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ZAKOPANE 
CAMP
ZAKOPANE 
CAMP
Polskie Tatry, Słowacja 9-12 lat 13-18 lat

ZakwaterowanieZakwaterowanie  

ŚwiadczeniaŚwiadczenia  

Dodatkowe wycieczki:Dodatkowe wycieczki:

Willa „JÓZEF” - www.zakopaneharenda.pl (ul. Harenda 34, 34-500 Zakopa-
ne, tel.  18  206  86  71) o typowej góralskiej konstrukcji, położony wśród gór, 
z widokiem na Giewont, Kasprowy Wierch i Gubałówkę w znanej dzielnicy Za-
kopanego Harendzie, słynący z bardzo dobrej kuchni i domowej atmosfery.  
Wyremontowany w latach 2020-2023.
Pokoje 3,4-osobowe z łazienkami, ładnie urządzone z TV i radiem. 
Na miejscu: świetlica z salą TV, jadalnia, stół do ping-ponga, bilard, plac zabaw, cha-
ta góralska do przeprowadzania imprez obozowych i dyskotek, boisko do siatkówki 
plażowej i koszykówki, piłkarzyki, darmowa sieć Wi-Fi, izolatki dla dzieci chorych.

Program WspólnyProgram Wspólny
Wszystkie typy kolonii i obozów: 
• Wejście na Gubałówkę i zjazd nowoczesnym wyciągiem krzesełkowym na Po-

lanę Szymoszkową.
• Skocznie narciarskie „Mała i Wielka Krokiew” - wjazd na Wielką Krokiew
• Krupówki - najsławniejszy deptak Zakopanego
• Galeria Kamila Stocha: ekspozycja sportowych trofeów (m.in. medale olimpij-

skie, Kryształowe Kule i Złote Orły) oraz pamiątek Kamila Stocha. Przewodnikiem 
po Galerii jest Kamil, który w przekazach audiowizualnych opowiada o najcie-
kawszych momentach swojej sportowej kariery.

• 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).

• Muzeum Oscypka - udział w pokazie, jak powstaje góralski ser. Uczestnicy mają 
okazję go spróbować oraz samodzielnie zrobić swój własny oscypek.

• Janosikowy wieczór - chrzest zbójnicki dla najodważniejszych. Wybór najsympa-
tyczniejszego Chłopa i Baby Lata 2023.

• Turysta w Tatrach - orientacja w terenie, posługiwanie się mapą, udzielanie 
pierwszej pomocy. Poszukiwanie Janosikowego Skarbu!

• Góralskie wesele - śluby kolonijne i obozowe na wesoło. Konkurs mowy góral-
skiej, mix taneczny, góralskie karaoke, czyli przyśpiewki w wykonaniu ceprów!

• Festiwal Kolorów: impreza plenerowa, gdzie przy dźwiękach muzyki będziemy 
bawić się w chmurze kolorowego pyłu/proszku Holi.

• Baloniada - bitwa na balony wodne. 
• Wieczorne animacje. Disco Show.
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
• Wielki Finał - uroczyste pożegnanie turnusu z rozdaniem nagród i upominków.
Uwaga! Program wspólny oraz programy poszczególnych typów kolonii/obozów 
mogą ulec nieznacznym zmianom, gdyż są dostosowywane do warunków atmosfe-
rycznych i kondycji grupy.

• zakwaterowanie: 10 noclegów/11 dni 
• pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek - wydawa-

ny przy obiedzie, kolacja) lub suchy prowiant zamiast obiadu w przypadku  cało-
dniowych wycieczek, śniadania i kolacje podawane w formie stołu szwedzkiego. 

• świadczenia rozpoczynają się kolacją pierwszego dnia pobytu na miejscu, a koń-
czą śniadaniem i prowiantem ostatniego dnia 

• opieka kadry pedagogicznej od momentu wyjazdu do chwili powrotu 
• rezerwacja miejsc siedzących w pociągu PKP - II klasa 
• 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 2 zł i Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł 
• program turystyczny i rekreacyjny zgodnie z programem danej grupy i sprzęt 

niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz program wspólny
• opiekę licencjonowanego przewodnika w czasie wypraw górskich
• zestaw zdjęć z obozu/kolonii (link do pobrania) oraz pamiątkowe gadżety i na-

grody dla uczestników rywalizacji kolonijno- obozowej od Pol-Travel

DOJAZD / PLAN PODRÓŻY

Godz. zbiórki Miejscowość Godz. powrotu dopłata 

04:00 Bydgoszcz 15:05 200 zł

04:30 wyjazd - Inowrocław 
powrót - Toruń

14:25 200 zł

Przyjazd 16:50 Zakopane Wyjazd 06:36
Na miejsce zbiórki należy stawić się 10 minut wcześniej. Miejsca zbiórek zawarte są 
w umowie i na www.pol-travel.pl 

