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KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ OŚRODEK RODZAJ WIEK STR

Polska - Jarosławiec - Morze O.W.K. „RÓŻA WIATRÓW” Rekreacyjny - sportowy - judo  7 - 19 3

Polska - Łeba - Morze O.W. „KORAL” Rekreacyjno - sportowy - turystyczny - Moda&Uroda 7 - 19 3

Polska - Pogorzelica - Morze O.W.K. „MANTA” Rekreacyjny - Taneczny 7 - 19 4

Polska - Biały Dunajec - Góry D.W. „BERNADETA” Rekreacyjny - Taneczny 7 - 19 4

Polska - Korbielów - Góry + wiedeń + Budapeszt D.W. „ DARZ BÓR” Rekreacyjny - turystyczny 8 - 19 5

Polska - Zakopane - Góry WILLA „GRONIK” Rekreacyjny - sportowy - górski 7 - 19 5

KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ OŚRODEK RODZAJ WIEK STR

Bugaria - Sozopol Ośrodek Olimpijski SPARTAK** Rekreacyjno - turystyczny 8 - 19 6

Bułgaria - Złote Piaski Hotel Dana Palace Park*** Rekreacyjno - turystyczny 8 - 19 6

Bułgaria - Złote Piaski Hotel Złoty Róg*** Rekreacyjno - turystyczny 11 - 19 7

Chorwacja - Wyspa Pag Pensjonat „Giovanni” Rekreacyjno - turystyczny 12 - 18 7

Chorwacja - Drage Pensjonat Galeb ** Rekreacyjno - sportowy - turystyczny 12 - 18 8

Chorwacja - Riwiera Makarska - Drvenik Herceg **/*** Rekreacyjno - turystyczny 12 - 18 8

Czarnogóra - Sutomore O.W. Solidarity Rekreacyjno - turystyczny 11 - 19 9

Grecja - Leptokaria Hotel Galaxy *** Rekreacyjno - turystyczny   9 - 18 9

Grecja - Nei Pori Hotel Platon ** Rekreacyjno - turystyczny   9 - 18 10

Hiszpania - Callela + Paryż Hotel Top Olympic *** Rekreacyjno - turystyczny 12 - 18 10

Hiszpania - Lloret de Mar Casino Royal *** Rekreacyjno - turystyczny 12 - 18 11

Włochy - Rimini Hotel Brenta *** Rekreacyjno - turystyczny - judo   8 - 19 11

SKĄD WYJEŻDŻAMY - OBOZY I KOLONIE 12

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !!!
Biuro Podróży „Juvenia 2000” jest biurem z 27 - letnią tradycją, jego właściciel brał czynny udział przy zawiązywaniu się Śląskiej Izby Turystyki w 1991 roku. Za całokształt 
współpracy z dziećmi i młodzieżą został uhonorowany w 2007r. odznaką honorową za zasługi dla turystyki. Jak co roku mamy przyjemność przedstawić przygotowaną 
przez nas ofertę dla dzieci, młodzieży i studentów na sezon 2015. Każde wakacje są wspaniałym okresem w życiu dziecka, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, by katalog 
kolonijno - obozowy „LATO 2014” zawierał wiele niepowtarzalnych ofert gwarantując naszym młodym Klientom udaną zabawę i wspaniały wypoczynek. Zawiera on 
propozycję obozów i kolonii w malowniczych polskich miejscowościach, jak i również propozycje spędzenia wakacji poza granicami naszego kraju.

Życzymy udanych wakacji, uśmiechu na co dzień i dużo słońca.
Z turystycznym pozdrowieniem Tomasz Kapkowski i Pracownicy

KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRAJU

OBOZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGRANICĄ

Zapraszamy również do skorzystania                 
z naszej oferty wczasowej

z dojazdem własnym i autokarem - katalogi  
„WIOSNA - LATO - JESIEŃ 2015” 

 kraj (morze, jeziora, góry) i zagranica - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, 
Węgry, Włochy(największa i najlepsza oferta wczasów uzdrowiskowych, ter-

malnych i nie tylko - 80 miejscowości, 150 hoteli, oferty z dojazdem własnym 

Twoje Biuro Podróży

BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 368-17-44, 
tel: (32) 269-00-76  infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl,                                                                                                                     
gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Warszawa  nr M203975 ważnej do 2.02.2016 

              REZERWUJ ONLINE W SYTEMIE REZERWACJI MERLINX I SART 
                                                                                         www.juvenia2000.pl
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JAROSŁAWIEC 7-12 lat-kolonia 
13-19 lat-obóz

 

ŁEBA 7-12 lat-kolonia 
13-19 lat-obóz

Jarosławiec - położony między Darłowem a Ustką w samym sercu środkowego wybrzeża, jest uroczą wioską rybacką otoczoną 
pięknymi lasami i dwoma dużymi jeziorami. Od zarania dziejów mieszkali tu rybacy, którzy w chwilach pomiędzy połowami zaj-
mowali się zbieraniem i obróbką bursztynu, którego do dziś dużo znajduje się w tej okolicy. Obecnie jest to atrakcyjny kurort let-
niskowy. Atrakcją kurortu jest wysoka, 33,3 – metrowa latarnia morska. Piaszczyste plaże oraz 2 kilometrowe brzegi klifowe ze 
stromymi zboczami o wysokości 45 m. porośnięte drzewami (stanowiska sosny czarnej) oraz roślinność wydmowa z chronionym 
mikołajkiem nadmorskim. Malownicza wioska kusząca niezapomnianymi zachodami słońca, bogactwem lasów oraz specyficz-
nym klimatem. Już od wielu lat badania czystości wód w tym rejonie wykazują najwyższą jej czystość na środkowym wybrze-
żu. O.K.W. „RÓŻA WIATRÓW” - duży kompleks składający się z budynku głównego-pensjonatu i pawilonów Zakwaterowanie w 
budynku gł. – pensjonacie w pokojach 2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym(WC, natrysk, umywalka). Na miejscu stołówka w 
budynku głównym. Bezpośrednie zejście na plażę – 100 m. Teren ogrodzony, oświetlony, w nocy dozorowany. Do dyspozycji: 
świetlica z TV, DVD, stół do tenisa stołowego , boiska: do piłki siatkowej, piłki nożnej (orlik), plac zabaw dla dzieci. Basen kryty z woda 
podgrzewaną znajduje w odległości 50 m od ośrodka w Centrum Zdrowia i Wypoczynku Król Plaza Spa****, tereny rekreacyjne, , 
miejsce na ognisko, sklep spożywczy.

Łeba – to jedna z najładniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości nad Bałtykiem. Położona na obrzeżach Słowińskiego 
Parku Narodowego. Szerokie, piaszczyste  plaże, jeziora w sąsiedztwie lasów oraz unikalne ruchome wydmy. Zaliczana do obsza-
rów chronionych ze względu na swoje walory uzdrowiskowe i rekreacyjne. Dzięki panującemu tu mikroklimatowi wskazana do 
leczenia chorób górnych dróg oddechowych. W okolicy znajdują się dobrze oznakowane ścieżki rowerowe,  dające możliwość 
atrakcyjnych wypraw. Łeba słynie z pięknych  piaszczystych plaż, a woda w morzu w okolicach miejscowości jest bardzo czysta.                             
O. W. „KORAL”  położony w odległości od morza - 100 m, z dala od ulicznego zgiełku, na dużym, bezpiecznym, ogrodzonym, dobrze 
zagospodarowanym i zielonym terenie, o powierzchni 20.000 m2. Na teren Ośrodka nie mają wstępu osoby postronne( przezna-
czony tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Położenie w malowniczym miejscu, w otoczeniu Słowińskiego Parku Narodowego, 
Jeziora Sarbsko oraz Jeziora Łebsko, wkomponowany jest w sosnowe drzewa, co gwarantuje spokojny wypoczynek w zdrowym 
i czystym klimacie. Obiekt posiada 300 miejsc. Zakwaterowanie w pokojach 3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (wc, 
umywalka, prysznic) i balkonem. Na terenie ośrodka znajdują się obiekty sportowe ( boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, 
badmintona)  i zaplecza socjalnego: świetlica (gry i zabawy świetlicowe, stół do ping ponga, gry zręcznościowe piłkarzyki, sala TV z 
nagłośnieniem i telebimem, sala dyskotekowa, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, sklepik.

Cena zawiera: zakwaterowanie 11 noclegów w pokojach 2, 3 , 4 os z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, WC i umywalka), wyżywienie 3 x 
dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem (WC i TV) opieka wychowawcza, ratownika na plaży i 
na basenie, opieka medyczna, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy: 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek, 3 dyskoteki w ty-
godniu, kąpiele w morzu, plażowanie, spacery i wycieczki piesze po okolicy, gry i zabawy, rozgrywki sportowe: siatkówka, turniej w tenisie 
stołowym, korzystanie z placu zabaw, imprezy ogólno kolonijne tj. neptunalia, wybory miss/mistera,  randka w ciemno, konkursy, chrzty i 
śluby kolonijne, kalambury , bal przebierańców, konkurs piosenki kolonijnej, konkurs wiedzy o okolicy. 
WYCIECZKI: 1. autokarowa całodniowa z przewodnikiem Słowińskiego Parku Narodowego, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego SPN w 
Smołdzinie, zwiedzanie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, spacer po Słowińskim Parku Narodowym – ruchome wydmy, 2. autokarowa 
półdniowa do Ustki, zwiedzanie Muzeum Ziemi Usteckiej, spacer promenadą, starówka, zwiedzanie farmy pszczelarskiej z prelekcją w 
Krzemienicy 3. Piesza po Jarosławcu - zwiedzanie miejscowości, wejście na latarnię morską, rejs statkiem po Bałtyku
Uwaga! Należy zabrać odpowiednie obuwie, strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem przeciwsłoneczny, ważna legitymację szkolną.
OBÓZ JUDO-  „I ty możesz zostać Samurajem” - wypoczynek w ruchu i nauka samoobrony Zajęcia prowadzone przez wielokrotną 
Mistrzynię Polski w JUDO, rys historyczny i filozofia judo profesjonalne zajęcia z zakresu: seria ćwiczeń charakterystycznych dla judo, 
nazewnictwo japońskie, nauka techniki i sposobów walki, elementy samoobrony, test ze znajomości judo z nagrodami, tradycyjny 
chrzest na Samuraja. Wskazany zakup judo’gi - co znacznie ułatwi treningi /http://sklep.wojownik.com.pl/. 

Cena zawiera:  zakwaterowanie 11 noclegów w pokojach 3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, WC i umywalka) z TV, wyżywienie 3 
razy dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem (WC i TV) lub pociągiem + transfery autokarowe 
do ośrodka, opieka wychowawcza, ratownika na plaży, opieka medyczna, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy: 3 dys-
koteki w tygodniu, kąpiele w morzu, plażowanie, spacery i wycieczki piesze po okolicy, gry i zabawy terenowe, gry świetlicowe, rozgrywki 
sportowe m.in. siatkówka, koszykówka, piłka nożna, dwa ognie, turniej w tenisie stołowym, imprezy ogólno kolonijne tj. neptunalia, wy-
bory miss/mistera kolonii,  randka w ciemno, konkursy, chrzty i śluby kolonijne, kalambury , bal przebierańców, konkurs piosenki kolonij-
nej, konkurs wiedzy o okolicy. WYCIECZKI: 1. Wycieczka Autokarowa do Sea Park w Sarbsku, związanego z fauną mórz i oceanów, a także 
kulturą i historią regionu Pomorza. W programie: fokarium, oceanarium prehistoryczne 3D, Muzeum Marynistyczne,park makiet zwięrząt 
morskich,park miniatur latarni morskich - zwiedzanie z przewodnikiem. 2. Wycieczka piesza do Dinoparku w łebie - niezwykła, fantastycz-
na przygoda w przeszłość, aż do epoki kredy. Tylko w Łebie w Parku Dinozaurów na 20ha spotkasz trójwymiarowe gady naturalnej wiel-
kości. Pełna przygód i atrakcji trasa, niezapomniane widoki i przeżycia gra terenowa Indiana Jones - 4 godz, 2. Wycieczka piesza po Łebie 
- zwiedzanie miasta,w programie: Aleja Prezydenckan z odciskami dłoni polskich przydentów,port rybacki z przybrzeżnymi kafejkami i 
atrakcjami., wejście do Muzeum wyrzutni rakiet. 3.  Wycieczka do Iluzeum w Łebie z Wystawą Motyli - zwiedzanie wystawy interektywnej. 
Wystawa składa się z ponad 10 eksponatów z dziedziny optyki i fizyki,gdzie uczestnicy odkryją tajemnice iluzji optycznych,paradoksó-
w,dziwnych obrazów i zabawnych trików. 5. Zabawa w Labiryncie w Łebie - wielaki park labiryntów, gwarantowana doskonała zabawa,          
5.  rejs statkiem po Bałtyku.  

