone, teren 
rekreacyjny oraz sportowy.

Zakwaterowanie: pokoje 4–6-osobowe 
(również z łóżkami piętrowymi) z pełnym 
węzłem sanitarnym.

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie 
(śniadanie, obiad + podwieczorek, 
kolacja) przygotowywane w ośrodku, 
od kolacji pierwszego dnia do śniadania 
dnia ostatniego. Suchy prowiant na drogę 
powrotną.

Dojazd: fakultatywny z  Olsztyna – 88 zł; 
Słupska – 98 zł; Gdańsk – 128 zł; Koszalin, 
Bydgoszcz – 148 zł; Toruń – 158 zł; Leszno, 
Łódź, Poznań, Częstochowa – 168 zł; 
Warszawa – 178 zł; Katowice, Kraków, 
Szczecin, Wrocław – 188 zł.

Cena obejmuje: zakwaterowanie 
(11 noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry pedagogicznej 
i instruktorskiej oraz lekarza obozowego, 
pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10 000 zł).

Cena nie obejmuje: dojazdu, opcji 
fakultatywnych.

Opcje fakultatywne: Linowy Park 
Przygód ekstra – 45 zł, Militarna Przygoda 
w Wilczym Szańcu –100 zł, Rejs statkiem 
– 90 zł, płytka ze zdjęciami – 29,90 zł

A-MOLL HOOOOOOP! BĘDĘ SŁAWNA!
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Termin
Cena

obozy WOPR
01.07–12.07 2199 1999
13.07–24.07 2199 1999
25.07–05.08 2199 1999
06.08–17.08 2199 1999

Młodszy Ratownik WOPR

Program: pod okiem doświadczonych 
instruktorów uczestnicy będą szkolić się 
w zakresie umiejętności niezbędnych 
do pełnienia funkcji Młodszego Ratownika 
WOPR. Poznają zasady ratowania tonących, 
pierwszej pomocy, organizacji kąpielisk 
a także wykorzystania sprzętu ratowniczego 
i różnego rodzaju jednostek pływających. 
Celem kursu jest przygotowanie uczestników 
do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych 
i odkrytych, koloniach dla dzieci i obozach 
młodzieżowych oraz w czasie imprez 
wodnych, pod nadzorem starszego stopniem 
ratownika, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Będzie dużo pływania i zajęć w wodzie. 
Uczestnicy szkolenia poznają pływanie 
stylowe i sposoby pływania stosowane 
w ratownictwie wodnym: skoki ratownicze 
oraz inne sposoby bezpiecznego wejścia 
do wody; podstawy nurkowania i holowania 
wpław. Nauczą się, w jaki sposób ratować 
siebie samych w razie zagrożenia. Posiądą 
także umiejętności postępowania z osobą 
ratowaną po jej wyciągnięciu na brzeg, 
posługiwania się sprzętem ratowniczym, 
a także nauczą się, jak wykonywać 

podstawowe prace bosmańskie, czyli wiązać 
przydatne w ratownictwie węzły oraz dbać 
o sprzęt.

Poza tym, przeprowadzane będą symulowane 
akcje ratownicze z wykorzystaniem 
podręcznego sprzętu ratowniczego. 
Dodatkowo – poza programem 
standardowym na Młodszego Ratownika 
WOPR – przeprowadzone zostanie szkolenie 
z następujących działów: obsługa łodzi 
ratowniczych, meteorologii i hydrologii.

Warunki przystąpienia do kursu:
1. Uczestnikiem może być każda osoba, w tym 
nieletni od 14 roku życia. 
2. W przypadku osób niepełnoletnich 
potrzebna zgoda rodziców lub prawnych 
opiekunów na uczestnictwo w kursie. 
3. Zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do odbycia kursu. 
4. Pozytywne zaliczenie praktycznego 
sprawdzianu wstępnego, na który składają się: 
a) przepłynięcie dystansu 50 m sposobem 
dowolnym w czasie poniżej 45” 
b) przepłynięcie pod wodą co najmniej 15 m 
(start z powierzchni wody) 
c) wykazanie się umiejętnością 
pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki 
na dystansie 25 m.

Młodszy Ratownik WOPR
 Chcesz się czegoś nowego 

nauczyć, a przy tym  
miło spędzić czas w gronie 

sympatycznych ludzi?  
Kochasz wodę, uwielbiasz 

pływać, a przy okazji 
chciałbyś pomagać ludziom?  

Jeśli tak to TEN obóz jest właśnie 
dla CIEBIE! W otoczeniu pięknych 

mazurskich krajobrazów, 
nad samym jeziorem Tajty, 

będziesz miał okazję spróbować 
swoich sił w ratownictwie 
wodnym i zdobyć stopień 

Młodszego Ratownika WOPR.

Obozy Artystyczne
Bogata infrastruktura obiektu 

– piaszczysta plaża, boiska 
sportowe, mini park linowy, 

oraz liczne sale warsztatowe 
(taneczne i teatralne; pracownie 

plastyczne, przestronne studio 
fotograficzne i filmowe, ciemnia 
fotograficzna, wytłumione salki 
prób, pracownie komputerowe) 

stwarzają znakomite warunki 
dla organizacji obozów 

artystycznych i edukacyjnych.

TERAZ SZYBKO DO BRZEGUPRAWDZIWA ŁÓDŹ RATOWNICZA! TO CHYBA ÓSEMKA...
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To będą niezwykle urozmaicone 
wakacje. Pokażemy Ci Mazury 

od lądu i od wody. Najpierw 
na kajakach popłyniemy królową 

polskich rzek – Krutynią, która 
należy do najpiękniejszych 

i najlepiej zorganizowanych 
szlaków wodnych w Polsce. 

To także świetna rzeka dla tych, 
którzy nie trzymali w ręku wiosła, 

a mają ochotę spróbować. 
Po drodze odwiedzimy rezerwat 

Czapli Siwej, Królewskiej 
Sosny i Pływających Wysp, 

zobaczymy klasztor Starowierców 
w Wojnowie oraz pogłaszczemy 

dzikie zwierzęta w parku 
w Kadzidłowie. Po tygodniu 
przesiądziemy się na rowery 

górskie i przemierzymy 
najbardziej malownicze dukty 

Puszczy Piskiej, objedziemy 
Śniardwy dookoła – największe 

w Polsce jezioro, zwiedzimy 
Mikołajki i rezerwat jeleniowatych 

w Kosewie. 

Uczestnicy: osoby powyżej 14 roku życia.

Zakwaterowanie: namioty 2-osobowe typu 
igloo w stanicach wodnych i na kempingach.

Wyżywienie: pełne – w stanicach wodnych 
i na kempingach (śniadanie, lunch pakiet, 
obiadokolacja).

Sprzęt: kajaki plastikowe 2-osobowe 
ze środkami ratunkowymi, rowery górskie.

Kadra: przewodnik, pomocnik przewodnika 
(2 opiekunów na grupę 20 osób).

Trasa:  
Kajak
1. Pisz – jezioro Roś
2. Babięta–Spychowo
3. Spychowo–Zgon
4. Zgon–Krutyń
5. Krutyń–Ukta
6. Ukta–Iznota
7. Pisz

Rower
8. Pisz–Rezerwat Pogubie i rezerwat Szast 
(15 km),
9. Pisz–Ukta (35 km)
10. Ukta–Kosewo (35 km)
11. Kosewo–Mikołajki (30 km)
12. Mikołajki–Kwik (40 km)
13. Kwik–Pisz (35 km)
14. Pisz – wyjazd

Dojazd: za dodatkową opłatą: 120 zł 
z Olsztyna; 140 zł z Torunia; 150 zł z Warszawy, 
Łodzi, Gdańska i Poznania; 200 zł z Krakowa, 
Katowic i Wrocławia.

Cena obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, sprzęt, opiekę kadry, 
zabezpieczenie medyczne, serwis rowerowy, 
wstęp do zwiedzanych obiektów, transport 
bagaży i sprzętu mikrobusem, ubezpieczenie.

Cena nie obejmuje: dojazdu, kosztów 
związanych z prysznicami w stanicach 
wodnych (ok. 10–15 zł).