Dojazd pociągiem Intercity PKP, miejsca siedzące w wagonach II klasy, rezerwacja miejsc 
w przedziałach lub w wagonach bezprzedziałowych, opieka wychowawców. Dokładny roz-
kład jazdy zostanie umieszczony na stronach www.pol-travel.pl oraz zostanie przesłany 
na adres e-mail podany w umowie 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
UWAGA! Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną z numerem PESEL. 
Cena dojazdu jest kwotą uwzględniającą przysługującą zniżkę dla dzieci i młodzieży szkol-
nej. W przypadku braku ważnej legitymacji szkolnej należy uiścić dopłatę do przejazdu 
PKP opiekunowi na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu.

WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA. 
Całodzienna zabawa w największym w Polsce 
Parku Rozrywki Energylandia, gdzie znajduje się 
ponad 30 różnych urządzeń, przeznaczonych dla 
osób w każdym wieku. W Energylandii w cenie 
pobytu można korzystać ze wszystkich urządzeń i atrakcji bez limitu: kolejki górskie, 
karuzele, zjeżdżalnie. Najsławniejsze atrakcje to: ramię Space Boostera, Hyperion 
Mega Coaster, Speed Water Coaster. Teren Energylandii podzielony został na 4 stre-
fy. Bajkolandia, Strefa familijna, Strefa Ekstremalna, Strefa Water Park z 3 basenami 
i mnóstwem atrakcji wodnych. Cena - 200 zł. 

AQUAPARK - TERMY CHOCHOŁOWSKIE  (nie dotyczy Strefy Wodne Szaleństwa).
Wyjazd na dwugodzinny pobyt w kompleksie basenowym Termy Chochołowskie 
z atrakcjami takimi jak: rwąca rzeka, zjeżdżalnie, sztuczna fala, siatka wspinaczkowa 
i piaszczysta plaża z leżakami. Cena - 100 zł. 

PARK LINOWY TROLLANDIA W ZAKOPANEM (nie dotyczy Tatrzańskiej Strefy Przygody)
Uczestnicy, bez względu na sprawność fizyczną, wyposażeni w profesjonalny sprzęt 
asekuracyjny oraz przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa pokonywać będą różnego ro-
dzaju kładki, huśtawki, siatki i zjazdy! Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają  doświad-
czeni instruktorzy,  którzy pomagają  uczestnikom  w  pokonaniu trasy. Cena - 90 zł. 

Uwaga! Warunkiem udziału w wycieczce dodatkowej jest zapis w umowie oraz 
wniesienie dopłaty przed rozpoczęciem imprezy. Ilość miejsc ograniczona. Decydu-
je kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości zgłoszenia się i zapłaty w czasie trwania 
turnusu. Wymagana jest minimalna ilość uczestników tj. 15 osób. W przypadku nie 
uzbierania się grupy wpłacona kwota zostanie zwrócona. 

KOLONIE 
OBOZYZAKOPANE CAMP

W programie: 
• Wodne szaleństwo w kompleksie Termy Chocho-

łowskie, gdzie do dyspozycji będą baseny z super 
atrakcjami takimi jak: rwąca rzeka, zjeżdżalnie, 
sztuczna fala, siatka wspinaczkowa i piaszczysta 
plaża z leżakami.

• Wycieczka do Aquaparku w Zakopanem: 2 base-
ny, dzika rzeka, liczne zjeżdżalnie, whirlpoole oraz 
kompleks saun.

• Wodne szaleństwo w kompleksie odkrytych ba-
senów geotermalnych na Polanie Szymoszkowej.

• program wspólny oraz możliwość wyjazdu do Ener-
gylandii za dodatkową opłatą.