TURNUSY 14 DNI TERMIN REKREACYJNY                     JUDO
I Autokar 4.07 - 17.07 1455 zł           ------------
II Autokar 15.07 - 28.07 1455 zł           1495 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

TURNUSY 14 DNI TERMIN REKREACYJNO-SPORTOWY      MODA&URODA
I Autokar 10.07 - 23.07 1390 zł        --------------
II Autokar 21.07 - 3.08 1390 zł         1450 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl
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PROGRAM REKREACYJNO-SPORTOWY:  zajęcia 2 godz. dziennie w sekcjach koszykarskiej: piłkarskiej i siatkarskiej, turnieje i rozgrywki. 
PROGRAM MODA&URODA:  warsztaty artystyczne-plastyczne 20 godzin w turnusie, Baw się z nami na całego! Zdobądź tytuł MISS/ MISTERA zimowiska! Zostań wielką gwiazdą POKAZU 
MODY!!! Dowiedz się jak zostać profesjonalną TOP MODELKĄ/ MODELEM! Obóz 5 w 1: Poznaj tajniki pracy fryzjera, wizażysty, stylisty, projektanta mody i fotografa modowego! Obóz te-
matyczny MODY & URODY jest idealną propozycją dla tych, którzy chcą nauczyć się dbać o urodę, modowy szyk i elegancję, chcą poznać światowej sławy modelki i modeli, chcą rozwinąć 
skrzydła w warsztatach kreatywnego FACE PAINTING’u (artystyczne malowanie twarzy), chcą tworzyć szalone fryzury i perfekcyjny makijaż, chcą projektować nowoczesny ubiór dzienny oraz 
wieczorną kreację balową, chcą wystąpić w pokazie mody w zaprojektowanych i wykonanych przez siebie strojach, chcą uczestniczyć w codziennych zajęciach fitness z elementami tańca dla 
kształtowania piękna sylwetki

UWAGI: Należy zabrać ważną legitymację szkolną, wygodne obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, krem przeciwsłoneczny
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POGORZELICA 7-12 lat-kolonia 
13-19 lat-obóz

TURNUSY 11 DNI TERMIN REKREACYJNY      TANECZNY        

I Autokar 6.07 - 16.07 1050 zł      --------------
II Autokar 16.07 - 26.07 1050 zł       1090 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera:  zakwaterowanie 10 noclegów w pokojach 2, 3, 4, 5 os z pełnym węzłem sanitarnym przejazd 
autokarem (WC, TV),  wyżywienie 3 razy dziennie +podwieczorek+ suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowaw-
cza, medyczna, instruktorska, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc,  ubezpieczenie  NNW,  program kulturalno-rozrywko-
wy: 3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, 
WYCIECZKI:  1. wycieczka piesza do Poronina, 2. wycieczka piesza do Szaflar ze wstępem 1 godz. na baseny termalne, 3. 
wycieczka całodniowa autokarowa do Zakopanego (wjazd kolejką na Gubałówkę), wstęp do Muzeum Przyrodniczego 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, spacer po Krupówkach, przejście pod Wielka Krokiew, Cmentarz Zasłużonych na Pęk-
sowym Brzyzku, 4. wycieczka autokarowa całodniowa do Morskiego Oka do Tatrzańskiego Parku Narodowego, konkurs 
wiedzy o okolicy, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy, zajęcia plastyczne na świetlicy, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, korzystanie z basenu letniego, boiska do siatkówki i piłki nożnej, wieczory kinowe. 
PROGRAM TANECZNY „You Can Dance”  20 godzin w turnusie zajęć z tańca z instruktorem, zajęcia z podstaw tańca towarzy-
skiego: tango, samba, chacha, rumba, walc angielski i wiedeński, quickstep, jive, doskonalenie technik tańca, historia tańca, 
znani tancerzez i tancerki, taniec synchroniczny, pogadanka na temat możliwych kontuzji, zasady tańca na scenie.
Należy zabrać: ważną legitymację szkolną, strój kąpielowy, wygodne obuwie

Pogorzelica – to mała, spokojna miejscowość nadmorska o uzdrowiskowym klimacie, położona na bardzo zadbanym i dobrze 
zagospodarowanym turystycznie Wybrzeżu Rewalskim, tuż obok Niechorza. Pogorzelica posiada malownicze, szerokie i czyste 
plaże zachęcające do letnich kąpieli morskich oraz słonecznych. Nadmorskie lasy sosnowoświerkowe
i ścieżki spacerowe zachęcają do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Z Pogorzelicy warto wybrać się na spacer plażą do 
latarni w Niechorzu. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania - z jej szczytu podziwiać można malowniczą panoramę okolicy.  
O.W.K.MANTA w Pogorzelicy to obiekt malowniczo położony wśród wysokich drzew sosnowego lasu, w cichej i spokojnej okolicy. 
Wspaniały, przesycony jodem mikroklimat. Odległość ośrodka od plaży 300 m. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 os. z pełnym wę-
złem sanitarnym z balkonami, TV. Na dużym, zalesionym, ogrodzonym zielonym terenie znajdują się plac zabaw dla dzieci, basen 
odkryty o wymiarach 9,75 x 5 m, głębokośc 132 cm, boiska sportowe(piłka nożna, siatkówka, koszykówka), miejsce na ognisko 
i grill, kolejka tyrolska, ścianka wspinaczkowa, namiot zabawowo treningowy, kino nocne na wolnym powietrzu. Na miejscu 2 
świetlice z 2 stołami do ping-ponga, grami planszowymi, sala TV z karaoke i DVD i sala dyskotekowa.

TURNUSY 14 DNI TERMIN REKREACYJNY TANECZNY
I Autokar 8.07 - 21.07 1395 zł         1440 zł
II Autokar 19.07 - 1.08 1395 zł         ------------
III Autokar 30.07 - 12.08 1395 zł         ------------

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

BIAŁY DUNAJEC 7-12 lat-kolonia 
13-19 lat-obóz

Biały Dunajec - miejscowość  położona w województwie małopolskim na Podhalu w powiecie tatrzańskim, na wysokości 660-950 
m.n.p.m. Przez Biały Dunajec przepływa górski potok o tej samej nazwie. Odległość od Zakopanego 5 km, na baseny termalne w 
Szaflarach około 2 km.  Ośrodek  Wczasowy BERNADETA jest nowoczesnym obiektem o wysokim standardzie usług. Ze względu 
na położenie jest doskonałą bazą wypadową w Tatry, Gorce i Pieniny. Wszystkie pokoje 2,3,4, 5 os są obszerne i urządzone w stylu 
regionalnym, posiadają niezależny, pełny węzeł sanitarny oraz telewizję satelitarną. Smaczna obfita regionalna kuchnia.. Obiekt 
posiada własny basen letni do dyspozycji, boisko do gry w piłkę, siatkówkę,  oraz plac zabaw dla dzieci, piłkarzyki (2 zł) , stół bilar-
dowy, stół do ping-ponga, W obiekcie znajduje się sala telewizyjna i obszerna sala wyposażona w sprzęt grający, wykorzystywana 
jako sala dyskotekowa i imprezowa. Więcej na www.bernadeta.eu 

Cena zawiera:  zakwaterowanie 11 noclegów w pokojach 3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, WC i umywalka) z TV, wyżywienie 3 
razy dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem (WC i TV) lub pociągiem + transfery autokarowe 
do ośrodka, opieka wychowawcza, ratownika na plaży i na basenie, opieka medyczna, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozryw-
kowy: 3 dyskoteki w tygodniu, kąpiele w morzu, plażowanie, spacery i wycieczki piesze po okolicy, gry i zabawy terenowe, gry świetlicowe, 
rozgrywki sportowe m.in. siatkówka, koszykówka, piłka nożna, dwa ognie, turniej w tenisie stołowym, imprezy ogólno kolonijne tj. neptu-
nalia, wybory miss/mistera kolonii,  randka w ciemno, konkursy, chrzty i śluby kolonijne, kalambury , bal przebierańców, konkurs piosenki 
kolonijnej, konkurs wiedzy o okolicy, ścianka wspinaczkowa, kolejka tyrolska, karaoke i projekcje DVD, kino nocne na wolnym powietrzu, 
gra terenowa WYCIECZKI: 1. Autokarowa całodniowa do Kołobrzegu z przewodnikiem – zwiedzanie miasta, starówki, spacer deptakiem, 
wejście do Muzeum Oręża Wojska Polskiego, wejście na latarnię morską, 2. Wycieczka autokarowa półdniowa do Zieleniewa na do Wioski 
Indiańskiej: Program „Dziki Zachód show”(trzygodzinny, atrakcyjny program i wspaniała przygoda obejmujący: zwiedzanie stadniny i Mini 
Zoo, przejażdżka konna, przejażdżka bryczką, strzelanie z łuku, kowbojska karuzela i indiańskie narty, zabawa z zespołem muzycznym, 
dojenie kóz, łapanie świnek, itd., Dziki Zachód show - pokazy z udziałem koni. 3. wycieczka piesza do latarni morskiej w Niechorzu , wejście 
na latarnię, wycieczki piesze po okolicy, rejs statkiem po Bałtyku.  
PROGRAM TANECZNY „You Can Dance”  20 godzin w turnusie zajęć z tańca z instruktorem, zajęcia z podstaw tańca towarzy-
skiego: tango, samba, chacha, rumba, walc angielski i wiedeński, quickstep, jive, doskonalenie technik tańca, historia tańca, 
znani tancerzez i tancerki, taniec synchroniczny, pogadanka na temat możliwych kontuzji, zasady tańca na scenie.

UWAGI: Należy zabrać ważną legitymację szkolną, wygodne obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, krem przeciwsłoneczny
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POGORZELICA 7-12 lat-kolonia 
13-19 lat-obóz

TURNUSY 11 DNI TERMIN REKREACYJNY      TANECZNY        

I Autokar 6.07 - 16.07 1050 zł      --------------
II Autokar 16.07 - 26.07 1050 zł       1090 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera:  zakwaterowanie 10 noclegów w pokojach 2, 3, 4, 5 os z pełnym węzłem sanitarnym przejazd 
autokarem (WC, TV),  wyżywienie 3 razy dziennie +podwieczorek+ suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowaw-
cza, medyczna, instruktorska, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc,  ubezpieczenie  NNW,  program kulturalno-rozrywko-
wy: 3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, 
WYCIECZKI:  1. wycieczka piesza do Poronina, 2. wycieczka piesza do Szaflar ze wstępem 1 godz. na baseny termalne, 3. 
wycieczka całodniowa autokarowa do Zakopanego (wjazd kolejką na Gubałówkę), wstęp do Muzeum Przyrodniczego 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, spacer po Krupówkach, przejście pod Wielka Krokiew, Cmentarz Zasłużonych na Pęk-
sowym Brzyzku, 4. wycieczka autokarowa całodniowa do Morskiego Oka do Tatrzańskiego Parku Narodowego, konkurs 
wiedzy o okolicy, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy, zajęcia plastyczne na świetlicy, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, korzystanie z basenu letniego, boiska do siatkówki i piłki nożnej, wieczory kinowe. 
PROGRAM TANECZNY „You Can Dance”  20 godzin w turnusie zajęć z tańca z instruktorem, zajęcia z podstaw tańca towarzy-
skiego: tango, samba, chacha, rumba, walc angielski i wiedeński, quickstep, jive, doskonalenie technik tańca, historia tańca, 
znani tancerzez i tancerki, taniec synchroniczny, pogadanka na temat możliwych kontuzji, zasady tańca na scenie.
Należy zabrać: ważną legitymację szkolną, strój kąpielowy, wygodne obuwie

Pogorzelica – to mała, spokojna miejscowość nadmorska o uzdrowiskowym klimacie, położona na bardzo zadbanym i dobrze 
zagospodarowanym turystycznie Wybrzeżu Rewalskim, tuż obok Niechorza. Pogorzelica posiada malownicze, szerokie i czyste 
plaże zachęcające do letnich kąpieli morskich oraz słonecznych. Nadmorskie lasy sosnowoświerkowe
i ścieżki spacerowe zachęcają do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Z Pogorzelicy warto wybrać się na spacer plażą do 
latarni w Niechorzu. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania - z jej szczytu podziwiać można malowniczą panoramę okolicy.  
O.W.K.MANTA w Pogorzelicy to obiekt malowniczo położony wśród wysokich drzew sosnowego lasu, w cichej i spokojnej okolicy. 
Wspaniały, przesycony jodem mikroklimat. Odległość ośrodka od plaży 300 m. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 os. z pełnym wę-
złem sanitarnym z balkonami, TV. Na dużym, zalesionym, ogrodzonym zielonym terenie znajdują się plac zabaw dla dzieci, basen 
odkryty o wymiarach 9,75 x 5 m, głębokośc 132 cm, boiska sportowe(piłka nożna, siatkówka, koszykówka), miejsce na ognisko 
i grill, kolejka tyrolska, ścianka wspinaczkowa, namiot zabawowo treningowy, kino nocne na wolnym powietrzu. Na miejscu 2 
świetlice z 2 stołami do ping-ponga, grami planszowymi, sala TV z karaoke i DVD i sala dyskotekowa.