Zabierz ze sobą: śpiwór, płaszcz 
przeciwdeszczowy, ciepły sweter, okulary 
przeciwsłoneczne, sportowe obuwie, kask 
rowerowy, mały plecak na bagaże podręczne. 
Bagaże podczas imprezy są transportowane 
mikrobusem – możesz zabrać więc dowolną 
ilość bagażu. 

Termin Cena

30.06–13.07 1590
14.07–27.07 1590
28.07–10.08 1590

CZY TO WIOSŁO TONIE? JAK TO NIE MA BUNKRÓW? JA CHCĘ RÓŻOWY!!
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KAJAK I ROwER
kajaki / 14–19 lat



AGA <3 UŚMIECH! WYSOKO TU...

Program: nauka jazdy konnej na terenie 
ośrodka jeździeckiego oraz w terenie 
zielonym poza granicami stadniny. 
Dodatkowo wycieczka do Ustronia (kolejka 
linowa + tor saneczkowy), wizyta w Dream 
Parku (Park Dinozaurów, Park Miniatur, park 
linowy) dwukrotny wyjazd na basen, wizyta 
w Chacie Chlebowej, wycieczki piesze, 
ogniska, dyskoteki, gry i zabawy ruchowe 
na świeżym powietrzu.

Zakwaterowanie: ośrodek wypoczynkowy 
„Hucuł”, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Teren ośrodka ogrodzony, 
całkowicie bezpieczny. Zdjęcia obiektu 
oraz ośrodka jeździeckiego dostępne 
na www.hucul.brenna.pl

Do dyspozycji uczestników: boiska, 
świetlica, sala dyskotekowa, sala do tenisa 
stołowego i bilardowa, sprzęt sportowy. 
Na terenie ośrodka znajduje się stadnina 
koni rasy huculskiej, śląskiej i arabskiej. Teren 

wokół ośrodka przygotowany do treningów, 
dodatkowo do dyspozycji kryta ujeżdżalnia.

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie w stołówce 
ośrodka. Dodatkowo suchy prowiant na drogę 
powrotną.

Dojazd: dojazd (PKP + transfer autokarowy)
z Gdyni, Gdańska, Tczewa – 100 zł; Bydgoszczy, 
Torunia, Łodzi, Warszawy – 80 zł; Katowic – 
50 zł. Istnieje możliwość wsiadania na trasie 
pociągu Gdynia – Bielsko Biała. 
UWAGA! Terminy imprezy dotyczą wyjazdu 
z Trójmiasta, termin wyjazdu z poszczególnych 
miast uzależniony od rozkładu jazdy pociągu. 
Dojazd realizowany jest przy min. 3 osobach 
z danej miejscowości.

Cena obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, 
medycznej i instruktora jazdy konnej, 
przewodnika, program obozu wg. wybranego 
pakietu, wstępy, ubezpieczenie NNW.

Pakiety obozu konnego 
(do wyboru):
Pakiet 7-godzinny* (154 zł)
Szkolenie teoretyczne (1 godzina): 
przegląd ras koni, style jazdy konnej, 
bezpieczeństwo, rekreacja konna. 
Szkolenie praktyczne (6 godzin): nauka 
podstaw czyszczenia konia, siodłanie 
oraz kiełznanie konia, wsiadanie 
i zsiadanie, dopasowanie strzemion, 
nauka ruszania – lonża lub wymarsz 
w teren, nauka skrętów w terenie, 
zatrzymywanie ze stępa, cofanie oraz 
zmiana kierunku jazdy, dosiad w stępie, 
przechodzenie ze stępa do kłusa, 
anglezowanie i kłus pośredni, kontrola 
nad koniem w kłusie, ćwiczenie dosiadu 
w kłusie, zjazd i wjazd pod górę w kłusie, 
kłus wysiadywany, jazda w zastępie 
i wymijanie, pokonywanie zakrętów 
w kłusie.

Pakiet 9-godzinny* (198 zł)
To pakiet 7-godzinny + kontrola 
i utrzymanie w kłusie, skakanie przez 
rów i niskie przeszkody, przygotowanie 
do galopu, pierwszy galop, kontrola 
i utrzymanie w galopie.

Pakiet 12-godzinny* (264 zł)
To pakiet 9 godzinny + ćwiczenia 
w galopie, pokonywanie przeszkód 
w galopie, zmiana kierunków w galopie, 
terenowa przejażdżka, sprawdzenie 
umiejętności.
Dla chętnych możliwość dodatkowej 
opieki nad zwierzętami: karmienie, 
pojenie, czyszczenie – oczywiście pod 
okiem instruktorów.

*godziny lekcyjne – 45 min.

Termin Cena
12.07–25.07 1349 + cena wybranego pakietu
25.07–07.08 1349 + cena wybranego pakietu

Brenna – turystyczna wioska w Beskidzie Śląskim, leżąca w dolinie rzeki Brennicy, otoczona 
szczytami górskimi. Wypoczynek w Brennej stanowi świetną propozycję dla osób 
pragnących odpocząć od miejskiego zgiełku i gwaru. Dodatkowo posiada idealne warunki 
do jazdy konnej. Ośrodek wypoczynkowy „Hucuł” położony jest na zboczu jednej z gór 
w dolinie potoku Jatny. Są tu znakomite warunki dla turystyki pieszej i konnej, dla osób 
w każdym wieku. Oprócz uprawiania jeździectwa można wybrać się na dalszą wyprawę 
czy wycieczkę poprzez malownicze zbocza i wzdłuż licznych strumieni, podziwiając 
piękno okolicy i zabytki kultury. W Brennej znajduje się również przystań kajakowa (zalew 
na potoku Leśnica), a także kino letnie (Amfiteatr Brenna).
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Program (wspólny dla wszystkich grup 
konnych i obozu rekreacyjnego): zajęcia 
w Parku Linowym w Łebie, wizyta w Sea Park 
Sarbsk w największym na północy Polski 
parku rozrywki lub wizyta w Dinoparku 
(do uzgodnienia), wycieczka krajoznawcza 
do Słowińskiego Parku Narodowego 
na ruchome wydmy – unikalną atrakcję w skali 
europejskiej, przejazd „Kolejką Bajkową” 
wejście na Górę Łącka, zabawy, kąpiel 
w morzu, powrót melexami, zajęcia sportowe 
(siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, 
zajęcia na kajakach lub rowerach wodnych), 
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: prywatny pensjonat, 
pokoje 3-, 4-, 5-osobowe, wyposażone 
standardowo, z łazienkami lub łazienką 
na 2 pokoje. Pensjonat dysponuje świetlicą 
z TV, stołem do ping-ponga, stołówką, 
boiskiem sportowym.

Wyżywienie: w stołówce pensjonatu, cztery 
posiłki dziennie (w tym podwieczorek). 
Pierwsze świadczenie – śniadanie, ostatnie 
świadczenie – kolacja.

Imprezy fakultatywne: warsztaty tenisa 
ziemnego (8 godzin zajęć z instruktorem) – 
150 zł/os.; kurs powożenia (6 godzin) – 70 zł/os. 
(płatny na miejscu); wycieczka do Trójmiasta, 
wstęp do parku wodnego w Sopocie – 80 zł/os; 
odznaka PZJ „jeżdżę konno”, koszt egzaminu 
50 zł – tylko dla grupy zaawansowanej (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 po uzyskaniu zgody 
instruktora – 90 zł (płatne na miejscu). Istnieje 
możliwość wykupienia dodatkowych lekcji 
nauki jazdy konnej – ok. 30 zł/godz. (płatne 
w stadninie). Warunkiem realizacji warsztatów 
jest zgłoszenie się minimum 15 osób.

Dojazd: wyjazd z Warszawy, Włocławka, 
Torunia, Bydgoszczy – 80 zł, z Łodzi – 100 zł, 
z Krakowa, Katowic, Częstochowy, Lublina, 
Wrocławia i Poznania – 120 zł. Transport 
realizowany przy grupie minimum 7 osób.