STREFA WODNYCH SZALEŃSTW STREFA WODNYCH SZALEŃSTW 
(9-12 LAT), (13-18 LAT)(9-12 LAT), (13-18 LAT)

W programie: 
• Wyprawa górska: Wielka Polana, Dolina Małej Łąki, 

Przełęcz Kondracka, Kalatówki
• Wejście na Nosal (1205 m n.p.m.) - wspaniałe wi-

doki na Tatry Wysokie i Bielskie, Wielki Kopieniec 
(1328 m n.p.m.) - panorama Doliny Gąsienicowej, 
lub wycieczka w wysokie partie Tatr - trasa z Kuź-
nic na Halę Gąsiennicową i do schroniska Muro-
waniec  nad Czarny Staw. 

• Spotkanie z ratownikiem TOPR: prezentacja 
sprzętu wspinaczkowego, porady na temat wspi-
naczki górskiej, relacje z akcji ratunkowych. 

• Realizacja programu wspólnego.

STREFA TREKKINGOWA  STREFA TREKKINGOWA  
(13-18 LAT)(13-18 LAT)

W programie: 
• Park Linowy - Każdy uczestnik będzie miał do wy-

boru trzy atrakcje spośród czterech. Do dyspozycji 
będą: całkowicie bezpieczne przeszkody na torze 
linowym, zainstalowane w koronach drzew, 6 – 8 
metrów nad ziemią,  podniebna tyrolka- 350 me-
trów zjazdu, skok z 12-sto metrowej wieży na linach 
oraz ścianka wspinaczkowa o rożnym poziomie 
dróg do przejścia. 

• Zorbing - Niepowtarzalna przygoda w 50-metro-
wym toczeniu się po zboczu w dmuchanej kuli.

• Paintball - Bitwa drużyn strzelających do siebie 
kolorowymi kulkami z farby spożywczej na profe-
sjonalnym polu. Każdy uczestnik zostanie zaopa-
trzony w mundur oraz maskę ochronną i marker 
do strzelania oraz pakiet 200 kulek. 

• Rozgrywki sportowe: piłka nożna, ping pong, dwa 
ognie, wyścigi rzędów, zawody drużyn Strongmanów

• Podchody drużynowe - nagrody dla najlepszej ekipy
• Realizacja programu wspólnego.

TATRZAŃSKA STREFA PRZYGODY TATRZAŃSKA STREFA PRZYGODY 
(9-12 LAT), (13-18 LAT)(9-12 LAT), (13-18 LAT)

W programie: 
• Wyprawa górska: Wielka Polana, Dolina Małej Łąki, 

Przełęcz Kondracka, Kalatówki
• Wejście na Nosal (1205 m n.p.m.) - wspaniałe wi-

doki na Tatry Wysokie i Bielskie, Wielki Kopieniec 
(1328 m n.p.m.) - panorama Doliny Gąsienicowej, 
lub wycieczka w wysokie partie Tatr - trasa z Kuź-
nic na Halę Gąsiennicową i do schroniska Muro-
waniec  nad Czarny Staw. 

• Spotkanie z ratownikiem TOPR: prezentacja 
sprzętu wspinaczkowego, porady na temat wspi-
naczki górskiej, relacje z akcji ratunkowych.

• Realizacja programu wspólnego.

STREFA MAŁEGO TATERNIKA STREFA MAŁEGO TATERNIKA 
(9-12 LAT)(9-12 LAT)

Termin Strefa Małego Taternika  
9-12 lat

Strefa Wodnych Szaleństw 
9-12 lat, 13-18 lat

Strefa Trekkingowa
13-18 lat

Strefa Przygody 
9-12 lat  / 13-18 lat

16.07-26.07.2023 2350 zł 2500 zł 2350 zł 2500 zł

* Zniżki Stały Klient, Rodzeństwo, Zgrana Paczka nie łączą się ze sobą, ale łączą się ze zniżką Kto pierwszy... Ilość miejsc w promocji jest ograniczona.  
Regulamin zniżek i promocji na www.pol-travel.pl

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK*SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK*

Cena nie zawiera kosztów dojazdu z poszczególnych miast - patrz Dojazd/Plan Podróży.

STAŁY KLIENT  

-50 zł
RODZEŃSTWO  

-50 zł
ZGRANA PACZKA  

-70 zł
KTO PIERWSZY...

do 28.02.2023 

-100 zł
KTO PIERWSZY...

do 31.03.2023 

-70 zł