TURNUSY 14 DNI TERMIN REKREACYJNY TANECZNY
I Autokar 8.07 - 21.07 1395 zł         1440 zł
II Autokar 19.07 - 1.08 1395 zł         ------------
III Autokar 30.07 - 12.08 1395 zł         ------------

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

BIAŁY DUNAJEC 7-12 lat-kolonia 
13-19 lat-obóz

Biały Dunajec - miejscowość  położona w województwie małopolskim na Podhalu w powiecie tatrzańskim, na wysokości 660-950 
m.n.p.m. Przez Biały Dunajec przepływa górski potok o tej samej nazwie. Odległość od Zakopanego 5 km, na baseny termalne w 
Szaflarach około 2 km.  Ośrodek  Wczasowy BERNADETA jest nowoczesnym obiektem o wysokim standardzie usług. Ze względu 
na położenie jest doskonałą bazą wypadową w Tatry, Gorce i Pieniny. Wszystkie pokoje 2,3,4, 5 os są obszerne i urządzone w stylu 
regionalnym, posiadają niezależny, pełny węzeł sanitarny oraz telewizję satelitarną. Smaczna obfita regionalna kuchnia.. Obiekt 
posiada własny basen letni do dyspozycji, boisko do gry w piłkę, siatkówkę,  oraz plac zabaw dla dzieci, piłkarzyki (2 zł) , stół bilar-
dowy, stół do ping-ponga, W obiekcie znajduje się sala telewizyjna i obszerna sala wyposażona w sprzęt grający, wykorzystywana 
jako sala dyskotekowa i imprezowa. Więcej na www.bernadeta.eu 

Cena zawiera:  zakwaterowanie 11 noclegów w pokojach 3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, WC i umywalka) z TV, wyżywienie 3 
razy dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem (WC i TV) lub pociągiem + transfery autokarowe 
do ośrodka, opieka wychowawcza, ratownika na plaży i na basenie, opieka medyczna, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozryw-
kowy: 3 dyskoteki w tygodniu, kąpiele w morzu, plażowanie, spacery i wycieczki piesze po okolicy, gry i zabawy terenowe, gry świetlicowe, 
rozgrywki sportowe m.in. siatkówka, koszykówka, piłka nożna, dwa ognie, turniej w tenisie stołowym, imprezy ogólno kolonijne tj. neptu-
nalia, wybory miss/mistera kolonii,  randka w ciemno, konkursy, chrzty i śluby kolonijne, kalambury , bal przebierańców, konkurs piosenki 
kolonijnej, konkurs wiedzy o okolicy, ścianka wspinaczkowa, kolejka tyrolska, karaoke i projekcje DVD, kino nocne na wolnym powietrzu, 
gra terenowa WYCIECZKI: 1. Autokarowa całodniowa do Kołobrzegu z przewodnikiem – zwiedzanie miasta, starówki, spacer deptakiem, 
wejście do Muzeum Oręża Wojska Polskiego, wejście na latarnię morską, 2. Wycieczka autokarowa półdniowa do Zieleniewa na do Wioski 
Indiańskiej: Program „Dziki Zachód show”(trzygodzinny, atrakcyjny program i wspaniała przygoda obejmujący: zwiedzanie stadniny i Mini 
Zoo, przejażdżka konna, przejażdżka bryczką, strzelanie z łuku, kowbojska karuzela i indiańskie narty, zabawa z zespołem muzycznym, 
dojenie kóz, łapanie świnek, itd., Dziki Zachód show - pokazy z udziałem koni. 3. wycieczka piesza do latarni morskiej w Niechorzu , wejście 
na latarnię, wycieczki piesze po okolicy, rejs statkiem po Bałtyku.  
PROGRAM TANECZNY „You Can Dance”  20 godzin w turnusie zajęć z tańca z instruktorem, zajęcia z podstaw tańca towarzy-
skiego: tango, samba, chacha, rumba, walc angielski i wiedeński, quickstep, jive, doskonalenie technik tańca, historia tańca, 
znani tancerzez i tancerki, taniec synchroniczny, pogadanka na temat możliwych kontuzji, zasady tańca na scenie.

UWAGI: Należy zabrać ważną legitymację szkolną, wygodne obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, krem przeciwsłoneczny
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KORBIELÓW+BUDAPESZT+WIEDEŃ 7-12 lat-kolonia,  
13-19 lat-obóz

WYCIECZKI:  1. WYCIECZKA AUTOKAROWA DO WIEDNIA jednodniowa impreza, w programie bulwar Ringstrasse, spacer po starówce i obejrzenie wspaniałych budowli opery, 
parlamentu, teatru, ratusza, bajecznego domu malarza Hundertwassera, wstęp do pałacu Schonbrunn i Katedry Św. Szczepana, na zakończenie atrakcyjna wizyta w jednym z naj-
większych i najnowocześniejszych lunaparków PRATER, 2. WYCIECZKA AUTOKAROWA NA SŁOWACJĘ - Niskie Tatry - Dolina Demianowska, zwiedzanie jednej z najpiękniejszych 
jaskiń - Jaskini Svobody lub Jaskini Lodowej, następnie pobyt w wyjątkowo atrakcyjnym parku wodnym TATRALANDIA - największym w Europie Środkowej: 5 basenów z licznymi 
atrakcjami, zjeżdżalniami, wodnymi huśtawkami, parasolami wodnymi, sztucznym deszczem, wodnymi wulkanami, powietrznymi leżakami i gejzerami, trójślizgawkami itp.
3. WYCIECZKA DO ŻYWCA: zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec - wnętrza muzeum odwzorowują starą ulicę, a wędrując po niej zwiedzający napotyka multimedialne ekspozy-
cje, prezentacje i %lmy ukazujące ewolucję produkcji piwa, następnie wycieczka na Górę Żar, wjazd kolejką kabinową, zejście, wizyta w Parku linowym -TROLLANDIA”: pokonanie 
szeregu przeszkód: mostów, kładek huśtawek itp. wycieczki piesze w góry szlakami Beskidu Żywieckiego: na Pilsko, na Halę Miziową, do wodospadu w Sopotni,
zajęcia rekreacyjne: basen letni, gry zespołowe, tenis stołowy, bieg terenowy, ogniska, dyskoteki, przejażdżki konne. 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 1. NOCNY POBYT W KOPALNI SOLI W BOCHNI (+150 zł) po południu przejazd do Kopalni, zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej, kolacja w pod-
ziemiach, międzygrupowe rozgrywki sportowe, profesjonalna dyskoteka w podziemiach Kopalni, nocleg w komorze Ważyn, ok. 8.30 śniadanie w podziemiach Kopalni, opuszcze-
nie Kopalni, przejazd do Korbielowa. 2. WYCIECZKA DO BUDAPESZTU (+180 zł + ok. 4000 forintów / ok. 60 zł) czas trwania 24-godz, w programie: Góra Zamkowa (Kościół Macieja, 
Baszta Rybacka), Góra Gellerta (Cytadela), Wyspa Małgorzaty, Parlament Węgierski (z zewnątrz), przejście promenadą naddunajską obok mostu Łańcuchowego i mostu Elżbiety, 
wstęp do największego w Europie Oceanarium lub kąpiel w basenach (do uzgodnienia). 3. MAŁA FATRA (+90 zł + 5 euro) - wycieczka do bardzo malowniczej Doliny Vratnej, 
przejście atrakcyjną i malowniczą trasą tzw. -dierami” ze Stefanovej do Terchovej oraz zwiedzanie Muzeum Janosika w Terchovej.
WARSZTAT SPORTOWY pod opieką instruktora sportu (10 h): siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna. Cena 100 zł.

TURNUSY 12  LUB 14 DNI TERMIN REKREACYJNY

I Autokar 28.06 - 9.07 1330 zł

II Autokar 10.07 - 21.07 1330 zł
III Autokar 22.07 - 2.08 1330 zł
IV Autokar 3.08 - 14.08 1330 zł
V Autokar 15.08 - 26.08 1295 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

KORBIELÓW letniskowa miejscowość w Beskidzie Żywieckim, malowniczo położona u stóp Pilska, o dużych walorach kli-
matycznych i krajobrazowych, punkt wyjścia ok. 11 szlaków turystycznych. Do przejścia granicznego ze Słowacją ok. 2 km..
O. W. „Darz Bór” www.darzbor.net, pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami i telewizorami. Ośrodek dysponuje: świetlicą, sprzę-
tem dyskotekowym, stołem do ping-ponga, boiskiem sportowym, basenem letnim, miejscem na ognisko.

ZAKOPANE 7-12 lat-kolonia,  
13-19 lat-obóz

Cena zawiera: zakwaterowanie 10 noclegów w pokojach 2, 3, 4, 5 os z pełnym węzłem sanitarnym, przejazd autokarem 
(WC, TV), wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza, me-
dyczna, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy:  3 dyskoteki, wy-
cieczki piesze po okolicy, spotkanie z gawędziarzem, korzystanie z basenu letniego odkrytego
WYCIECZKI: 1. wycieczka całodniowa autokarowa do Morskiego Oka ze wstępem do Tatrzańskiego Parku Narodowego 2. 
Wycieczka z wjazdem kolejką na Gubałówkę, wstęp do Muzeum  Przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego, spacer 
po Krupówkach, przejście pod Wielka Krokiew, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, 3. 2 wstępy 3 godz. na kąpie-
lisko geotermalne Szymoszkowa w Zakopanem, konkurs wiedzy o okolicy, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, 
kalambury, quizy, zajęcia plastyczne na świetlicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, korzystanie z basenu letniego,, karaoke, 
projekcje DVD.

TURNUSY 11 DNI TERMIN REKREACYJNY             GÓRSKI    

I Autokar 6.07 - 16.07 1095 zł       1135 zł

II Autokar 16.07 - 26.07 1095 zł       1135 zł
Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

PROGRAM GÓRSKI – piesze wycieczki szlakami górskimi,  wyciecz-
ka do schroniska na Kalatówkach, Kuźnice, wycieczka do wodospa-
du Siklawa, Droga Pod Reglami , Doliną Strążyską, powrót Doliną 
Białego, wycieczka na Nosal.

ZAKOPANE – położone u podnóża Tatr – jest jednym z najpopularniejszych polskich uzdrowisk oraz największym w kraju, 
centrum turystyki górskiej. Kolejka szynowa na Gubałówkę i linowa na Kasprowy Wierch, Cały obszar Tatr Polskich obejmu-
je Tatrzański Park Narodowy. W jego części wschodniej w okolicach m. in. Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów, znaleźć 
można tereny wspinaczkowe o różnej skali trudności. W Tatrach Zachodnich, pośród lesistych regli, leżą malownicze dolinki 
i polanki. Na Podhalu znajdują się nowo otwarte polskie baseny z woda termalną, tzn. Termy Podhalańskie w Szaflarach, 
odkryte baseny Szymoszkowa, kryty Aquapark w centrum miasta.
WILLA GRONIK - położona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os z łazienką z
natryskiem i toaletą. Posiłki przygootwywane są przez wykwalifikowanych kucharzy z wieloletnim doświadczeniem.
Śniadania serwowane są w formie bufetu szwedzkiego, pozostałe pisłki serwowane do stolika. Na miejscu: duża jadalnia,
bilard, stół do tenisa stołowego, słiownia, sala dyskotekowa, świetlica, z TV, duży piękny ogród, zadaszony taras z
grillem, ogromny plac zabaw dla dzieci. Dostęp do internetu bezprzewodowego Wi-Fi, ogrodzony bezpłatny parking.