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
(osoby mające podstawy jeździectwa, istnieje 
możliwość zdobycia odznaki „Jeżdżę konno”)

• 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 jeżdżące dobrze 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.), 

jazda 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 200 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) 
jazda w terenie (2 godz.), 

przygotowanie do egzaminu 
z ujeżdżania i skoków (3 godz), 
egzamin wewnętrzny (1 godz),  

egzamin przed komisją PZJ (1 godz).

Jeździeckie ABC
• zajęcia teoretyczne (5 godz.); 
• zajęcia praktyczne (5 godz.):  

jazda konna (3 godz.),  
jazda bryczką (2 godz.).

Każdy, kto pasjonuje się jazdą konną będzie zadowolony z profesjonalnie przygotowanego 
szkolenia dla początkujących, średniozaawansowanych lub zaawansowanych. W tym 
roku przygotowaliśmy również specjalny program dla najmłodszych – Jeździeckie ABC. 
Szkolenie odbędzie się w przepięknie położonej miejscowości Nowęcin nad jeziorem 
Sarbsko koło Łeby w stadninie „Senny” posiadającej 30 koni.

Termin
Cena

Konny ABC Rekreacyjny

30.06–14.07 1585 1385 1300
14.07–28.07 1585 1385 1300
28.07–11.08 1585 1385 1300
11.08–25.08 1585 1385 1300CHLUP
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OBÓZ KONNy – NOwĘCIN
konie / 12–18 lat



Ekspedycja Tatry (13–18 lat)

Najpierw trochę wspinaczki, potem 
gra paintballowa, a wieczorem bieg 
na orientację. Każdy dzień tutaj to maksimum 
przygody, maksimum zabawy i maksimum 
ekstremalnych przeżyć! 
W programie jak zwykle mnóstwo ciekawych 
zajęć, a także niezbędna wiedza górskiego 
poszukiwacza przygód. Przed nami gry 
paintballowe, wspinaczka, zorbing, zajęcia 
linowe, quady i górskie wyprawy. 

Obóz RPG – Twierdza: Pieśń Bohaterów 
(12–18 lat)
RPG role-playing game. Podczas obozu, 
pod opieką doświadczonego Mistrza 
Gry uczestnicy wcielą się w wykreowane 
przez siebie postacie. Odkryj nowy system 
obozowy Twierdzy Fantastyki! Stworzony 
przez doświadczonych projektantów, 
został sprofilowany specjalnie na potrzeby 
naszych obozów fabularnych. Unikalna 
wielostopniowa mechanika, dostosowana 
do Twojego poziomu doświadczenia z grami, 
fascynujący świat i czekające w nim przygody 
zostały stworzone specjalnie dla Ciebie! 

Obóz Rycerstwa Średniowiecznego 
(12–18 lat)
Czy marzyłeś kiedykolwiek by założyć zbroję 
i wziąć udział w turnieju rycerskim? A może 

marzyłaś o ubraniu średniowiecznej sukni 
i stworzeniu własnej biżuterii? 

Podczas obozu uczestnicy zgłębią tajniki 
rzemiosła rycerskiego i średniowiecznego 
życia. Nauczą się tworzyć zbroje oraz biżuterię 
średniowieczną. Poznają życie dworskie 
i trudy bytowania w rycerskim obozowisku. 
Nie zabraknie też konkursów strzeleckich, 
walki na miecze i innych średniowiecznych 
przygód.

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? Być 
bohaterem książek fantasy? Czarować? 
Walczyć mieczem? A może bardziej podobał 
ci się Mad Max i ekscytowała Cię wizja 
postapokaliptyczego 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”! 

Okolice Murzasichla to znakomite 
tereny do uprawiania turystyki 
pieszej. Do dyspozycji 
Uczestników oddajemy 
Ośrodek Wypoczynkowy 
„Halina”, położony w przysiółku 
Majerczykówka. Komfortowy 
obiekt otoczony jest terenem 
rekreacyjnym o powierzchni 1 ha. 
Uczestnicy będą zakwaterowani 
w pokojach 2–5-osobowych 
z łazienkami. Z okien Ośrodka 
rozciąga się piękny widok 
na Tatry. Na terenie obiektu 
znajdują się świetlice, chata 
regionalna, chata do grillowania 
oraz boisko.

Zakwaterowanie: pokoje 2–5-osobowe 
z łazienkami.

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

Dojazd: płatny dodatkowo – Kraków – 
100 zł, Katowice – 120 zł; Łódź – 150 zł; 
Warszawa – 166 zł, Poznań, Wrocław, 
Toruń – 160 zł; Szczecin – 180 zł, 
Gdynia, Gdańsk – 186 zł. 

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

Cena nie obejmuje: dojazdu.

ŚREDNIOWIECZE NIE BYŁO ZŁE... ...I JAKIE ELEGANCKIE CIUCHY!
POWAŻNE ROZGRYWKI

Termin Dni Cena

01.07–13.07 13 1599
14.07–26.07 13 1599
27.07–08.08 13 1599
09.08–21.08 13 1599
22.08–28.08 7* 899
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Termin Cena
30.06–13.07 1680
13.07–26.07 1680
26.07–08.08 1680

Obóz językowy (8–12 lat i 13–16 lat) 
Zajęcia językowe: warsztaty zwykle odbywają 
się w dwóch blokach programowych, rano 
i po południu. Na pierwszych zajęciach 
odbędzie się test kwalifikacyjny na podstawie 
którego uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 
językowe. Program językowy został dobrany 
w taki sposób, aby zarówno osoby dopiero 
zaczynające naukę angielskiego jak i te bardziej 
zaawansowane mogły w pełni skorzystać 
z zajęć z native speakerami. Najważniejsze dla 
nas jest przełamanie bariery językowej, dlatego 
też nauczyciele będą towarzyszyć również 
w zajęciach rekreacyjnych, tak aby uczestnicy 
obozu mieli kontakt z językiem przez cały czas 
trwania obozu.

Zajęcia fakultatywne: warsztaty tenisa 
ziemnego. Pod okiem wykwalifikowanego 
instruktora będziecie mogli spróbować 
swoich sił na korcie. Warsztaty obejmują 
15 godzin zajęć z instruktorem. Chętni 
powinni posiadać własne rakiety tenisowe 
(istnieje możliwość wynajęcia rakiet 
na miejscu). Cena warsztatów: 200 PLN – 
realizowane przy min. 10 osobach

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 trzy boiska do badmintona, 

boisko do siatkówki, wydzielone miejsce 
na ogniska 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 w stołówce 
ośrodka plus suchy prowiant na drogę 
powrotną.

Dojazd: autokarem na trasie Warszawa–
Toruń–Bydgoszcz–Jastrzębia Góra – koszt 
przejazdu w obie strony 110 zł. Dodatkowe 
połączenia antenowe organizowane przy 
grupie minimum 8 osób: Kraków, Katowice, 
Wrocław – 190 zł; Łódź, Poznań – 170 zł. 

Cena obejmuje: program, 13 noclegów, 
wyżywienie trzy razy dziennie + suchy 
prowiant na drogę powrotną, wycieczkę 
do Szymbarku, korzystanie z infrastruktury 
ośrodka (internet, sala TV, ping-pong, 
piłkarzyki, boisko do siatkówki i piłki nożnej), 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, 
opieką ratownika, kadry oraz lekarza 
i pielęgniarki, ubezpieczenie.

Cena nie obejmuje: zajęć fakultatywnych, 
dojazdu.

Wakacje nie musza 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.

OŚRODEK  „FENIKS” SŁONECZNY PATROL DRZEMKA NA RĘCZNIKU
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Nadmorski Chillout (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 szumie fal. 
Będzie czas na wszystko – wypoczniesz, 
doładujesz baterie na słonecznej plaży, a jeśli 
będziesz miał ochotę – mamy dla Ciebie 
propozycję odjechanych zajęć plastycznych, 
sportowych, psychologicznych i terenowych. 
Pełen luz-blues, dużo dobrej energii, 
pozytywnie nakręceni ludzie, po prostu 
wakacje w stylu chillout.

Obóz Zumba Fitness (13–18 lat)
Gorączka Zumba Fitness opanowała już cały 
świat. To genialne połączenie tańca i fitnessu, 
muzyki latino, dance i rock and rolla, tańca 
orientalnego, reaggaetonu. 
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! 

