ZAKOPANE
CAMP
Polskie Tatry, Słowacja

9-13 lat

Dla wszystkich, którzy marzą o odkrywaniu uroków natury i chcą podjąć próbę sprawdzenia swoich możliwości oraz wytrwałości na górskich szlakach
turystycznych oraz dla miłośników gór oglądanych z poziomu Zakopanego
i preferujących atrakcje wodne ponad wysiłek wędrówek górskich. Kameralny ośrodek z domową atmosferą i smacznym jedzeniem daje możliwość wytchnienia, a kąpiele w basenie znakomicie zrelaksują każdego młodego turystę

Zakwaterowanie
Dom Kolonijny „JÓZEF” (ul. Harenda 34, 34-500 Zakopane,
tel. 18 / 206 86 71) o typowej góralskiej konstrukcji, położony wśród gór, z widokiem na Giewont, Kasprowy Wierch i Gubałówkę w znanej dzielnicy Zakopanego
Harendzie, słynący z bardzo dobrej kuchni i domowej atmosfery.
Pokoje 3-4-5-osobowe z łazienkami, ładnie urządzone z TV i radiem.
Na miejscu: świetlica z salą TV, jadalnia, stół do ping-ponga, plac zabaw, odkryty
basen (12 m x 6 m), chata góralska do przeprowadzania imprez obozowych i dyskotek, boisko do siatkówki plażowej i koszykówki, piłkarzyki, darmowa sieć Wi-Fi
w świetlicy, izolatki dla dzieci chorych.

16-19 lat

Program Wspólny
Wszystkie typy kolonii i obozów:
• Wejście na Gubałówkę i zjazd nowoczesnym wyciągiem krzesełkowym na Polanę Szymoszkową.
• Skocznie narciarskie „Mała i Wielka Krokiew”
• Zwiedzanie zabytkowego kościółka i cmentarza na Pęksowym Brzyzku.
• Krupówki - najsławniejszy deptak Zakopanego.
• Zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego i Muzeum Figur Woskowych
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Janosikowy wieczór - chrzest zbójnicki dla najodważniejszych. Próba sił i intelektu. Gry sportowe, wybór najsympatyczniejszego Chłopa i Baby Lata 2017.
• Turysta w Tatrach - orientacja w terenie, posługiwanie się mapą, udzielanie
pierwszej pomocy. Poszukiwanie Janosikowego Skarbu!
• Góralskie wesele - śluby kolonijne i obozowe na wesoło. Watra z pieczeniem
kiełbasek! Konkurs mowy góralskiej, mix taneczny góralsko-ceperski, góralskie
karaoke, czyli przyśpiewki w wykonaniu ceprów!
Uwaga! Programy mogą ulec nieznacznym zmianom, gdyż są dostosowywane do
warunków atmosferycznych i kondycji grupy.

Dodatkowe wycieczki:

Świadczenia
• zakwaterowanie: 10 noclegów
• pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek - wydawany przy obiedzie, kolacja) lub suchy prowiant na całodniowe wycieczki, śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego.
• świadczenia rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia pobytu na miejscu,
a kończą obiadem i prowiantem ostatniego dnia
• opieka kadry pedagogicznej od momentu wyjazdu do chwili powrotu
• rezerwacja przedziałów w pociągu PKP - II klasa (wyjazd 1-szego dnia turnusu
wieczorem lub późno w nocy, powrót ostatniego dnia rano)
• transfer autokarowy uczestników z Dworca PKP do i z ośrodka
• ubezpieczenie NNW (10 000 zł) i KL (za granicą)
• opiekę medyczną (umowa z pobliską przychodnią)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 0zł
• program turystyczny i rekreacyjny zgodnie z programem danej grupy i sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia zajęć
• opiekę licencjonowanego przewodnika w czasie wypraw górskich
• płyta DVD ze zdjęciami z obozu
• pamiątkowe gadżety i nagrody dla uczestników rywalizacji kolonijno- obozowej
od Pol-Travel