Cena zawiera: zakwaterowanie  11 noclegów w pokojach 2, 3, 4 os z pełnym węzłem sanitarnym, przejazd autokarem (WC, TV), 
wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza, medyczna, bilety 
wstępów do zwiedzanych miejsc, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy:  wycieczki piesze po okolicy, 
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Sozopol - atrakcyjny kurort wypoczynkowy, malowniczo położony półwysep, a zarazem najstarsze miasto i perełka czarno-
morskiego wybrzeża będąca „miniaturą” starego Neseberu. Doskonałe miejsce na wypoczynek i plażowanie. Plaża południo-
wa usytuowana w nowej, bardziej nowoczesnej części miasta, obfituje w luksusowe hotele i szereg atrakcji turystycznych. 
Co istotne, nie ma tu takiego tłoku, jak w większych kurortach, dlatego nie będziemy mieli problemu z rozłożeniem się na 
plaży z parasolem, leżakiem, czy innym plażowym sprzętem. Błękit czystego morza zachęca do kąpieli, a w tutejszych za-
toczkach znajdziemy świetne miejsca do nurkowania. Będziemy tu mieli okazję wziąć specjalny kurs w działającej tu szkole 
dla nurków. Jeśli plaże i sporty wodne nam się znudzą, warto wybrać się na spacer po mieście. Do najciekawszych zabytków 
należą Kaplica Św. Niedzieli (wstęp bezpłatny), Cerkiew Bogurodzicy oraz Cerkiew św. Cyryla i Metodego. Warto też wybrać 
się do Muzeum Archeologicznego oraz na Wyspy św. Iwana i Piotra, znajdujące się na północny - zachód od Sozopola. Od 1 
.07 w Sozopolu zaczyna się Sozopol Fest - Festiwal muzyki plażowej.  W samym Sozopolu liczne kluby i dyskoteki szczegóły 
na http://disco.bg/ndbg/bg/clubs/details/311.  Zakwaterowanie - Olimpijski ośrodek sportu i rekreacji Spartak** - położony 
w nowej części Sozopola 5 minuit spacerkiem do centrum miasta, oddalony 250 m od piaszczystej plaży Hermanite. Pokoje 
2-, 3 - osobowe z łazienkami, TV, klimatyzacją w cenie, częśc pokoi z balkonami i dużym tarasem na 2 pokoje z miejscem na 
grillowanie., reszta pokoi bez balkonów. Restauracja hotelowa na miejscu w ośrodku. Wi-fi dostępne w ośrodku. Na terenie 
ośrodka boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, stół do tenisa stołowego Sala gimnastyczna wielofunkcyjna. Basen 
kryty na tereni ośrodka Strona internetowa ośrodka: http://www.nsb.bg./sozopol-nsb/en

TURNUSY 12 DNI TERMIN REKREACYJNY

I Autokar 30.06 - 11.07 1325 zł
II Autokar 9.07 - 20.07 1325 zł
III Autokar 18.07 - 29.07 1325 zł
IV Autokar 27.07 - 7.08 1325 zł
V Autokar 5.08 - 16.08 1325 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: transport autokarem (WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów , wyżywienie młodzieżowe All inclusive (bufet szwedzki), suchy prowiant na drogę powrotną, 
opieka wychowawców, pilota, rezydenta, ubezpieczenie KL, NNW , bagaż, program kulturalno-rozrywkowy: turnieje w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce plażowej, 
tenisiwe stołowym, 2 godziny wstępu na basen kryty.  Dodatkowo płatne:  dyskoteki 2,5-5 Euro/os, wycieczki fakultatywne - Burgas - Podziemne Miasto,Festiwal „Figury 
z Piasku”, Ogród Morski -  ok.10 Euro, Rezerwat Ropotamo ok.12 Euro + 10 Euro/piknik, Primorsko Aquapark z biletem wstępu - ok. 15 Euro , Bułgarska wieś Bata ze 
zwiedzaniem Nesebaru i Słonecznego Brzegu z programem folklorystycznym - ok.  25 Euro.  OBOWIĄZKOWO: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
z obozu lub dowód tymczasowy, ważna legitymacja szkolna.  UWAGI: Osob która ukończyła 18 r. ż - dopłata 100 zł/turnus.. Zapisujemy  osoby max. do 20 r. ż. Pobyt 
zaczynamy obiadem w dniu przyjazdu i kończymy śniadaniem w dniu wyjazdu

BUŁGARIA – SOZOPOL 
MORZE CZARNE 

8-19 lat
obóz

ALL INCLUSIVE

ZŁOTE PIASKI - perła bułgarskiego wybrzeża czarnomorskiego - unikalne połączenie wspaniałej roślinności, cudownych krajobra-
zów, pięknych hoteli i terenów sportowych. Znajdują się 18 km od Warny, jednego z największych miast kraju. Plaża, pokryta drob-
nym, złocistym piaskiem, ma 3,5 km długości, szerokość jej miejscami dochodzi do 100 m. Można wypożyczyć (odpłatnie) leżaki i 
parasole. Średnia temperatura powietrza latem wynosi 28o C, a wody morskiej 24o C. Do atrakcji tego centrum urlopowego należą 
również tętniące życiem dyskoteki, bary i kawiarnie. Turyści, którzy chcieliby aktywnie spędzić czas mogą grać tu w tenisa, mini gol-
fa, popływać na desce surfingowej albo rowerach i skuterach wodnych, lecieć na spadochronie za motorówką. Można wybrać się 
na wycieczkę jachtem po morzu. Na dzieci czekają liczne baseny, zjeżdżalnie wodne, kolejki czy nadmuchiwane pałace i dziecięce 
ośrodki sportowe. Złote Piaski zostały uhonorowane prestiżową nagrodą ekologiczną „Blue Flag”. Hotel Złoty Róg*** to 4-piętrowy 
budynek oddany do użytku na sezon 2004, położony wśród zieleni w górnej części kurortu Złote Piaski, ok 600 m. od plaży i cenrum 
kurortu, ok. 600m od centrum i największego w Bułgarii AQUA PARKU. Do dyspozycji gości: przestronny hol recepcyjny, winda, 
lobby bar, restauracja z tarasem, punkt wymiany walut, płatny sejf w recepcji. Na terenie hotelu: basen z tarasem słonecznym, bi-
lard, stół do ping-ponga, boisko sportowe. Zakwaterowanie w pokojach 4 os z łazienką, klimatyzacją, balkonami, lodówką, TV-SAT, 
telefonem. HOTEL DANA PALACE PARK *** - dogodnie usytuowany w centralnej części Złotych Piasków, w odległości 400 m od 
piaszczystej plaży, 300 m od centrum. Pokoje 3,4 os. z łazienką, WC (suszarka do włosów), klimatyzacja indywidualnie sterowana 
bezpłatna , TV-SAT, telefon, balkon. Na terenie hotelu odkryty basen kąpielowy, bar przy basenie, scena przy basenie gdzie organi-
zowane są animacje polskojęzyczne , pool party, restauracja z dużym tarasem, recepcja możliwością wynajęcia sejfu (odpłatnie), 
internet Wi-Fi (odpłatnie), sklep, kantor wymiany walut, centrum sportowe m.in. boisko do siatkóki plażowej, boisko do piłki nożnej, 
badminton. WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE : śniadanie, obiad, przekąska popołudniowa i kolacja w formie bufetu. Kawa, herbata, 
woda i soki podczas śniadania. Woda, sok, kawa, herbata i napoje gazowane, od 10:30 do 22:00 podawane w lobby bar.

TURNUSY 12 DNI TERMIN   REKREACYJNY 

I Autokar 30.06 - 11.07 1560 zł
II Autokar 9.07 - 20.07 1560 zł
III Autokar 18.07 - 29.07 1560 zł
IV Autokar 27.07 - 7.08 1560 zł
V Autokar 5.08 - 16.08 1560 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: transport autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów , wyżywienie młodzieżowe All inclusive (bufet szwedzki), suchy prowiant na drogę powrotną, opieka 
wychowawców, pilota, rezydenta, ubezpieczenie KL, NNW , bagaż, program kulturalno-rozrywkowy.  Dodatkowo płatne: . leżaki i parasol 5-8 lewa za dzień od osoby, wstępy na 
dyskoteki w Złotych Piaskach ok. 5 Euro/os za wstęp., dyskoteka P.R. w Hotelu Dana Palace 5 Euro/os,  wycieczki fakultatywne - Warna i Delfinarium ok. 27 Euro - Neseber ok. 22 
EUR, Bałczik,Przylądek Kaliakra ok.17 EUR , rejs statkiem ok. 20 EUR, Istambuł ok. 69 EUR + wiza turecka 26 EUR, pobyt w Parku Wodnym Aquapolis ok.15 EUR. OBOWIĄZKOWO: 
paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy, ważna legitymacja szkolna.  UWAGI: Osob która ukończyła 18 r. ż - dopłata 200 zł/turnus.. 
Zapisujemy osoby max. do 20 r. ż. Pobyt zaczynamy obiadem w dniu przyjazdu i kończymy obiadem w dniu wyjazdu
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8-19 lat
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Sozopol - atrakcyjny kurort wypoczynkowy, malowniczo położony półwysep, a zarazem najstarsze miasto i perełka czarno-
morskiego wybrzeża będąca „miniaturą” starego Neseberu. Doskonałe miejsce na wypoczynek i plażowanie. Plaża południo-
wa usytuowana w nowej, bardziej nowoczesnej części miasta, obfituje w luksusowe hotele i szereg atrakcji turystycznych. 
Co istotne, nie ma tu takiego tłoku, jak w większych kurortach, dlatego nie będziemy mieli problemu z rozłożeniem się na 
plaży z parasolem, leżakiem, czy innym plażowym sprzętem. Błękit czystego morza zachęca do kąpieli, a w tutejszych za-
toczkach znajdziemy świetne miejsca do nurkowania. Będziemy tu mieli okazję wziąć specjalny kurs w działającej tu szkole 
dla nurków. Jeśli plaże i sporty wodne nam się znudzą, warto wybrać się na spacer po mieście. Do najciekawszych zabytków 
należą Kaplica Św. Niedzieli (wstęp bezpłatny), Cerkiew Bogurodzicy oraz Cerkiew św. Cyryla i Metodego. Warto też wybrać 
się do Muzeum Archeologicznego oraz na Wyspy św. Iwana i Piotra, znajdujące się na północny - zachód od Sozopola. Od 1 
.07 w Sozopolu zaczyna się Sozopol Fest - Festiwal muzyki plażowej.  W samym Sozopolu liczne kluby i dyskoteki szczegóły 
na http://disco.bg/ndbg/bg/clubs/details/311.  Zakwaterowanie - Olimpijski ośrodek sportu i rekreacji Spartak** - położony 
w nowej części Sozopola 5 minuit spacerkiem do centrum miasta, oddalony 250 m od piaszczystej plaży Hermanite. Pokoje 
2-, 3 - osobowe z łazienkami, TV, klimatyzacją w cenie, częśc pokoi z balkonami i dużym tarasem na 2 pokoje z miejscem na 
grillowanie., reszta pokoi bez balkonów. Restauracja hotelowa na miejscu w ośrodku. Wi-fi dostępne w ośrodku. Na terenie 
ośrodka boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, stół do tenisa stołowego Sala gimnastyczna wielofunkcyjna. Basen 
kryty na tereni ośrodka Strona internetowa ośrodka: http://www.nsb.bg./sozopol-nsb/en

TURNUSY 12 DNI TERMIN REKREACYJNY

I Autokar 30.06 - 11.07 1325 zł
II Autokar 9.07 - 20.07 1325 zł
III Autokar 18.07 - 29.07 1325 zł
IV Autokar 27.07 - 7.08 1325 zł
V Autokar 5.08 - 16.08 1325 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: transport autokarem (WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów , wyżywienie młodzieżowe All inclusive (bufet szwedzki), suchy prowiant na drogę powrotną, 
opieka wychowawców, pilota, rezydenta, ubezpieczenie KL, NNW , bagaż, program kulturalno-rozrywkowy: turnieje w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce plażowej, 
tenisiwe stołowym, 2 godziny wstępu na basen kryty.  Dodatkowo płatne:  dyskoteki 2,5-5 Euro/os, wycieczki fakultatywne - Burgas - Podziemne Miasto,Festiwal „Figury 
z Piasku”, Ogród Morski -  ok.10 Euro, Rezerwat Ropotamo ok.12 Euro + 10 Euro/piknik, Primorsko Aquapark z biletem wstępu - ok. 15 Euro , Bułgarska wieś Bata ze 
zwiedzaniem Nesebaru i Słonecznego Brzegu z programem folklorystycznym - ok.  25 Euro.  OBOWIĄZKOWO: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
z obozu lub dowód tymczasowy, ważna legitymacja szkolna.  UWAGI: Osob która ukończyła 18 r. ż - dopłata 100 zł/turnus.. Zapisujemy  osoby max. do 20 r. ż. Pobyt 
zaczynamy obiadem w dniu przyjazdu i kończymy śniadaniem w dniu wyjazdu

BUŁGARIA – SOZOPOL 
MORZE CZARNE 

8-19 lat
obóz

ALL INCLUSIVE

ZŁOTE PIASKI - perła bułgarskiego wybrzeża czarnomorskiego - unikalne połączenie wspaniałej roślinności, cudownych krajobra-
zów, pięknych hoteli i terenów sportowych. Znajdują się 18 km od Warny, jednego z największych miast kraju. Plaża, pokryta drob-
nym, złocistym piaskiem, ma 3,5 km długości, szerokość jej miejscami dochodzi do 100 m. Można wypożyczyć (odpłatnie) leżaki i 
parasole. Średnia temperatura powietrza latem wynosi 28o C, a wody morskiej 24o C. Do atrakcji tego centrum urlopowego należą 
również tętniące życiem dyskoteki, bary i kawiarnie. Turyści, którzy chcieliby aktywnie spędzić czas mogą grać tu w tenisa, mini gol-
fa, popływać na desce surfingowej albo rowerach i skuterach wodnych, lecieć na spadochronie za motorówką. Można wybrać się 
na wycieczkę jachtem po morzu. Na dzieci czekają liczne baseny, zjeżdżalnie wodne, kolejki czy nadmuchiwane pałace i dziecięce 
ośrodki sportowe. Złote Piaski zostały uhonorowane prestiżową nagrodą ekologiczną „Blue Flag”. Hotel Złoty Róg*** to 4-piętrowy 
budynek oddany do użytku na sezon 2004, położony wśród zieleni w górnej części kurortu Złote Piaski, ok 600 m. od plaży i cenrum 
kurortu, ok. 600m od centrum i największego w Bułgarii AQUA PARKU. Do dyspozycji gości: przestronny hol recepcyjny, winda, 
lobby bar, restauracja z tarasem, punkt wymiany walut, płatny sejf w recepcji. Na terenie hotelu: basen z tarasem słonecznym, bi-
lard, stół do ping-ponga, boisko sportowe. Zakwaterowanie w pokojach 4 os z łazienką, klimatyzacją, balkonami, lodówką, TV-SAT, 
telefonem. HOTEL DANA PALACE PARK *** - dogodnie usytuowany w centralnej części Złotych Piasków, w odległości 400 m od 
piaszczystej plaży, 300 m od centrum. Pokoje 3,4 os. z łazienką, WC (suszarka do włosów), klimatyzacja indywidualnie sterowana 
bezpłatna , TV-SAT, telefon, balkon. Na terenie hotelu odkryty basen kąpielowy, bar przy basenie, scena przy basenie gdzie organi-
zowane są animacje polskojęzyczne , pool party, restauracja z dużym tarasem, recepcja możliwością wynajęcia sejfu (odpłatnie), 
internet Wi-Fi (odpłatnie), sklep, kantor wymiany walut, centrum sportowe m.in. boisko do siatkóki plażowej, boisko do piłki nożnej, 
badminton. WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE : śniadanie, obiad, przekąska popołudniowa i kolacja w formie bufetu. Kawa, herbata, 
woda i soki podczas śniadania. Woda, sok, kawa, herbata i napoje gazowane, od 10:30 do 22:00 podawane w lobby bar.