Nadmorski Obóz Poszukiwaczy 
Przygód (12–18 lat)
Najpierw trochę wspinaczki, potem gra 
paintballowa, a wieczorem bieg na orientację. 
Każdy dzień tutaj to maximum przygody, 
maximum zabawy i maximum ekstremalnych 
przeżyć!  
W programie: gry paintballowe, wspinaczka, 
zajęcia linowe, quady, orienteering, terenowe 
gry fabularne. Pod opieką doświadczonych 
instruktorów spróbujecie sił w ekstremalnych 
dyscyplinach, będziecie też mieli możliwość 
skorzystać z uroków bałtyckiej plaży, czy 
basenu na terenie ośrodka. 

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 dancefloor.

Jantar to jedna z najbardziej 
znanych miejscowości 
wypoczynkowych na Mierzei 
Wiślanej. Położona na prastarym 
bursztynowym szlaku osada 
rybacka staje się w sezonie 
gwarnym letniskiem, 
przyciągającym turystów piękną, 
szeroką plażą i wspaniałą 
przyrodą.
Ośrodek Wypoczynkowy 
„Bursztyn” położony jest 
w malowniczej okolicy Parku 
Krajobrazowego Mierzei Wiślanej. 
Oferuje zakwaterowanie 
w komfortowo urządzonych 
pokojach 2–5-osobowych 
z łazienkami. Na terenie ośrodka 
znajduje się odkryty basen, 
boiska do koszykówki, piłki 
nożnej i siatkówki plażowej, 
wiata grillowa, z których 
uczestnicy mogą skorzystać 
podczas turnusu. Do dyspozycji 
są świetlice, sala dyskotekowa 
i boisko wielofunkcyjne oraz 
sprzęt sportowy. Rozległy teren 
i wiele miejsc rekreacyjnych 
pozwala na nieskrępowany 
wypoczynek zakwaterowanych 
w ośrodku Gości.

MOCNA EKIPA!
POPOŁUDNIOWY RELAKS

TYLKO SPOKOJNIE!
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Obóz Skate’owy (10–16 lat)
Grindy, flipy, slidy – tym żyje każdy skate. 
Jeżeli i Ty nie wyobrażasz sobie życia bez 
swojej deski, jesteś uzależniony od szybkiej 
i efektownej jazdy, a dokoła siebie zamiast 
zwykłych ulic widzisz największy skatepark 
– nie ma innej opcji, wpadaj na obóz dla 
prawdziwych skate’ów! Podczas naszej 
przygody udoskonalisz swoją technikę, 
poznasz nowe triki i poznasz całą kulturę skate. 
Prócz szalonej jazdy stworzysz również swoje 
własne graffiti, popływasz na skimboardzie, 
zaprojektujesz własny fingerpark 
i co najważniejsze – poznasz kumpli, którzy 
nadają na tych samych falach, co Ty!

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! 

Akademia Urody (13–18 lat)
Każda z nas chce wyglądać pięknie. By tak 
się stało, wcale nie trzeba wydawać fortuny 
na drogie zabiegi i kosmetyki. Piękno drzemie 
w każdej z nas i z pomocą prostych sztuczek 
oraz samodzielnie wykonanych kosmetyków 
pomożemy Ci je wydobyć. Podczas obozu 
dowiesz się, jak zadbać o urodę, stworzysz 
własne domowe SPA, poczujesz się jak 
hollywoodzka wizażystka! Odpoczniesz 
i naładujesz akumulatory w gronie nowych 
przyjaciół!

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.

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

Dojazd: płatny dodatkowo –  
Kraków, Katowice – 186 zł, Łódź – 150 zł, 

Warszawa – 166 zł, Szczecin – 160 zł, 
Gdańsk, Gdynia – 80 zł, Toruń – 120 zł, 

Wrocław – 160 zł, Poznań 146 zł.  

Cena obejmuje: program, opiekę kadry, 
koszulkę obozową, płytę ze zdjęciami 

z obozu, zakwaterowanie, wyżywienie, 
ubezpieczenie NNW.

Cena nie obejmuje: dojazdu.

NASZA OFIARA :) KÓŁKO GRANIASTE
TYLKO REGGAE!

Termin Dni Cena

30.06–12.07 13 1599
13.07–25.07 13 1599
26.07–07.08 13 1599
08.08–20.08 13 1599
21.08–27.08 7* 899
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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 (siatkówka, koszykówka, piłka 

nożna), plac zabaw i dużo miejsca na inne atrakcje.  
W budynku znajdują się dwie świetlice, izba 

regionalna z kominkiem oraz siłownia.
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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, takie 
jak rapowanie, czy graffiti.

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 zależy od powodzenia Waszej 
wyprawy. Od Waszych decyzji będzie 
zależało powodzenie misji i los wielu istnień. 
Przybywajcie – przygoda czeka! 

Obóz w świecie klocków Lego  
(8–13 lat)
Witaj w naszym instytucie, gdzie nawet 
najbardziej fantastyczne marzenia 
przekuwamy w rzeczywistość! Wszystko 
zaczyna się od pomysłu – u nas nauczysz 
się wprowadzić go w życie. Zaprojektujesz 
i zbudujesz niesamowite machiny. Podczas 
obozu nauczymy się konstruować machiny 
i budowle z najróżniejszych części, głównie 
z klocków lego. Zaprojektujemy własne serie, 
zbudujemy obozowe miasteczko. Uwolnij swoją 
wyobraźnię – skonstruuj nawet najbardziej 
niesamowite modele i pokaż je światu!

Obóz Survivalowy (8–13 lat)
Survival od lat fascynuje wielu młodych ludzi. 
Wyglądający w pierwszym momencie na leśne 
zabawy jest tak naprawdę prawdziwą szkołą 
życia, której tylko nieliczni są w stanie stawić 
czoła. Jeśli jesteś jednym z nich, odważnym 
i żądnym wyzwań poszukiwaczem przygód, 
to zapraszamy Cię na survivalową wyprawę 
w polskie Tatry! Tu nauczycie się wszystkiego, 
co potrzebne jest do przetrwania w leśnej 
głuszy: zbudujecie szałasy, nauczycie się 
rozpalać ognisko i bezpiecznie poruszać 
się nawet w najtrudniejszym terenie dzięki 
mapie, busoli, a także dzięki bacznej 
obserwacji natury. 

W Świecie Fantastyki (8–13 lat)
Jeśli zawsze marzyłeś o tym by przywdziać 
lśniącą zbroję i stanąć z mieczem w dłoni 
u boku dzielnych mężów, jeśli chcesz wraz 
z nami stawić czoła przygodzie i poznać 
magiczny świat fantastyki, to nie może Cię 
zabraknąć na naszym obozie! Zapraszamy 
na niesamowitą przygodę w świecie 
fantastyki, przygotowaną specjalnie dla fanów 
gatunku oraz miłośników filmów, gier i książek 

w tym klimacie. Rozpocznij swoją przygodę 
z grami fabularnymi już teraz dzięki specjalnie 
dopasowanym do wieku uczestników 
zasadom rozgrywek. Poznaj narracyjne 
gry fabularne – RPG i rozegraj swoją 
pierwszą przygodę, dzięki której wcielisz się 
w dowolną wymyśloną przez siebie postać 
bohatera, która wraz z Tobą stanie u progu 
heroicznej przygody pełnej zwrotów akcji 
i niezwykłych wydarzeń. Sprawdź się w LARP, 
które porównać można do sztuki teatralnej 
odgrywanej na żywo.

Indiana Jones i Pył Spadającej Gwiazdy 
(8–13 lat) 
Niezwykły obóz, oparty jest na przygodach 
legendarnego archeologa i podróżnika 
– Indiany Jonesa. Uczestnicy podczas 
odkrywania przygotowanej specjalnie dla 
nich fabuły i atrakcji staną się, podobnie 
jak bohater filmów, prawdziwymi 
poszukiwaczami przygód. 