WYCIECZKA DO TATRALANDII NA SŁOWACJI
- wycieczka do Liptowskiego Mikulasza, zabawa w Tatralandii - największym aquaparku w środkowej Europie: 11 basenów termalnych z aquapontonami, wodnymi ścianami wspinaczkowymi, gejzerami i prądami wodnymi, 27 rur i zjeżdżalni
o łącznej długości ok. 1800 m - w tym najdłuższe i najbardziej strome na Słowacji:
Anakonda i Free Fall
Każdy uczestnik musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
Opłata dodatkowa - 185 zł.
WYCIECZKA DO PARKU LINOWEGO TROLLANDIA W ZAKOPANEM
Podnosząca adrenalinę, ucząca koncentracji i sprawności impreza integracyjno-sportowa w Parku Linowym TROLLANDIA! Uczestnicy, bez względu na sprawność fizyczną, wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny oraz przeszkoleni
z zasad bezpieczeństwa pokonywać będą różnego rodzaju kładki, huśtawki, siatki
i zjazdy! Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa doświadczona kadra instruktorów,
która obserwuje i pomaga uczestnikom w pokonaniu trasy.
Opłata dodatkowa - 80 zł.
Uwaga! Warunkiem udziału w wycieczce dodatkowej jest zapis w umowie oraz
wniesienie dopłaty co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem imprezy. Ilość miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dojazd pociągiem Intercity PKP, miejsca siedzące w wagonach II klasy, rezerwacja
przedziałów, opieka wychowawców

DOJAZD
Godz. zbiórki

Miejscowość

Godz. powrotu

dopłata

19.00

Bydgoszcz

08.58

80 zł

20.20

Toruń

08.10

80 zł

21.30

Włocławek

07.27

70 zl

Przyjazd 06.55

Zakopane

Wyjazd 22.08

Na miejsce zbiórki należy stawić się 10 minut wcześniej
* szczegóły dotyczące transportu i lista miejsc zbiórek - patrz str. 21.

14

14-18 lat

Dokładny rozkład jazdy zostanie umieszczony na stronach www.pol-travel.pl.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z aktualną datą
i godziną zbiórki na 7 dni przed datą rozpoczęcia turnusu telefonicznie lub na
stronie www.pol-travel.pl.
UWAGA! Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną z numerem
PESEL. Cena dojazdu jest kwotą uwzględniającą przysługującą zniżkę dla dzieci
i młodzieży szkolnej. W przypadku braku ważnej legitymacji szkolnej należy uiścić
dopłatę do przejazdu PKP.

Organizator:
Biuro Podróży Pol-Travel (wpis do rejestru nr 0912)
ul. Niedźwiedzia 7, 85-103 Bydgoszcz, tel. 52 345 71 61, tel. kom. 533 241 509
e-mail: biuro@pol-travel.pl www.pol-travel.pl

ZAKOPANE CAMP

OBOZY

STREFA TREKKINGOWA (14-18 LAT)
Obóz trekkingowy proponujemy osobom, które
kochają wyprawy górskie lub uważają, że góry to
ich żywioł. Z nami sprawdzicie swoje siły w pięknych polskich Tatrach i zdobędziecie podstawową
wiedzę o zasadach bezpieczeństwa w czasie wypraw górskich.
W programie:
• wyprawa górska: Dolina Kościeliska, Wąwóz Kraków, Lodowe Źródełko oraz wejście
do jednej jaskini znajdującej się w dolinie - wybór zależy od warunków atmosferycznych, np.
Jaskinia Mylna lub Smocza Jama lub Jaskinia
Raptawicka (przy wejściu do jaskini niezbędna
jest latarka).
• wyprawa górska: Wielka Polana, Dolina
Małej Łąki, Przełęcz Kondracka, Kalatówki

• wejście na Nosal (1205 m n.p.m.) - wspaniałe
widoki na Tatry Wysokie i Bielskie, Wielki Kopieniec (1328 m n.p.m.) - panorama Doliny
Gąsienicowej,
• całodniowa wyprawa nad Morskie Oko
przez Dolinę Pięciu Stawów
• spotkanie z ratownikiem TOPR: prezentacja sprzętu wspinaczkowego, porady na temat
wspinaczki górskiej, relacje z akcji ratunkowych, zasady postępowania wobec zagrożeń
górskich.
• wycieczka do AQUAPARKU w Zakopanem:
wodne szaleństwo w kompleksie basenów na
Antałówce wyposażonym w zjeżdżalnie, jacuzzi
i dziką rzeką! Relaks, zabawa i okazja na „naładowanie akumulatorów” przed kolejną górską
wędrówką.