TURNUSY 12 DNI TERMIN   REKREACYJNY 

I Autokar 30.06 - 11.07 1560 zł
II Autokar 9.07 - 20.07 1560 zł
III Autokar 18.07 - 29.07 1560 zł
IV Autokar 27.07 - 7.08 1560 zł
V Autokar 5.08 - 16.08 1560 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: transport autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów , wyżywienie młodzieżowe All inclusive (bufet szwedzki), suchy prowiant na drogę powrotną, opieka 
wychowawców, pilota, rezydenta, ubezpieczenie KL, NNW , bagaż, program kulturalno-rozrywkowy.  Dodatkowo płatne: . leżaki i parasol 5-8 lewa za dzień od osoby, wstępy na 
dyskoteki w Złotych Piaskach ok. 5 Euro/os za wstęp., dyskoteka P.R. w Hotelu Dana Palace 5 Euro/os,  wycieczki fakultatywne - Warna i Delfinarium ok. 27 Euro - Neseber ok. 22 
EUR, Bałczik,Przylądek Kaliakra ok.17 EUR , rejs statkiem ok. 20 EUR, Istambuł ok. 69 EUR + wiza turecka 26 EUR, pobyt w Parku Wodnym Aquapolis ok.15 EUR. OBOWIĄZKOWO: 
paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy, ważna legitymacja szkolna.  UWAGI: Osob która ukończyła 18 r. ż - dopłata 200 zł/turnus.. 
Zapisujemy osoby max. do 20 r. ż. Pobyt zaczynamy obiadem w dniu przyjazdu i kończymy obiadem w dniu wyjazdu

 

BUŁGARIA – ZŁOTE PIASKI 
MORZE CZARNE 

8-19 lat
obóz

ALL INCLUSIVE

HIT LATA 2015

B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl 7

CHORWACJA – WYSPA PAG
MORZE ADRIATYCKIE     wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 

11-18 lat
obóz

PAG - to malownicze miasteczko położone na wyspie o tej samej nazwie, która ciągnie się wzdłuż wysokich Gór Ve-
lebit. Pag jest znaną miejscowością turystyczną z niepowtarzalną atmosferą Starego Miasta. W centrum znajdu-
ją się przytulne kawiarenki, sklepy z pamiątkami, dyskoteki, centrum sportowe z basenem, w pełni wyposażo-
na strzeżona piaszczysto-żwirkowa plaża miejska. W okolicy znajdują sie jedne z najlepszych tras rowerowych w 
Chorwacji. Pensjonat Giovanni”położone w odległości 300 m od morza i około 500 m od centrum Pagu, gdzie znajdują się 
główne atrakcje wyspy. Zakwaterowanie w wyposażonych pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych z łazienkami. oraz studiach z łazien-
kami, możliwe łóżka piętrowe Restauracja na 50 osób,  kawiarenka. WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie: śniadania bufet, herba-
ta, lunch w postaci nieograniczonej ciepłej pożywnej zupy z chlebem + owoc, obiadokolacja składająca się z pełnego 2 dania  
( np: danie mięsne, sałatka, ziemniaki) Dodatkowo do lunchu i obiadokolacji  serwowana jest woda. Inne napoje dodatkowo płat-
ne. Prowiant na drogę powrotną. Dodatkowo Płatne: zwrotna kaucja 15 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim 
dniu)

TURNUSY 10 DNI REKREACYJNY

I 26.06 - 5.07 1385 zł
II 3.07 - 12.07 1445 zł
III 10.07 - 19.07 1445 zł
IV  17.07 - 26.07 1445 zł
V 24.07 - 2.08 1445 zł
VI 31.07 - 9.08 1445 zł
VII 7.08 - 16.08 1445 zł
VIII 14.08 - 23.08 1445 zł
IX 21.08 - 30.08 1385 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV, klimatyzacja), 9  noclegów , 3 posiłki dziennie ( śniadanie, lunch, obiado-
kolacja) - suchy prowiant na drogę powrotną, taksa klimatyczna, opieka wychowawców, pilota, rezydenta, ratow-
nika na plaży miejskiej, ubezpieczenie KL i NNW, realizacja programu: gry zespołowe, wycieczki piesze po okoli-
cy, dyskoteki w miejscowości Pag, wycieczki fakultatywne, W drodze powrotnej wycieczka do Parku Narodowego 
Jezior Plitvickich ( miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO) + 10 Euro - bilet wstępu dodatkowo płatny.  
UWAGA: obowiązkowo należy zabrać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy. 
Wycieczki Fakultatywne: Wyspa Pag 15 Euro,  Zadar 25 Euro, Wodospady rzeki Krka  43 Euro, rejs statkiem po Zalewie Paskim 28 
Euro. Szczegółowy opis wycieczek www.juvenia2000.pl 

Hotel Złoty Róg*** to 4-piętrowy budynek odda-
ny do użytku na sezon 2004, położony wśród zie-
leni w górnej części kurortu Złote Piaski, ok 600 m. 
od plaży i cenrum kurortu, ok. 600m od centrum 
i największego w Bułgarii AQUA PARKU. Do dys-
pozycji gości: przestronny hol recepcyjny, winda, 
lobby bar, restauracja z tarasem, punkt wymiany 
walut, płatny sejf w recepcji. Na terenie hotelu: 
basen z tarasem słonecznym, bilard, stół do ping-
-ponga, boisko sportowe. Zakwaterowanie w po-
kojach 4 os z łazienką, klimatyzacją, balkonami, lo-
dówką, TV-SAT, telefonem.  Możliwe pokoje 5 os.
Wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu:śniada-
nie (nabiał, wędliny, jajka, kiełbaski, sałatki, dżemy, 
muesli, owoce, napoje ciepłe i zimne), obiad i 
kolacja (przystawka, dania główne mięsne i we-
getariańskie, różnorodne dodatki np. ziemniaki, 
frytki, duszone jarzyny, sałatki, ryż, deser, owoce). 
Dodatkowo do obiadu podawana jest zupa.
MŁODZIEŻOWE ALL INCLUSIVE LIGHT: śniadania, 
obiady i kolacje - podawane w formie bufetu, bez 
ograniczeń (za wyjątkiem deserów): bułgarskie 
napoje do posiłków (obiadu, kolacji) w hotelu - 
w dowolnej ilości, oraz między posiłkami - woda 
mineralna, popołudniowa przekąska: kanapka, 
kawałek pizzy, ciasteczko itp.,
Turnusy z * zawierają śniadanie w drodze powrot-
nej na terenie Słowacji (jajecznica lub parówki, 
chleb, dodatki, herbata)

TURNUSY 12 DNI TERMIN REKREACYJNY

I Autokar 30.06 - 11.07 1385 zł
II* Autokar 4.07 - 15.07 1485 zł
III* Autokar 7.07 - 18.07 1485 zł
IV Autokar 9.07 - 20.07 1435 zł
V* Autokar 10.07 - 21.07 1485 zł
VI* Autokar 13.07 - 24.07 1485 zł
VII* Autokar 16.07 - 27.07 1485 zł
VIII Autokar 18.07 - 29.07 1435 zł
IX* Autokar 19.07 - 30.07 1485 zł
X* Autokar 22.07 - 2.08 1485 zł
XI* Autokar 25.07 - 5.08 1485 zł
XII Autokar 27.07 - 7.08 1435 zł

XIII* Autokar 28.07 - 8.08 1485 zł
XIV* Autokar 31.07 - 11.08 1485 zł
XV* Autokar 3.08 - 14.08 1485 zł
XVI Autokar 5.08 - 16 08 1435 zł

XVII* Autokar 6.08 - 17.08 1485 zł
XVIII Autokar 14.08 - 25.08 1435 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl
Cena zawiera: transport autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów , wyżywienie młodzieżowe All inclusive (bufet szwedzki), suchy prowiant na drogę powrotną, 
opieka wychowawców, pilota, rezydenta, ubezpieczenie KL, NNW , bagaż, program kulturalno-rozrywkowy, wycieczka do Warny (dla chętnych wstęp do Delfinarium 
dodatkowo płatny). Dodatkowo płatne: kaucja zwrotna w hotelu ok. 10 Euro.leżaki i parasol 5-8 lewa za dzień od osoby, wstępy na dyskoteki w Złotych Piaskach 5 Euro/
os szczegółowy opis Strefy Dyskotek na www.juvenia2000.pl ,  wycieczki fakultatywne -  Neseber ok. 22 EUR, Bałczik,Przylądek Kaliakra ok.17 EUR - Pirackie Party - rejs 
statkiem ok. 22 EUR, Istambuł ok. 69 EUR + wiza turecka 26 EUR, pobyt w Parku Wodnym Aquapolis ok.15 EUR
OBOWIĄZKOWO: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy, ważna legitymacja szkolna.  Dopłata dla młodzieży 18-20 lat  
od 100 do 150 zł informacja na www.juvenia2000.pl i w systemie rezerwacji.

BUŁGARIA – ZŁOTE PIASKI 
MORZE CZARNE 

10-19 lat
obóz

ALL INCLUSIVE



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl8

CHORWACJA – DRVENIK
RIWIERA MAKARSKA                                             wycieczka do Trogiru

12-18 lat
obóz

DRVENIK – to znaczy Dalmacja, czyli gorrrący wypoczynek, niekończące się plaże, klimat południa i tysiące okazji spędzania 
wolnego czasu w kawiarenkach, pubach i restauracjach! Riwiera Makarska, na której leży Drvenik, to modny europejski 
region z krystalicznie czystym morzem, zagajnikami figowymi, migdałowymi i piniowymi. Uroku dodają jej majestatyczne 
góry Biokovo, opadające wprost do lazurowego morza. To wszystko w połączeniu z naszymi programami, to wyzwanie dla 
prawdziwych pożeraczy przygód. KOMPLEKS HOTELOWY HERCEG **/*** – przeznaczony jest specjalnie do wypoczynku 
młodzieży. Wchodzi w skład kompleksu trzech hoteli położony 200 metrów od morza, pokoje 2–5 osobowe, w większości 
z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze! Do Waszej dyspozycji jest wewnętrzny basen, boisko sportowe 
do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stołowego oraz przestronna sala.

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY

3.07 - 14.07 1755 zł
12.07 - 23.07 1785 zł
21.07 - 1.08 1785 zł
30.07 - 10.08 1785 zł
5.08 - 16.08 1785 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: - przejazd autokarem(Wc, klimatyzacja, DVD), 9 noclegów, wyżywienie FB ( śniadanie, lunch, obia-
dokolacja) - suchy prowiant na drogę powrotną, taksa klimatyczna, opieka wychowawców, opieka pilota, opieka 
rezydenta, ratownika na - plaży miejskiej, ubezpieczenie Signal Iduna KL 10 000 Euro , NNW 8000 zł, bagaż 800 zł, 
realizacja programu obozowego, w drodze powrotnej wycieczka do wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury Unesco Trogiru. 
Cena nie zawiera:  wycieczek fakultatywnych: Dubrovnik 40 Euro, Split+Omiś - 30 Euro, Rafting na rzece Cetina 30 Euro, 
Trogir+ Wodospady rzeki Krk 45 Euro, Rejs promem na Wyspę Korcula - 25 Euro. Szczegółowy opis wycieczek na naszej 
stronie internetowej. ciepły posiłek w drodze  dojazdowej i powrotnej ok. 5 Euro/posiłek,  10 Euro - taxa klimatyczna 
oraz przewodnik miejski w Trogirze (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu pobytu),
- 5 euro - przewodnik miejski w Dubrowniku.