Przygoda z angielskim (9–14 lat)
Wakacje to przede wszystkim czas rozrywki 
i odpoczynku od szkoły. Można je jednak 
wykorzystać 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 terenowych, 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 językowego 
pełen jest niespodzianek i atrakcji, które 
na pewno długo pozostaną w twojej pamięci. 
Program przeznaczony dla osób 
o podstawowej i średnio zaawansowanej 
znajomości języka angielskiego.

Obóz Agenta 007 (8–13 lat)
Tylko nieliczni dostają się w szeregi wywiadu. 
Agent 007 jest najbardziej znanym jej 
członkiem. Zapraszamy na obóz szkoleniowy 
tajnego agenta, miejsce gdzie elita wywiadu 
spotyka się by doskonalić 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, a które na pewno zapiszą się 
w dziejach Europy i świata.

Zakwaterowanie: Ośrodek 
„Zbójnicówka” położony jest w cichym 

miejscu z dala od miejskiego zgiełku. 
Uczestnicy będą zakwaterowani 
w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych 

z łazienkami i TV.

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

Dojazd: płatny dodatkowo –  
Kraków – 100 zł, Katowice – 120 zł,  

Łódź – 150 zł, Warszawa – 166 zł, Toruń, 
Wrocław, Poznań – 160 zł, Szczecin – 

180 zł, Gdynia, Gdańsk – 186 zł . 

Cena obejmuje: program, opiekę kadry, 
koszulkę obozową, płytę ze zdjęciami 

z obozu, zakwaterowanie, wyżywienie, 
ubezpieczenie NNW.

Cena nie obejmuje: dojazdu.

A TO WŁAŚNIE MY!

CIEKAWE CO MAMA POWIE?

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ NAJLEPIEJ!

Termin Dni Cena

01.07–13.07 13 1529
14.07–26.07 13 1529
27.07–08.08 13 1529
09.08–21.08 13 1529
22.08–28.08    7* 899



Tegoroczne obozy 
sportowe będą się odbywać 
w nowoczesnym kompleksie 
konferencyjno-rekreacyjnym 
ACTIV w Sypniewie na pojezierzu 
Drawsko-Wałeckim 
(woj. Kujawsko-Pomorskie). 
Ośrodek położony jest w scenerii 
dzikiej przyrody, wśród łąk 
i lasów. W trakcie trwania obozów 
do dyspozycji uczestników 
będą nowoczesne obiekty: 
pełnowymiarowy basen, 
hala sportowa, korty tenisowe, 
sala fitness, siłownia, boiska 
oraz sauna.

Obóz koszykarski (10–16 lat)
Obóz ma charakter rekreacyjno-sportowy 
i przeznaczony jest dla młodzieży, która 
pasjonuje się koszykówką. Zajęcia, 
co najmniej 20 godzin podczas całego obozu, 
prowadzone będą przez doświadczonych 
instruktorów i trenerów. Resztę programu 
uzupełnią zajęcia przygotowane dla 
wszystkich obozów sportowych. 

Obóz ogólnokondycyjny (13–18 lat)
Obóz jest przeznaczony dla osób, które chcą 
spędzić wakacje aktywnie i zdrowo pracując 
nad swoją ogólną kondycją sportową bez 
konieczności wyboru konkretnej dyscypliny. 
Podczas kilkunastu dni uczestnicy będą mieli 
okazję spróbować każdego sportu po trochu 
– gier zespołowych, tenisa ziemnego, 
pływania czy biegów przełajowych. Stawiamy 
na ogólny rozwój młodego człowieka poprzez 
zbilansowaną dietę i zajęcia ogólnosportowe. 
Program: testy kondycyjne, zajęcia 
ogólnokondycyjne ukierunkowane 
na ćwiczenie wytrzymałości, siły, szybkości, 
koordynacji ruchowej, zmysłu orientacji 
w terenie oraz kształtowaniu pamięci, zawody 
sportowe i wiele innych.

Obóz pływacki (10–18 lat)
Obóz daje możliwość bezpiecznej 
i profesjonalnej nauki oraz doskonalenia 
pływania. Prowadzony jest przez 
doświadczonych instruktorów i trenerów, 
którzy przełamią ewentualny lęk przed 
wodą i pomogą w zdobywaniu nowych 
umiejętności. Treningi dostosowane 
są do poziomu uczestników. Zajęcia 
rozpoczynać będziemy od rozgrzewki 
„na sucho”, trening w wodzie poprowadzimy 
na strzeżonej pływalni. Obóz ma charakter 
rekreacyjno-sportowy i przeznaczony 
jest dla młodzieży, która pasjonuje się 
pływaniem. Zajęcia, co najmniej 20 h podczas 
całego obozu, prowadzone będą przez 
doświadczonych instruktorów i trenerów.

Termin Cena
01.07–12.07 1999
13.07–24.07 1999
25.07–05.08 1999
06.08–17.08 1999
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Program wspólny dla wszystkich obozów: 
zajęcia integracyjne, zajęcia na basenie, 

wycieczki rowerowe, marsz na orientację, 
dzień otwarty, dyskoteka.

Zakwaterowanie:  centrum 
Konferencyjno-Rekreacyjne ACTIV. Pokoje 

2-, 3-, 4-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym o wysokim standardzie. 
Na terenie ośrodka działają telefony 

wszystkich sieci. Strona obiektu: 
www.centrumactiv.pl

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie 
(śniadanie, obiad + podwieczorek, 

kolacja) przygotowywane w ośrodku, 
od kolacji pierwszego dnia do śniadania 

dnia ostatniego. Suchy prowiant na drogę 
powrotną. 

Dojazd: Bydgoszcz, Poznań – 88 zł; 
Gdańsk, Koszalin, Leszno, Łódź, Słupsk, 

Szczecin, Toruń – 108 zł; Włocławek – 
138 zł; Wrocław – 148 zł; Częstochowa, 

Olsztyn – 168 zł; Warszawa – 178 zł; 
Katowice, Kraków – 188 zł.

Cena obejmuje: zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, 
bardzo aktywny program, opiekę kadry, 

instruktorów oraz lekarza obozowego, 
pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 

ubezpieczenie NNW (10 000 zł ), VAT.

Cena nie obejmuje: dojazdu, 
dodatkowych atrakcji.

Opcje fakultatywne: park linowy – 90 zł; 
paintball – 60 zł; spływ kajakowy – 80 zł; 

wycieczka w czasie (Borne Sulinowo 
i okolice) – 120 zł; certyfikowany 
kurs pierwszej pomocy – 160 zł, 

płytka ze zdjęciami – 29,90 zł.

Obóz siatkarski (10–16 lat)
Piłka siatkowa, to dynamiczna i ekscytująca 
gra, która zyskuje coraz większą popularność, 
a to dzięki drużynie narodowej odnoszącej 
coraz większe sukcesy. Nie możemy 
zapominać o naszych kibicach, którzy 
uważani są za najlepszych na świecie. Jeżeli 
również pasjonujesz się tą dyscypliną, 
nie może Ciebie zabraknąć na tym 
obozie – wykwalifikowani i doświadczeni 
instruktorzy oraz trenerzy pomogą opanować 
podstawowe techniki i wiedzę rozwijając 
Twój talent. 
Program: podstawy piłki siatkowej, taktyka, 
sędziowanie, nauka pracy i gry w zespole, 
zasady fair play.

Obóz tenisowy (12–16 lat)
Każdy amator tenisa ziemnego, zarówno ten 
dopiero rozpoczynający naukę, jak i bardziej 
zaawansowany powinien korzystać z fachowej 
rady instruktora. Z myślą o tych, którzy marzą 
o aktywnym wypoczynku wśród zieleni 
lasów, oraz nauce gry w tenisa ziemnego 
przygotowaliśmy program na pojezierzu 
Drawsko-Wałeckim. Obóz ma charakter 
rekreacyjno-sportowy i przeznaczony jest 
dla młodzieży, która pasjonuje się tenisem 
ziemnym. Zajęcia, co najmniej 20h podczas 
całego obozu, prowadzone będą przez 
doświadczonych instruktorów i trenerów. 
Program: historia i kompendium wiedzy, 
techniki uderzeń, taktyka, mecze tenisowe.