STREFA FIT&DANCE (14-18 LAT)
Wraz z obecnymi trendami nie możemy być gorsi
i tez chcemy być fit! Obóz idealny dla wszystkich
lubiących aktywność fizyczną i do tego pragnących zdobywać oraz poszerzać swoją wiedzę na
temat zdrowego trybu życia. Nie zabraknie czasu
na relaks i wypoczynek ale i świetną zabawę pod
okiem najlepszej kadry a zarazem specjalistów
w swoich dziedzinach!
W programie:
• zajęcia fitness i elementy Zumby
• zajęcia Aqua Aerobic w basenie
• Dance Aerobic
• kurs prawidłowego chodzenia nordic walking
• domowe spa – kilka sposobów na własnoręcznie wykonane maseczki i nie tylko
• rozgrywki sportowe i gry zespołowe: siatkówka, koszykówka.

• liczne spacery, dla chętnych poranny jogging
i rozruch
• warsztaty „Jak żyć zdrowo i kolorowo” - obejmujące zajęcia teoretyczne połączone przede
wszystkim z zabawą. Nauka układania jadłospisu i ogólne zasady zdrowego żywienia. Pojęcia:
kcal, suplementy diety, BMI, rodzaje diet.
• wycieczka do AQUAPARKU w Zakopanem:
wodne szaleństwo w kompleksie basenów na
Antałówce wyposażonym w zjeżdżalnie, jacuzzi
i dziką rzeką! Relaks, zabawa i okazja na naładowanie akumulatorów przed kolejną górską
wędrówką.
• basenowe leniuchowanie: piłka wodna, opalanie, zawody na wesoło, pluskanie z kolorowymi napojami ze słomką

STREFA 16+ (16-19 LAT)
To propozycja dla uczestników „prawie” dorosłych, którzy chcieliby spędzić czas w gronie rówieśników. Zapewnimy im opiekę, ale pozwolimy,
aby mogli spędzać czas według swoich preferencji
w ramach programu ramowego. Każdy dzień rozpoczniemy wspólną naradą, na której wykreujemy
program dnia w sposób demokratyczny.
W programie:
• Basenowe leniuchowanie: piłka wodna, opalanie, aqua aerobic z kolorowymi napojami ze
słomką…
• Bitwa na kisiel: rywalizacja na wesoło między
drużynami
• Krupówkowy shopping: wyprawa po pamiątkowe gadżety na najsławniejszy deptak Zakopanego

• Rekreacja i sport: siatkówka plażowa, rozgrywki
w basenie i inne atrakcje
• Letnie kino pod chmurką: seans filmowy na
świeżym powietrzu
• Zawody Strongmanów na wesoło: rywalizacja
drużyn mieszanych
• Karaoke i dyskoteki tematyczne np. Lata 70-te,
Hawaje Party
• wycieczka do AQUAPARKU w Zakopanem:
wodne szaleństwo w kompleksie basenów na
Antałówce wyposażonym w zjeżdżalnie, jacuzzi
i dziką rzeką! Relaks, zabawa i okazja na naładowanie akumulatorów przed kolejną górską
wędrówką.
• program wspólny i dodatkowy dla chętnych
• wyprawy górskie z programu Strefy Trekkingowej dla chętnych

Termin

Strefa Trekkingowa
14-18 lat

Strefa FIT&DANCE
14-18 lat

Strefa 16+
16-19 lat

05-17.07.2017

1359 zł

1359 zł

1359 zł

16

Rabaty i zniżki - patrz str. 1:
Zniżka 100 zł – rezerwacja do 31.03.2017
Zniżka 70 zł – rezerwacja do 30.04.2017
Zniżka 50 zł – rezerwacja do 20.05.2017
Rabat 50 zł – Stały Klient,
Rabat 80 zł – Przyjaciele, Rabat 70 zł – Rodzeństwo.
Ilość miejsc w promocji ograniczona.
Cena nie zawiera kosztu dojazdu – patrz. str. 14
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