CHORWACJA – DRAGE
MORZE ADRIATYCKIE     wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 

11-18 lat
obóz

DRAGE to malownicza miejscowość położona w samym sercu Dalmacji, w pobliżu Zadaru, Biogradu, Szybenika. Otoczone per-
łami bogactwa naturalnego Chorwacji – Park Narodowy „Kornati”, Park Narodowy „Wodospady Krka” oraz Park Przyrody „Jezioro 
Vransko”. Czyste morze, przystępne plaże, atmosfera tradycyjnej Dalmacji to tylko namiastka tego, co tak naprawdę wypoczynek 
w miejscowości Drage czyni wyjątkowym i niezapomnianym.  Pensjonat Galeb ** 500 metrów od centrum miasteczka i od żwir-
kowej plaży. Pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w szafę, krzesła, stolik. Posiada na parterze dużą 
restauracja na około 100 osób. W hotelu znajduje się sala dyskotekowa i sala wielofunkcyjna z TV. Obok hotelu jest boisko do 
siatkówki oraz stoły do ping-ponga. W obiekcie jest możliwość wypożyczenia rowerów. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniada-
nie-bufet (kilka rodzajów wędlin, serów, warzywa, jaja na twardo, jajecznica, parówki, dżemy, czekoladowe kremy, kilka rodzajów 
płatków śniadaniowych, pieczywo, kawa, herbata, kakao, mleko); lunch - jedno danie obiadowe + bar sałatek (przykładowe dania 
- spaghetti bolognese, gulasz mięsny z warzywami), woda źródlana,obiadokolacja - zupa (np. kremowa zupa brokułowa, rosół) + 
danie główne (np. pulpety w sosie podawane z ryżem, kotlet panierowany serwowany z puree ziemniaczanym, paluszki rybne 
serwowane z frytkami, typowe dla lokalnej kuchni grillowane kotlety, pizza + bar sałatek + deser (np. lody, owoce, kompot owo-
cowy, ciasto), woda źródlana.

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY

I 27.06 - 8.07 1685 zł
II 6.07 - 17.07 1685 zł
III 15.07 - 26.07 1685 zł
IV 24.07 - 4.08 1685 zł
V 2.08 - 13.08 1685 zł
VI 11.08 - 30.08 1685 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja), 9 noclegów, 3 posiłki dziennie(śniadanie,lunch, obiadoko-
lacja) - suchy prowiant na drogę powrotną, taksa klimatyczna, opieka wychowawców, pilota, rezydenta, ratowni-
ka na plaży miejskiej, ubezpieczenie KL i NNW, bagaż, realizacja programu: gry zespołowe, wycieczki piesze po oko-
licy, dyskoteki w miejscowości Pag, wycieczki fakultatywne, W drodze powrotnej wycieczka do Parku Narodowego 
Jezior Plitvickich ( miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO) + 12 Euro - bilet wstępu dodatkowo płatny.  
UWAGA: obowiązkowo należy zabrać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy.  
Kaucja zwrotna 15 Euro pobierana na miejscu. Wycieczki Fakultatywne: Kornati - morski park narodowy  rejs statkiem 30 Euro, 
Wyspa Pag 15 Euro,  Zadar 15 Euro, Wodospady rzeki Krka  43 Euro, rejs statkiem 28 Euro. Szczegółowy opis wycieczek na www.
juvenia2000.pl 
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CHORWACJA – DRVENIK
RIWIERA MAKARSKA                                             wycieczka do Trogiru

12-18 lat
obóz

DRVENIK – to znaczy Dalmacja, czyli gorrrący wypoczynek, niekończące się plaże, klimat południa i tysiące okazji spędzania 
wolnego czasu w kawiarenkach, pubach i restauracjach! Riwiera Makarska, na której leży Drvenik, to modny europejski 
region z krystalicznie czystym morzem, zagajnikami figowymi, migdałowymi i piniowymi. Uroku dodają jej majestatyczne 
góry Biokovo, opadające wprost do lazurowego morza. To wszystko w połączeniu z naszymi programami, to wyzwanie dla 
prawdziwych pożeraczy przygód. KOMPLEKS HOTELOWY HERCEG **/*** – przeznaczony jest specjalnie do wypoczynku 
młodzieży. Wchodzi w skład kompleksu trzech hoteli położony 200 metrów od morza, pokoje 2–5 osobowe, w większości 
z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze! Do Waszej dyspozycji jest wewnętrzny basen, boisko sportowe 
do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stołowego oraz przestronna sala.

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY

3.07 - 14.07 1755 zł
12.07 - 23.07 1785 zł
21.07 - 1.08 1785 zł
30.07 - 10.08 1785 zł
5.08 - 16.08 1785 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: - przejazd autokarem(Wc, klimatyzacja, DVD), 9 noclegów, wyżywienie FB ( śniadanie, lunch, obia-
dokolacja) - suchy prowiant na drogę powrotną, taksa klimatyczna, opieka wychowawców, opieka pilota, opieka 
rezydenta, ratownika na - plaży miejskiej, ubezpieczenie Signal Iduna KL 10 000 Euro , NNW 8000 zł, bagaż 800 zł, 
realizacja programu obozowego, w drodze powrotnej wycieczka do wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury Unesco Trogiru. 
Cena nie zawiera:  wycieczek fakultatywnych: Dubrovnik 40 Euro, Split+Omiś - 30 Euro, Rafting na rzece Cetina 30 Euro, 
Trogir+ Wodospady rzeki Krk 45 Euro, Rejs promem na Wyspę Korcula - 25 Euro. Szczegółowy opis wycieczek na naszej 
stronie internetowej. ciepły posiłek w drodze  dojazdowej i powrotnej ok. 5 Euro/posiłek,  10 Euro - taxa klimatyczna 
oraz przewodnik miejski w Trogirze (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu pobytu),
- 5 euro - przewodnik miejski w Dubrowniku.

CHORWACJA – DRAGE
MORZE ADRIATYCKIE     wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 

11-18 lat
obóz

DRAGE to malownicza miejscowość położona w samym sercu Dalmacji, w pobliżu Zadaru, Biogradu, Szybenika. Otoczone per-
łami bogactwa naturalnego Chorwacji – Park Narodowy „Kornati”, Park Narodowy „Wodospady Krka” oraz Park Przyrody „Jezioro 
Vransko”. Czyste morze, przystępne plaże, atmosfera tradycyjnej Dalmacji to tylko namiastka tego, co tak naprawdę wypoczynek 
w miejscowości Drage czyni wyjątkowym i niezapomnianym.  Pensjonat Galeb ** 500 metrów od centrum miasteczka i od żwir-
kowej plaży. Pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w szafę, krzesła, stolik. Posiada na parterze dużą 
restauracja na około 100 osób. W hotelu znajduje się sala dyskotekowa i sala wielofunkcyjna z TV. Obok hotelu jest boisko do 
siatkówki oraz stoły do ping-ponga. W obiekcie jest możliwość wypożyczenia rowerów. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniada-
nie-bufet (kilka rodzajów wędlin, serów, warzywa, jaja na twardo, jajecznica, parówki, dżemy, czekoladowe kremy, kilka rodzajów 
płatków śniadaniowych, pieczywo, kawa, herbata, kakao, mleko); lunch - jedno danie obiadowe + bar sałatek (przykładowe dania 
- spaghetti bolognese, gulasz mięsny z warzywami), woda źródlana,obiadokolacja - zupa (np. kremowa zupa brokułowa, rosół) + 
danie główne (np. pulpety w sosie podawane z ryżem, kotlet panierowany serwowany z puree ziemniaczanym, paluszki rybne 
serwowane z frytkami, typowe dla lokalnej kuchni grillowane kotlety, pizza + bar sałatek + deser (np. lody, owoce, kompot owo-
cowy, ciasto), woda źródlana.

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY

I 27.06 - 8.07 1685 zł
II 6.07 - 17.07 1685 zł
III 15.07 - 26.07 1685 zł
IV 24.07 - 4.08 1685 zł
V 2.08 - 13.08 1685 zł
VI 11.08 - 30.08 1685 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja), 9 noclegów, 3 posiłki dziennie(śniadanie,lunch, obiadoko-
lacja) - suchy prowiant na drogę powrotną, taksa klimatyczna, opieka wychowawców, pilota, rezydenta, ratowni-
ka na plaży miejskiej, ubezpieczenie KL i NNW, bagaż, realizacja programu: gry zespołowe, wycieczki piesze po oko-
licy, dyskoteki w miejscowości Pag, wycieczki fakultatywne, W drodze powrotnej wycieczka do Parku Narodowego 
Jezior Plitvickich ( miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO) + 12 Euro - bilet wstępu dodatkowo płatny.  
UWAGA: obowiązkowo należy zabrać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy.  
Kaucja zwrotna 15 Euro pobierana na miejscu. Wycieczki Fakultatywne: Kornati - morski park narodowy  rejs statkiem 30 Euro, 
Wyspa Pag 15 Euro,  Zadar 15 Euro, Wodospady rzeki Krka  43 Euro, rejs statkiem 28 Euro. Szczegółowy opis wycieczek na www.
juvenia2000.pl 
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CZARNOGÓRA – SUTOMORE
RIWIERA BARSKA                                             wycieczka do Starego Baru

11-18 lat
obóz

SUTOMORE to nadmorska miejscowość zapewniająca wiele rozrywek. Leży na Riwierze Barskiej nad Zatoką Sutomor-
ską, około 7 km od Baru. Charakterystyczną cechą miasteczka jest żwirkowo-piaszczysta Plaża Miejska o długości 1250 
m. Jest dobrze zagospodarowana, wyposażona w leżaki plażowe, wzdłuż niej ciągnie się główny deptak z wieloma 
kafejkami i pubami. To właśnie tam skupia się nocne życie Sutomora - kafejki z muzyką na żywo, dyskoteki, restauracje 
zapewniają rozrywkę każdemu. Na północ od plaży miejskiej można znaleźć wiele spokojniejszych plaż schowanych w 
urokliwych zatoczkach wśród bujnej, śródziemnomorskiej roślinności takich jak Mali Maljevik, Sljunkovita, Ratac... .Nad 
Sutomore dumnie góruje wenecka twierdza Haj- Nehaj, natomiast w samej miejscowości ciekawostką jest kościół-cer-
kiew św. Tekli, który posiada 2 ołtarze- katolicki i prawosławny. Warto poświęcić trochę czasu na poznanie pięknych plaż, 
bujnej roślinności i różnorodności krajobrazów. Sutomore od dawna uważane jest za idealne miejsce dla miłośników 
wypoczynku na plaży i spokoju na łonie natury, a także nocnego życia.  Kompleks Wakacyjny Solidarity przystosowany 
dla młodzieży składający się z budynku z pokojami 4 osobowymi, wszystkie z łazienkami (WC, prysznic, umywalka), 
stołówki, sali TV, dyskoteki, sali konferencyjnej, mini-baru. Ponadto na terenie ośrodka jest boisko do małego footbo-
lu, koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego. Położony 50 m od piaszczystej plaży, w sezonie letnim zagospodarowa-
nej - parasole z leżakami, różnego rodzaje atrakcje jak wypożyczalnie skuterów, możliwość przejażdżki motorówką ze 
spadochronem, bananem itp. Wzdłuż plaży biegnie popularny deptak ze sklepami, barami, restauracjami, wieczorem 
rozbrzmiewającymi muzyką.

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY

4.07 - 15.07 1485 zł
13.07 - 24.07 1485 zł
22.07 - 2.08 1485 zł
31.07 - 11.08 1485 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: - przejazd autokarem(Wc, klimatyzacja, DVD), 9 noclegów, wyżywienie FB ( śniadanie, lunch, obiadokolacja) - suchy prowiant na drogę powrotną,  śnia-
danie w drodze powrotnej na terenie Słowacji, taksa klimatyczna, opieka wychowawców, opieka pilota, opieka rezydenta, ratownika na - plaży miejskiej, ubezpiecze-
nie Signal Iduna KL 10 000 Euro , NNW 8000 zł, bagaż 800 zł, OC 20 000 Euro, realizacja programu obozowego, taxa klimatyczna, wycieczka do Starego Baru  
Cena nie zawiera: wycieczek fakultatywnych:  Montenegro Tour 30 Euro, Malowniczy Trawers nad Jeziorem Szkoderskim 40 Euro, Albania-Szkodra 25 Euro, Rejs statkiem 
15 Euro, Rafting Kanionem rzeki Tara 65 Euro, Tirana-Durres 35 Euro. Szczegółowy opis wycieczek na naszej stronie internetowej. , kaucja zwrotna 10 Euro, 
UWAGI:  Osoby do 18 roku życia muszą posiadać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy. 
Osoby powyżej 18 lat - dopłata 100 zł/turnus. Przyjmujemy osoby max. do 19 lat.