Obóz piłki nożnej (10–16 lat)
Obóz przeznaczony jest dla młodzieży, która 
pasjonuje się piłką nożną. Zajęcia, co najmniej 
20h podczas całego obozu, prowadzone 
będą przez doświadczonych instruktorów 
i trenerów. Resztę programu uzupełnią 
zajęcia przygotowane dla wszystkich obozów 
sportowych. 
Program: taktyka, zasady gry, doskonalenie 
umiejętności technicznych i taktycznych, 
nauka pracy i gry w zespole, zasady fair play.

Dokładny program wszystkich obozów 
znajdą Państwo na stronie  

www.obozy.mlodziezowe.com.pl
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Program dla wszystkich: wizyta w Parku 
Linowym w Kołobrzegu. Wycieczka 
autokarowa do Kołobrzegu, rejs statkiem 
pirackim po Bałtyku, kąpiele rekreacyjne pod 
okiem ratownika w morzu oraz na basenie; 
sport na wesoło, animacje, dyskoteki.

Profile dla chętnych

Obóz Paintballowo-Militarny  
(program 24 godzinny) + 180 zł
ABC żołnierza, wojskowy tor przeszkód, 
strzelanie do tarcz opadających, 
nawiązywanie łączności polowej, rozbijanie 
wojskowych namioto-pałatek, przejazd 
wojskowym transporterem 6x6, zakładanie 
min i rozminowanie terenu. Musztra, nocne 
warty i gra taktyczna ,,Spadochroniarz”. Praca 
z wykorzystaniem noktowizji, wojskowe 
transportery rozpoznawcze BRDM-2, 
samoobrona – krav maga. Poszukiwanie „min” 
przy pomocy elektronicznych wykrywaczy 
metalu. Techniki linowe i alpinistyczne. 
Survival, orienteering, paintball – (100 kulek 
do dyspozycji) gry taktyczne. 

Uwaga: Program odbywa się w Centrum 
Rozrywki Piastów – nocleg pod pałatkami 
wojskowymi lub szałasami. Wymagana 
własna karimata i śpiwór oraz latarka do gier 
nocnych, drugi zestaw ubrań oraz zapasowe 
buty do trawersowania bagien.

Obóz Agentów Specjalnych 
– Misja Afganistan + 230 zł
Program obejmuje wszystkie zadania obozu 
paintballowo-militarnego oraz dodatkowo 
3 x 8 godzin zajęć na terenie ośrodka 
i w okolicy: wykonywanie zadań specjalnych 
w terenie: obserwacja, konwojowanie, 
szyfrowanie wiadomości, dowodzenie grupą, 
rozmieszczanie i maskowanie stanowisk 
strzeleckich, wykonywanie okopów 
i stanowisk ogniowych, rozminowywanie 
i minowanie terenu, maskowanie, szyfrowanie 

wiadomości, samoobrona, pomoc 
przedmedyczna. Orienteering: czytanie mapy, 
nauka posługiwania się busolą itp.

Obóz Taneczny „I Can Dance” +120 zł
Zajęcia taneczne z instruktorem 
(ok. 12 godzin): Videoclip Dance, Hip-
Hop, Show Dance, Funky, Latino Mix, 
Break Dance, konkursy taneczne 
z nagrodami, przygotowanie pierwszych 
choreografii. Taniec jest przeplatany 
ćwiczeniami ogólnorozwojowymi oraz 
wytrzymałościowymi. Na zakończenie dla 
chętnych turniej tańca. 

Imprezy fakultatywne (zapisy w biurze 
przed wyjazdem, wstępy płatne na miejscu, 
realizacja przy min. 25 chętnych):  
Park Rozrywki „Heide Park” (200 zł + 25 € 
na wstęp). Czas trwania: ok. 24 godzin. 

Park Rozrywki i Wypoczynku „Tropical 
Islands” (180 zł + ok. 25 € na wstęp do Tropical 
Islands). Czas trwania: ok. 20 godzin. 

Mrzeżyno – jedno z najbardziej 
malowniczych kąpielisk Pomorza 
Zachodniego, położone 18 km 
od Kołobrzegu u ujścia rzeki Regi 
do Bałtyku, nad brzegiem morza 
i otoczone sosnowymi lasami. 
Czyste, szerokie i piaszczyste 
plaże nagrodzone prestiżowym 
znakiem „Błękitna flaga”. 

Ośrodek Wypoczynkowy „FAMASTA” 
położony jest na 5 h. ogrodzonej 
działce, 350 m od morza. Do dyspozycji 
uczestników są: jadalnia, kawiarnia, 
sale dyskotekowe, sale do gier, sala 
gimnastyczna, siłownia, sala telewizyjna. 
Na terenie ośrodka basen kąpielowy, 
boiska sportowe do siatkówki, koszykówki, 
piłki nożnej, siatkówki plażowej, 
badmintona, korty tenisowe oraz stoły 
do tenisa stołowego, place zabaw, miejsce 
na ognisko.

Zakwaterowanie: pawilony 
4-kondygnacyjne, pokoje 3-, 4-, 
5-osobowe z łazienkami.

Dojazd: autokar – wyjazdy 
z następujących miejscowości – Łódź 
i Poznań bez dopłat, Warszawa + 80 zł, 
Toruń + 40 zł. Dojazdy antenowe 
(realizowane przy min. 6 os. busem lub 
PKP – miejsca rezerwowane) – Lublin 
+ 100 zł, Kraków + 100 zł, Katowice 
+ 80 zł, Wrocław + 100 zł, Opole + 100 zł, 
Bydgoszcz + 40 zł, Piotrków Tryb. + 60 zł, 
Gliwice + 100 zł, Częstochowa + 80 zł. 
Dojazd własny – zniżka 70 zł od ceny 
autokarowej; pociąg PKP – przejazdy 
nocne do Kołobrzegu + transfer 
do ośrodka – wyjazdy z Lublina + 100 zł, 
Warszawy + 80 zł, Krakowa + 100 zł, 
Katowic + 80 zł, Wrocławia + 100 zł, Opola 
+ 100 zł, Bielska-Białej + 100 zł, Rybnika 
+ 100 zł, Gdańska + 60 zł, Szczecina + 60 zł.

Cena obejmuje: przejazd wg opcji, 
zakwaterowanie i wyżywienie 4 x dziennie 
+ suchy prowiant na drogę powrotną, 
ubezpieczenie NW (5 tys.), opiekę 
pedagogiczną (kierownik i wychowawcy), 
opiekę medyczną, ratownika, podatek 
VAT, realizację programu.

Cena nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, opłat za profile 
i wycieczki fakultatywne.

 

Termin
Cena

Autokar (14 dni) Pociąg (15 dni)

30.06–13.07 30.06–14.07 1495
14.07–27.07 14.07–28.07 1495
28.07–10.08 28.07–11.08 1495
11.08–24.08 11.08–25.08 1395

RĘCE DO GÓRY!
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Uczestnicy: dwie grupy wiekowe 7–14 lat, 
15–18 lat

Program: wycieczka autokarowa „Praga 
Nocą” – zwiedzanie zabudowy pałacowo-
zamkowej na Hradczanach (Pałac Prezydencki, 
Katedra Św. Wita, Złota Uliczka, Stare Zamkowe 
Schody), Droga Królewska, Most Karola, Stare 
Miasto, Ratusz, Nowe Miasto,  udział w spektaklu 
na Krizikovej Fontannie z efektami świetlnymi, 
muzyką, baletem. Wycieczka autokarowa 
do Liberca – zabawy w centrum handlowo-
rozrywkowym „Babilon”, wizyta w największym 
w Czechach aquaparku, wizyta w lunaparku, 
wycieczka do rezerwatu przyrody Skalne 
Miasto, spływ łódką w skalnym podziemnym 
mieście. Wycieczka Kolejką Izerską, zwiedzanie 
Harrachova, huty szkła, spacer do wodospadu 
Munlavy. Wycieczka do Karpacza, zwiedzanie 
miasta, spacer do Świątyni Wang, korzystanie 
z atrakcyjnego Parku Wodnego Tropikana 
w hotelu „Gołębiewski” – wycieczka realizowana 
tylko w turnusie 16-dniowym. Zajęcia 
w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej, 
wizyta w Chacie Walońskiej, zwiedzanie atrakcji 
Szklarskiej Poręby, zajęcia sportowe, dyskoteki, 
ogniska, konkursy.