GRECJA - NEI PORI 
RIWIERA OLIMPIJSKA

8-13 lat kolonie
14-18 lat obóz

NEI PORI – ośrodek turystyczny na Riwierze Olimpijskiej, słynący z dużej i piaszczystej plaży, pełen hoteli, sklepów, 
restauracji, tawern. Korzystne położenie umożliwia organizowanie wspaniałych wycieczek do Salonik, na legendarną 
górę Grecji - Olimp oraz do bajecznych klasztorów na Meteorach, możliwa jest też wycieczka do stolicy Grecji Aten. 
Wspaniałą wyprawę statkiem można odbyć również na przepiękną Wyspę Skhiatos. Położenie oraz pogoda sprawia-
ją, że miejsce to jest idealne do letniego wypoczynku. Hotel Platon** położony jest w centrum Nei Pori w odległości 
150 m od morza. Posiada 32 pokoje 3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, klimatyzacją. W budynku znajduje 
się restauracja gdzie wydawane są posiłki. W pobliżu usytuowane jest ogólnodostępne boisko do gry w piłkę.

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY

30.06 - 11.07 1525 zł
9.07 - 20.07 1585 zł
18.07 - 29.07 1585 zł
27.07 - 7.08 1585 zł
5.08 - 16.08 1585 zł
14.08 - 25.08 1525 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: zakwaterowanie 9 noclegóww pokojach, wyżywienie: kuchnia grecka, śniadania,  ciepły lunch+deser, kolacja w postaci II dania, do lunchu i kolacji podawa-
na jest woda, pozostałe napoje dodatkowo płatne , transport autokarem(TV, klimatyzacja, WC), opieka doświadczonej kadry wychowawczej, rezydenta na miejscu, pilota 
podczas przejazdu, grecka opieka medyczna, ubezpieczenie KL i NNW,  program kulturalno-rozrywkowy  
Cena nie zawiera: wycieczek akultatywnych: Meteory 30 Euro, Rejs na wyspę Skiathos 40 Euro, Saloniki 25 Euro,  Ateny 40 Euro, Stoki Olimpu 25 Euro.  Szczegółowy opis 
wycieczek na naszej stronie internetowej. ciepły posiłek w drodze  dojazdowej i po wrotnej ok. 5 Euro/posiłek, kaucja zwrotna 10 Euro.
UWAGI: dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Grecji jest paszport bądź dowód tymczasowy. Osoby do 18 roku 
życia muszą posiadać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu. Świadczenia zaczynamy lunchem w dniu przyjazdu a kończymy lunchem w dniu 
wyjazdu.
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GRECJA - LEPTOKARIA
RIWIERA OLIMPIJSKA

8-13 lat kolonie
14-18 lat obóz

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY

30.06 - 11.07 1555 zł
9.07 - 20.07 1585 zł
18.07 - 29.07 1585 zł
27.07 - 7.08 1585 zł
5.08 - 16.08 1585 zł
14.08 - 25.08 1525 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: zakwaterowanie 9 noclegóww pokojach, wyżywienie: kuchnia grecka, śniadania,  ciepły lunch+deser, kolacja w postaci II dania, do lunchu i kolacji podawa-
na jest woda, pozostałe napoje dodatkowo płatne , transport autokarem(TV, klimatyzacja, WC), opieka doświadczonej kadry wychowawczej, rezydenta na miejscu, pilota 
podczas przejazdu, grecka opieka medyczna, ubezpieczenie KL i NNW,  program kulturalno-rozrywkowy  
Cena nie zawiera: wycieczek akultatywnych: Meteory 30 Euro, Rejs na wyspę Skiathos 40 Euro, Saloniki 25 Euro,  Ateny 40 Euro, Stoki Olimpu 25 Euro.  Szczegółowy opis 
wycieczek na naszej stronie internetowej. ciepły posiłek w drodze  dojazdowej i po wrotnej ok. 5 Euro/posiłek, kaucja zwrotna 10 Euro.
UWAGI: dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Grecji jest paszport bądź dowód tymczasowy. Osoby do 18 roku 
życia muszą posiadać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu. Świadczenia zaczynamy lunchem w dniu przyjazdu a kończymy lunchem w dniu 
wyjazdu.

CALLELA - to jedna z najsłynniejszych miejscowości na wybrzeżu Costa del Maresme. Swoją popularność miasto zawdzię-
cza nie tylko zabytkowemu centrum, słonecznej plaży i szerokiej gamie oferowanych rozrywek, ale także atrakcyjnej loka-
lizacji – od stolicy Barcelony Istnieje również dogodne połączenie z Blanes – znanym kurortem ze słynnym ogrodem bota-
nicznym. Złocista, długa i czysta plaża i wysadzana palmami romantyczna promenada są głównymi atutami miejscowości. 
Przy plaży znajduj się puby, restauracje, popularne dyskoteki.
HOTEL TOP OLYMPIC *** - położony 300 metrów od plaży oferuje 3 odkryte baseny dla dorosłych i dla dzieci. Posiada 3,4 
osobowe klimatyzowane pokoje posiadające balkon lub taras oraz telewizję satelitarną.Przez 6 dni w tygodniu hotel Top 
Olympic organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci. W restauracji serwowane są dania kuchni katalońskiej, hiszpańskiej i mię-
dzynarodowej w formie bufetu. W hotelu jest też bar, a wieczorne rozrywki obejmują występy muzyczne i kabaretowe.
Wyżywienie: trzy posiłki dziennie (śniadania, ciepły lunch + deser, kolacje w postaci II dania, posiłki w postaci szwedzkiego 
stołu, napoje dodatkowo płatne), na terenie Francji pierwszym posiłkiem jest śniadanie w drugi dzień, następnie przed 
wyjazdem w stronę Hiszpanii obiadokolacja.

TURNUSY 12 DNI TERMINY   OBÓZ REKREACYJNY

I 1.07 - 12.07  1955 zł
II 8.07 - 19.07  1955 zł
III 15.07 - 26.07  1955 zł
IV 22.07 - 2.08  1955 zł
V 29.07 - 9.08  1955 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: zakwaterowanie  1 nocleg tranzytowy w hotelu w okolicach Paryża ze śniadaniem i 
obiadokolacją, 7 noclegów w hotelu Top Olympic, wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu, kawa, 
herbata, soki, woda do posiłków, prowiant na drogę powrotną, transport autokarem klasy LUX (barek, 
klimatyzacja, DVD, toaleta), opieka doświadczonej kadry i rezydenta na miejscu, opieka pilota,  opieka 
ratownika hiszpańskiego, hiszpańska opieka medyczna, ubezpieczenie KL i NW., bogaty program w trak-
cie pobytu. W drodze do Hiszpanii zwiedzanie Paryża i Eurodisneylandu.-bilet wstępu płatny 35 Euro.                                                                                                                                            
Cena nie zawiera:  kaucja zwrotna płatna w hotelu 10 Euro za pobyt, taxa klimatyczna 10 Euro/os, 35 
Euro bilet do EuroDisneylandu, wycieczki fakultatywne  UWAGI: dokumentem podróży uprawniają-
cym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Hiszpanii jest paszport bądź dowód 
osobisty. Osoby do 18 roku życia muszą posiadać ważny paszport . Pobyt zaczynamy kolacją a koń-
czymy obiadem. Sugerowane kieszonkowe 100 Euro + opłaty za wycieczki fakultatywne. Zalecamy 
zabrać odpowiednią odzież i obuwie, kostium kąpielowy, klapki, nakrycie głowy, krem z filtrem do 
opalania, mały plecak turystyczny. Bagaż proszę zapakować do toreb lub plecaków bezstelażowych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Barcelona 403Euro (Camp Nou dodatkowo płatny 17 Euro), Mont-
serrat 45 Euro, Tossa de Mar 29 Euro, Water World 30 Euro, Girona Dali 45 Euro , Marineland 27 Euro/
os, wieczór Flamenco 35 Euro/os Szczegółowy opis wycieczek na www.juvenia2000.pl 

HISZPANIA - CALLELA + PARYŻ
MORZE ŚRÓDZIEMNE - COSTA BRAVA  
                                       wycieczka do PARYŻA I EURODISNEYLANDU

12-18 lat obóz

LEPTOKARIA to jedno z najbardziej znanych miejscowości na Riwierze Olimpijskiej, położone u podnóża 
góry Olimp z jedną z najładniejszych piaszczystych plaż w tej części Grecji, w odległości 90 km. od Salonik. 
Dla miłego spędzenia czasu oferujemy, dyskoteki, kino, windsurfing, do wynajęcia motory, rowery wodne i 
banany na plaży. Miejscowość bardzo popularna wśród młodych ludzi z całego świata. 
Hotel Galaxy*** położony w odległości 100 metrów od piaszczystej plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3, 
4 osobowych ( z łóżkami piętrowymi) z łazienkami, TV, klimatyzacją płatna 10 Euro/pobyt i balkonami z wi-
dokiem na morze lub górę Olimp. W obiekcie znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria. Dodatkowa 
atrakcją jest basen znajdujący się na terenie hotelu. Strona hotelu www.hotelgalaxynet.gr

PROGRAM RAMOWY: 
Dzień 1 Wyjazd wg rozkładu. Nocny przejazd 
przez Niemcy, Francję.
Dzień 2 Przyjazd do Paryża w godzinach ran-
nych, Przejazd do EURODISNEYLANDU 
- całodzienna zabawa w jednym z największych 
parków rozrywki w Europie. 
Nocleg w hotelu.
Dzień 3 Śniadanie kontynentalne. - całodzienne 
zwiedzanie Paryża. Spacer z pilotem na trasie 
- Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom 
– płatny dodatkowo ok. 13 EUR), Łuk Triumfalny, 
Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum Pompi-
dou, wyspa La Cite, Katedra Notre Dame.
Przejazd na nocleg do hotelu Premier Class. 
Obiadokolacja Nocny przejazd przez Francję.
Dzień 4  Przyjazd do Calleli w godz przedpołu-
dniowych, zakwaterowanie.
Dzień 4-11  Pobyt w Calleli – 8 dni (7 noclegów). 
W trakcie pobytu w programie - wypoczynek, 
realizacja programu wycieczek fakultatywnych, 
wyjścia na dyskoteki.
Dzień 11
Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowych. 
Nocny przejazd przez Francję, Niemcy do Polski.
Dzień 12
Powrót do Polski w godzinach wieczornych.
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GRECJA - LEPTOKARIA
RIWIERA OLIMPIJSKA

8-13 lat kolonie
14-18 lat obóz

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY

30.06 - 11.07 1555 zł
9.07 - 20.07 1585 zł
18.07 - 29.07 1585 zł
27.07 - 7.08 1585 zł
5.08 - 16.08 1585 zł
14.08 - 25.08 1525 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: zakwaterowanie 9 noclegóww pokojach, wyżywienie: kuchnia grecka, śniadania,  ciepły lunch+deser, kolacja w postaci II dania, do lunchu i kolacji podawa-
na jest woda, pozostałe napoje dodatkowo płatne , transport autokarem(TV, klimatyzacja, WC), opieka doświadczonej kadry wychowawczej, rezydenta na miejscu, pilota 
podczas przejazdu, grecka opieka medyczna, ubezpieczenie KL i NNW,  program kulturalno-rozrywkowy  
Cena nie zawiera: wycieczek akultatywnych: Meteory 30 Euro, Rejs na wyspę Skiathos 40 Euro, Saloniki 25 Euro,  Ateny 40 Euro, Stoki Olimpu 25 Euro.  Szczegółowy opis 
wycieczek na naszej stronie internetowej. ciepły posiłek w drodze  dojazdowej i po wrotnej ok. 5 Euro/posiłek, kaucja zwrotna 10 Euro.
UWAGI: dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Grecji jest paszport bądź dowód tymczasowy. Osoby do 18 roku 
życia muszą posiadać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu. Świadczenia zaczynamy lunchem w dniu przyjazdu a kończymy lunchem w dniu 
wyjazdu.

CALLELA - to jedna z najsłynniejszych miejscowości na wybrzeżu Costa del Maresme. Swoją popularność miasto zawdzię-
cza nie tylko zabytkowemu centrum, słonecznej plaży i szerokiej gamie oferowanych rozrywek, ale także atrakcyjnej loka-
lizacji – od stolicy Barcelony Istnieje również dogodne połączenie z Blanes – znanym kurortem ze słynnym ogrodem bota-
nicznym. Złocista, długa i czysta plaża i wysadzana palmami romantyczna promenada są głównymi atutami miejscowości. 
Przy plaży znajduj się puby, restauracje, popularne dyskoteki.
HOTEL TOP OLYMPIC *** - położony 300 metrów od plaży oferuje 3 odkryte baseny dla dorosłych i dla dzieci. Posiada 3,4 
osobowe klimatyzowane pokoje posiadające balkon lub taras oraz telewizję satelitarną.Przez 6 dni w tygodniu hotel Top 
Olympic organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci. W restauracji serwowane są dania kuchni katalońskiej, hiszpańskiej i mię-
dzynarodowej w formie bufetu. W hotelu jest też bar, a wieczorne rozrywki obejmują występy muzyczne i kabaretowe.
Wyżywienie: trzy posiłki dziennie (śniadania, ciepły lunch + deser, kolacje w postaci II dania, posiłki w postaci szwedzkiego 
stołu, napoje dodatkowo płatne), na terenie Francji pierwszym posiłkiem jest śniadanie w drugi dzień, następnie przed 
wyjazdem w stronę Hiszpanii obiadokolacja.