Imprezy fakultatywne: 
Wycieczka do Drezna – 95 zł + ok. 13 € 
na opłatę wstępów. 

Saksońska Szwajcaria – 95 zł + ok. 10 €. 
W programie: piaskowce przełomu Łaby, 
Bastei, twierdza Koenigstein, Letnia Rezydencja 
hrabiny Cosel w Pillnitz – pałac i park.

Czeski Raj – 70 zł + ok. 260 koron czeskich. 
Kraina skał, zamków, jaskiń i Rozbójnika 
Rumcajsa, zwiedzanie Jaskiń Dolomitowych 
w Bożkowie, Zamku Hruba Skała, Zamku 
Troski, Prachowskich Skał. 

Niemcy – wizyta w Tropical Islands – 160 zł 
+ ok. 25 €: bardzo atrakcyjny i największy 
tropikalny park rozrywki i wypoczynku 
w Europie (m.in. pobyt w krainie tropików 

z plażą, lasem tropikalnym, wioską tropikalną, 
klubem Tropino, z basenami, zjeżdżalnią 
wodną, Morzem Południowym, Laguną Bali, 
mini-golfem). 

Wizyta w Dinoparku – 15 zł.

Wizyta w Parku Linowym „Trollandia” – 
20 zł: pokonanie szeregu przeszkód: mostów, 
kładek huśtawek itp., to system przeszkód 
linowych i platform, uczestnicy wyposażeni 
są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny.

Dojazd: wyjazd rano pociągiem w pierwszym 
dniu turnusu, powrót pociągiem wieczorem, 
na trasie dworzec PKP – pensjonat – 
dworzec PKP – przejazd autokarem; wyjazd 
z Warszawy, Łodzi, Sieradza, Kalisza, 
Wrocławia + 90 zł, Krakowa, Katowic, 
Zabrza, Gliwic, Opola, Kędzierzyna + 100 zł, 
Lublina + 120 zł, Gdańska, Bydgoszczy 
+150 zł. Wyjazdy z Gdańska i Bydgoszczy 
na noc w dniu rozpoczęcia turnusu, powrót 
rano w ostatnim dniu turnusu. Wyjazdy 
realizowane przy min. 7 osobach.

Cena obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej 
i medycznej, program, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna – 5000 zł). 

Cena nie obejmuje: dopłat do transportu 
z poszczególnych miast, obligatoryjnej kwoty 
na opłatę biletów wstępu, opłat za wycieczki 
fakultatywne.

Szklarska Poręba – miejscowość 
wypoczynkowa i turystyczna 

położona w malowniczej dolinie 
rzeki Kamiennej, u podnóża 

Szrenicy w legendarnej krainie 
ducha Gór – Karkonosza, 

doskonałe miejsce letniego 
wypoczynku dla tych, którzy 

preferują aktywny sposób 
spędzenia czasu. Liczna sieć 

szlaków turystycznych umożliwia 
poznanie piękna tych gór.

Zakwaterowanie: Pensjonat „Pory 
Roku”, o wysokim standardzie, położony 

w centrum Szklarskiej Poręby. Posiada 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami lub 

typu studio 2+2, 2+3, 2+4 z łazienkami, 
każdy z TV i telefonem. Do dyspozycji 
uczestników: stołówka, świetlica z TV, 

sala dyskotekowa, tenis stołowy, bilard 
dodatkowo płatny. W odległości ok. 500 m 

kryty basen w odległości ok. 700 m dolna 
stacja na Szrenicę.

Wyżywienie: w stołówce ośrodka – 
4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek); 

pierwsze świadczenie – obiadokolacja 
w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie 

świadczenie – śniadanie i suchy prowiant 
w dniu zakończenia turnusu.

Termin Liczba dni Cena

01.07–13.07 13 1305
01.07–16.07 16 1530
17.07–29.07 13 1305
17.07–01.08 16 1530
02.08–14.08 13 1305
02.08–17.08 16 1530

+ 780 koron czeskich

NO TO JEDZIEMY :-)AAAAALE WIDOK!!!

45

SZKLARSKA PORĘBA
kolonie 7–14 lat / obóz 15–18 lat



Uczestnicy: grupa 13–18 lat (OM) oraz 18+ (OS).

Wyżywienie: Hiszpania – 3 razy dziennie 
w formie bufetu w restauracji hotelowej 
(od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu 
w dniu wyjazdu). Napoje do posiłków płatne 
dodatkowo. Francja – obiadokolacja w Paryżu 
w restauracji samoobsługowej. Włochy – 
śniadanie w Gardalandzie w formie suchego 
prowiantu. 

Program: dzień 1 – wyjazd z Polski; 

dzień 2 – przyjazd do Francji, zwiedzanie 
centrum Paryża: m.in. Wyspy La Cite z Katedrą 
Notre Dame, Wieża Eiffle’a (za dodatkową 
opłatą możliwość wjazdu na III poziom ok. 
12 €), Pola Elizejskie, Place de Concorde, 
wieczorem wyjazd w kierunku Hiszpanii; 

dzień 3 – przyjazd do Hiszpanii, 
zakwaterowanie; 

dni 3–10 – pobyt w Lloret de Mar, w programie 
gry i zabawy integracyjne z grupami 
międzynarodowymi, rozgrywki sportowe, 
plażowanie, kąpiele w morzu i w basenie; 

dzień 10 wieczorem – wyjazd z Hiszpanii; 

dzień 11 – przyjazd do Włoch, do Parku 
Rozrywki Gardaland, zabawa i wypoczynek 
(ok. 8 godz.) – cena biletu ok. 27 €, wieczorem 
wyjazd w kierunku Polski;

dzień 12 – przyjazd do Polski.

Dojazd: autokar o podwyższonym 
standardzie (klimatyzacja, barek, WC).  
Wyjazdy potwierdzone z miast: Lublin +70 zł, 
Radom, Warszawa +100 zł, Łódź/Piotrków 
Tryb. +100 zł, Katowice, Wrocław bez dopłat. 
Wyjazdy do potwierdzenia (min. 6 os.): 
Poznań, Rzeszów +140 zł, Gdańsk +190 zł, 
Białystok, Tarnów, Kraków +120 zł, Bydgoszcz 
+160 zł, Kielce +100 zł, Częstochowa +70 zł, 
Puławy +100 zł.

Cena obejmuje: dojazd, zakwaterowanie 
i wyżywienie według programu, realizację 
programu, ubezpieczenie (NNW 7 tys. zł 
i KL 10 tys. €, bagaż 800 PLN), opiekę pilota, 
opiekę pedagogiczną (nie dotyczy OS),  
hiszpańską opiekę medyczną.

Cena nie obejmuje: kaucji zwrotnej – 15 €, 
biletów do zwiedzanych obiektów, opłat za 
wycieczki programu fakultatywnego oraz 
opłat za napoje do obiadów i kolacji, dopłat 
do wyjazdów antenowych z poszczególnych  
miast. Osoby, które ukończyły 17 lat 
zobowiązane są do opłacenia taksy 
klimatycznej: 0,5 €/osoba/dzień (płatna 
w recepcji hotelowej).

Dla zainteresowanych pakiety programowe:
Mini pakiet (50 €) w jego skład wchodzi 
bilet wstępu do Gardalandu oraz wyprawę 
do miasteczka wodnego (Water World/
Marineland – w zależności od ilości osób 
zainteresowanych).

Mini pakiet 16+ (50 €) – bilet wstępu 
do Gardalandu oraz karnet na dyskoteki 
(5 wejść). Wejście na dyskoteki od ukończonych 
lat 16 (wymagany dokument tożsamości).

Standard pakiet (65 €) – bilet wstępu 
do Gardalandu, wyprawa do miasteczka 
wodnego Water World  oraz rejs statkiem 
spacerowym do Tossy.

Ekstra pakiet (110 €) – bilety wstępu 
do Gardalandu, wycieczka do Barcelony, 
wstęp na La Siestę – hiszpańskie 
show z pokazami tańca oraz wyprawę 
do miasteczka wodnego Water World.

Ofertę imprez fakultatywnych  
znajdą Państwo na stronie  
www.obozy.mlodziezowe.com.pl

Uwagi: sugerowane kieszonkowe na potrzeby 
własne min. 80 € + wstęp do Gardalandu 
ok. 27 € + dodatkowo na wybrany program 
fakultatywny i bilety wstępu + obowiązkowa 
kaucja zwrotna 15 €. Na dodatkowe gorące 
posiłki w drodze należy przeznaczyć ok. 
20 € i 25 zł.  Prosimy o zabezpieczenie 
prowiantu na pierwsze 2 dni przejazdu. Wstęp 
na dyskoteki od 16 lat. Wszyscy uczestnicy 
zobowiązani są posiadać ważny paszport lub 
dowód osobisty.

Termin OM OS

22.06–03.07 1660 1660
29.06–10.07 1820 1790
06.07–17.07 1890 1860
13.07–24.07 1890 1860
20.07–31.07 1890 1860
27.07–07.08 1890 1860
03.08–14.08 1890 1860
10.08–21.08 1890 1860
17.08–28.08 1890 1860
24.08–04.09 1760 1760

Fascynująca podróż w trakcie 
której odwiedzimy Francję, 
Hiszpanię oraz Włochy! Czeka 
Was moc atrakcji, zwiedzimy 
Paryż, Barcelonę i park rozrywki 
Gardaland. 
Hotel Clipper** w Lloret de Mar 
położony ok. 350 m od plaży, 
blisko centrum miasta, posiada 
basen. Pokoje 3–4-osobowe 
z łazienkami i balkonami.

PLAZA ESPAÑA

SIATKÓWKA PLAŻOWA
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hISZPANIA – LLORET DE MAR
plaża / 13–18+ lat



Termin Cena

02.07–10.07 1580
09.07–17.07 1620
16.07–24.07 1620
23.07–31.07 1580

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

Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania 
uczestnicy otrzymują śniadania, lunch 
w formie suchego prowiantu, obiadokolacje 
(jednodaniowy ciepły posiłek).

Program: dzień 1 – zbiórka zgodnie 
z rozkładem jazdy, przejazd nocny przez 
Niemcy, Holandię, Belgię do Francji; 
dzień 2 – przeprawa promowa Calais 
(Francja) – Dover (Wielka Brytania), ćwiczenia 
językowe podczas zwiedzania Londynu 
– spacer obok Opactwa Westminster, 
Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku 
Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, przejście 
na Plac Piccadilly, Regent Street, Plac 
Trafalgar; dzień 3 – ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania WINDSOR/ ETON – 
spacer po Windsorze, przejazd do Eton 
dwupokładowym autobusem z komentarzem 
w języku angielskim, przejazd obok 
ekskluzywnej szkoły, do której uczęszczali 
m.in. Książę William i Harry, HAMPTON COURT 
– zwiedzanie ogrodów oraz królewskiej 
rezydencji (pałacu Henryka VII), powrót 
do Londynu; dzień 4 – ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania, HARRY POTTER STUDIO 
– studio filmowe Warner Bros., w którym 
powstawały filmy o przygodach Harrego 
Pottera; dzień 5 – ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania Londynu – Oxford Street, 
Plac Leicester, Covent Garden, Gabinet Figur 
Woskowych Madame Tussaud’s; dzień 6 – 
ćwiczenia językowe podczas zwiedzania 
STONEHENGE – zwiedzanie najsłynniejszych 
europejskich budowli megalitycznych, 
LONGLEAT SAFARI PARK – jedyny w Wielkiej 
Brytanii park Safari, powrót do Londynu;  
dzień 7 – ćwiczenia językowe podczas 
zwiedzania BRIGHTON – Pawilon Królewski, 
spacer po wybrzeżu, molo, powrót 
do Londynu; dzień 8 – ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania, przejazd metrem 
LONDYN/ THE CITY OF LONDON – Tower of 

London, Tower Bridge, ciepły lunch przed 
odjazdem, rejs statkiem po Tamizie, przejście 
przez park w Greenwich, wyjazd do Polski 
w godzinach popołudniowych; dzień 9 – 
przyjazd do Polski.

Dojazd: we własnym zakresie lub dojazd 
zorganizowany w cenie 300 zł z Warszawy, 
Łodzi, Poznania, Torzymia. Dodatkowa opłata 
za dojazd z miast: Toruń, Bydgoszcz, Kraków, 
Katowice, Opole, Wrocław – 50 zł; Gdańsk, 
Szczecin – 80 zł, Lublin – 100 zł. Przejazd 
komfortowym autokarem z WC, klimatyzacją, 
barkiem i DVD. Przed granicą przewidujemy 
postój na posiłek oraz ewentualne przesiadki. 
Dojazd realizowany jest przy minimum 
5 osobach z danej miejscowości. 

Cena obejmuje: zakwaterowanie – 
6 noclegów w Londynie, wyżywienie – 
3 razy dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 
6 obiadokolacji) – świadczenia rozpoczynają 
się obiadokolacją 2 dnia (środa), kończą się 
ciepłym lunchem przed wyjazdem z Londynu 
8 dnia (wtorek). Ćwiczenia i konwersacje 
w języku angielskim, opiekę pilota 
i wychowawców, 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): 100 GBP dla osób, które 
urodziły się po roku 1997, 130 GBP dla osób, 
które urodziły się w roku 1997 i wcześniej; 
kosztów transportu oraz dopłaty za dojazd 
z poszczególnych miejscowości; dobrowolnego 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% 
całkowitej ceny imprezy; ubezpieczenia dla 
osób przewlekle chorych – dopłata 115 zł; 
gwarancji niezmiennej ceny bez względu 
na koszt paliwa i kursy walut – dopłata 79 zł.

Uwaga: uczestnicy muszą posiadać paszport 
(ważny na tydzień od daty powrotu) lub 
dowód osobisty. Prosimy o zabranie ok. 50 zł 
na obiad przed granicą polsko-niemiecką oraz 
śniadanie w drodze powrotnej. Sugerujemy 
zabranie ok. 5 € na toalety w Niemczech.

Wyjazd daje możliwość poznania 
nie tylko wielkiej metropolii 

jaką jest Londyn, ale również 
innych miast Anglii, mających 

niepowtarzalny klimat i atmosferę. 
W trakcie trwania obozu 

proponujemy ćwiczenia językowe 
(zeszyty ćwiczeń) w naturalnych, 

codziennych sytuacjach. 
Uczestnicy realizują zadania 
w formie „project in English” 

zdobywając informacje podczas 
zwiedzania obiektów oraz 

na podstawie przeprowadzonych 
rozmów i wywiadów w języku 

angielskim z osobami 
zatrudnionymi w muzeach. 

VISIT BRITAIN

LONDON EYE

PICCADILLY CIRCUS
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LONDyN I MIASTA ANGLII
obozy językowe / 13–18 lat



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 najciekawszej 
strony – z pokładu jachtu, 
z roweru, kajaka  
czy jadąc na quadach!

Nasze propozycje 
charakteryzują się 
przede wszystkim bardzo 
aktywnym programem 
skomponowanym 
z najbardziej lubianych przez 
młodzież  
rodzajów aktywności.  
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. 
Codziennie będziecie robić coś innego 
spośród najbardziej lubianych przez młodzież 
rodzajów aktywności.

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, zakwaterowanie 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 2 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 pobytowa 
4 dni w Węgorzewie. Cena zawiera 3 noclegi 
w 6-osobowych domkach kempingowych, 
wyżywienie w stołówce ośrodka (śniadania 
obiady, kolacje), salę na zajęcia dydaktyczne, 
ubezpieczenie. 

Cena: 249 zł

Cena promocyjna: 199 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

wyCIECZKI SZKOLNE
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Sto najlepszych obozów młodzieżowych 
w jednym miejscu!