TURNUSY 12 DNI TERMINY   OBÓZ REKREACYJNY

I 1.07 - 12.07  1955 zł
II 8.07 - 19.07  1955 zł
III 15.07 - 26.07  1955 zł
IV 22.07 - 2.08  1955 zł
V 29.07 - 9.08  1955 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: zakwaterowanie  1 nocleg tranzytowy w hotelu w okolicach Paryża ze śniadaniem i 
obiadokolacją, 7 noclegów w hotelu Top Olympic, wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu, kawa, 
herbata, soki, woda do posiłków, prowiant na drogę powrotną, transport autokarem klasy LUX (barek, 
klimatyzacja, DVD, toaleta), opieka doświadczonej kadry i rezydenta na miejscu, opieka pilota,  opieka 
ratownika hiszpańskiego, hiszpańska opieka medyczna, ubezpieczenie KL i NW., bogaty program w trak-
cie pobytu. W drodze do Hiszpanii zwiedzanie Paryża i Eurodisneylandu.-bilet wstępu płatny 35 Euro.                                                                                                                                            
Cena nie zawiera:  kaucja zwrotna płatna w hotelu 10 Euro za pobyt, taxa klimatyczna 10 Euro/os, 35 
Euro bilet do EuroDisneylandu, wycieczki fakultatywne  UWAGI: dokumentem podróży uprawniają-
cym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Hiszpanii jest paszport bądź dowód 
osobisty. Osoby do 18 roku życia muszą posiadać ważny paszport . Pobyt zaczynamy kolacją a koń-
czymy obiadem. Sugerowane kieszonkowe 100 Euro + opłaty za wycieczki fakultatywne. Zalecamy 
zabrać odpowiednią odzież i obuwie, kostium kąpielowy, klapki, nakrycie głowy, krem z filtrem do 
opalania, mały plecak turystyczny. Bagaż proszę zapakować do toreb lub plecaków bezstelażowych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Barcelona 403Euro (Camp Nou dodatkowo płatny 17 Euro), Mont-
serrat 45 Euro, Tossa de Mar 29 Euro, Water World 30 Euro, Girona Dali 45 Euro , Marineland 27 Euro/
os, wieczór Flamenco 35 Euro/os Szczegółowy opis wycieczek na www.juvenia2000.pl 

HISZPANIA - CALLELA + PARYŻ
MORZE ŚRÓDZIEMNE - COSTA BRAVA  
                                       wycieczka do PARYŻA I EURODISNEYLANDU

12-18 lat obóz

LEPTOKARIA to jedno z najbardziej znanych miejscowości na Riwierze Olimpijskiej, położone u podnóża 
góry Olimp z jedną z najładniejszych piaszczystych plaż w tej części Grecji, w odległości 90 km. od Salonik. 
Dla miłego spędzenia czasu oferujemy, dyskoteki, kino, windsurfing, do wynajęcia motory, rowery wodne i 
banany na plaży. Miejscowość bardzo popularna wśród młodych ludzi z całego świata. 
Hotel Galaxy*** położony w odległości 100 metrów od piaszczystej plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3, 
4 osobowych ( z łóżkami piętrowymi) z łazienkami, TV, klimatyzacją płatna 10 Euro/pobyt i balkonami z wi-
dokiem na morze lub górę Olimp. W obiekcie znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria. Dodatkowa 
atrakcją jest basen znajdujący się na terenie hotelu. Strona hotelu www.hotelgalaxynet.gr

PROGRAM RAMOWY: 
Dzień 1 Wyjazd wg rozkładu. Nocny przejazd 
przez Niemcy, Francję.
Dzień 2 Przyjazd do Paryża w godzinach ran-
nych, Przejazd do EURODISNEYLANDU 
- całodzienna zabawa w jednym z największych 
parków rozrywki w Europie. 
Nocleg w hotelu.
Dzień 3 Śniadanie kontynentalne. - całodzienne 
zwiedzanie Paryża. Spacer z pilotem na trasie 
- Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom 
– płatny dodatkowo ok. 13 EUR), Łuk Triumfalny, 
Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum Pompi-
dou, wyspa La Cite, Katedra Notre Dame.
Przejazd na nocleg do hotelu Premier Class. 
Obiadokolacja Nocny przejazd przez Francję.
Dzień 4  Przyjazd do Calleli w godz przedpołu-
dniowych, zakwaterowanie.
Dzień 4-11  Pobyt w Calleli – 8 dni (7 noclegów). 
W trakcie pobytu w programie - wypoczynek, 
realizacja programu wycieczek fakultatywnych, 
wyjścia na dyskoteki.
Dzień 11
Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowych. 
Nocny przejazd przez Francję, Niemcy do Polski.
Dzień 12
Powrót do Polski w godzinach wieczornych.

B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
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Lloret de Mar najsłynniejszy wakacyjny kurort na Costa Brava - najbardziej znanym rejonem wybrzeża śródziemnomorskie-
go. Piękna piaszczysta plaża, wzdłuż której biegnie najładniejsza i najbardziej elegancka nadmorska promenada Passeig 
Verdaguer. Centrum Lloret to wąskie uliczki schodzące się ku Passeig Verdaguer. Sklepy, knajpki otwarte są do późnych 
godzin nocnych, w dyskotekach tłok do białego rana. Hotel Casino Royal ***  położony w centrum Lloret de Mar, w po-
bliżu głównego deptaka, ok. 300 metrów od plaży. Pokoje 2, 3 os. z łazienkami, balkonami i TV sat. Sprzątanie i wymiana 
ręczników odbywa się każdego dnia. Na terenie hotelu znajdują się recepcja, restauracja, windy, niewielki odkryty basen, 
słoneczny taras z leżakami, sala barowa z dostępem do Internetu. Sejfy są dodatkowo płatne

TURNUSY 12 DNI TERMINY   OBÓZ REKREACYJNY

I 30.06 - 11.07  1985 zł
II 9.07 - 20.07  1985 zł
III 18.07 - 29.07  1985 zł
IV 27.07 - 7.08  1985 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera:  zakwaterowanie 9 noclegów w hotelu, wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu, woda do posiłków, prowiant na drogę 
powrotną, transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta), opieka doświadczonej kadry i rezydenta na miejscu, opieka 
pilota,  opieka ratownika hiszpańskiego, hiszpańska opieka medyczna, ubezpieczenie KL i NW.  Cena nie zawiera: opcjonalnie dodatkowe 
napoje do posiłków oprócz wody, obowiązkowowa opłata klimatyczna 10 Euro za pobyt, wycieczki fakultatywne  UWAGI: dokumentem 
podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty. Osoby do 
18 roku życia muszą posiadać ważny paszport . Pobyt zaczynamy kolacją a kończymy śniadaniem. Sugerowane kieszonkowe 100 Euro + 
opłaty za wycieczki fakultatywne. Zalecamy zabrać odpowiednią odzież i obuwie, kostium kąpielowy, klapki, nakrycie głowy, krem z filtrem 
do opalania, mały plecak turystyczny. Bagaż proszę zapakować do toreb lub plecaków bezstelażowych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:   Barcelona 43 Euro (Camp Nou dodatkowo płatny 17 Euro), Montserrat 45 Euro, Tossa de Mar 20 Euro, Water 
World 30 Euro, Girona Dali 45 Euro , Marineland 27 Euro, wieczór Flamenco 35 Euro Szczegółowy opis wycieczek na www.juvenia2000.
pl . Dyskoteki ok 5 Euro/os wstęp dla młodzieży powyżej 16 lat. 

HISZPANIA - LLORET DE MAR
MORZE ŚRÓDZIEMNE - COSTA BRAVA

12-18 lat obóz

 

WŁOCHY – RIMINI   2 x WYCIECZKA  DO MIRABILANDII   
RIWIERA ADRIATYCKA                             SAN MARINO W CENIE !!!

8-13 lat-kolonia,
14-19 lat-obóz

TURNUSY 
12 DNI TERMINY OBÓZ REKREACYJNY  OBÓZ JUDO

I 27.06 - 8.07 1795 zł 1825 zł
II 5.07 - 17.07 1795 zł 1825 zł
III 15.07 - 26.07 1795 zł ----------
IV 24.07 - 4.08 1795 zł ----------

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

RIMINI miasto Felliniego, jeden z najatrakcyjniejszych kurortów wypoczynkowych położony na Riwierze Adriatyckiej. 
To raj dla dzieci i młodzieży, promenady, dyskoteki, parki rozrywki z Aquafanem i Mirabilandią na czele oraz doskona-
łe miejsce wypadowe do zwiedzania całej Italii. Szerokie i piaszczyste plaże zachęcające do udanego wypoczynku.                                                               
Hotel Brenta *** położony 10 m od pięknej piaszczystej plaży, 6 km od centrum Rimini na Riwierze Adriatyckiej. Zakwa-
terowanie w pokojach 3,4,5 os z łazienkami, balkonami i TV. W pomieszczeniach ogólnodostępnych można korzystać z 
bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Restauracja na miejscu w hotelu. Smaczna kuchnia. Wyżywienie: 
śniadania w formie bufetu, obiad i kolacja serwowane na ciepło, z bufetem sałatkowym, domowe ciasta, woda do obiadu 
i kolacji w cenie. Do dyspozycji w hotelu sala TV. Strona internetowa hotelu: http://www.hotelbrentarimini.it/. W odległości 
300 m od hotelu bosiko do siatkówki i piłki nożnej.

Cena zawiera: - przejazd autokarem Lux(klimatyzacja, WC, DVD),  9 noclegów w pokojach 3,4 os. z łazienką,  wyżywienie              
3 razy dziennie , woda do posiłków,  suchy prowiant na drogę powrotną, opieka kadry wychowawczej, ratownika na plaży, 
opieka pilota i rezydenta,  program kulturalno-rozrywkowy obozu, opieka medyczna w ramach ubezpieczenia, ubezpiecze-
nie Signal Iduna KL 10 000 Euro NNW 8000 zł, bagaż 800 zł , wycieczka autokarowa do San Marino.
Cena nie zawiera: wycieczek fakultatywnych: Rzym  ok. 35 Euro. 2 x wycieczka do Parku Rozrywki w Mirabilandii w przed-
ostatnim i ostatnim dniu - wstęp płatny dodatkowo we własnym zakresie ok. 22 Euro za 2 dni. 
 Szczegółowy opis wycieczek na naszej stronie internetowej. , leżaki i parasol 4 Euro za dzień od osoby , bezpłatna plaża 300 m 
od hotelu, wstępy na dyskoteki ok. 5-10 Euro/os za wstęp, biletu wstępu do Parku Rozrywki Mirabilandia ok. 22 Euro za bilet 
2 dniowy, obowiązkowo pobierana w hotelu kaucja 10 Euro w dniu przyjazdu zwracana w dniu wyjazdu jeżeli nie zostana 
wyrządzone szkody w pokoju i hotelu przez uczestnika 
DYSKOTEKI:  CARNABY - dyskoteka z trzema poziomami! Pierwszy-THE CAVE - w klimacie hip hop-u i rap-u, drugi poziom-
-THE DANCE AREA - dla fanów elektro i house oraz trzeci poziom DISCO PUB - szalone lata 60’ 70’ 90’, czyli rock i latino. A 
oprócz tego codziennie międzynarodowe karaoke! Wstęp ok. 9 EUR/wstęp Zobacz na www.carnaby.it
UWAGI: dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Włoch jest 
paszport bądź dowód tymczasowy. Osoby do 18 roku życia muszą posiadać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty 
powrotu z obozu. Świadczenia zaczynamy obiadem w dniu przyjazdu i kończymy śniadaniem w dniu wyjazdu. Zalecamy 
zabrać odpowiednią odzież i obuwie, kostium kąpielowy, klapki, nakrycie głowy, krem z filtrem do opalania, mały plecak 
turystyczny. Bagaż proszę zapakować do toreb lub plecaków bezstelażowych.
OBÓZ JUDO-  „I ty możesz zostać Samurajem” - wypoczynek w ruchu i nauka samoobrony Zajęcia prowadzone przez wielokrot-
ną Mistrzynię Polski w JUDO, rys historyczny i filozofia judo profesjonalne zajęcia z zakresu: seria ćwiczeń charakterystycznych 
dla judo, nazewnictwo japońskie, nauka techniki i sposobów walki, elementy samoobrony, test ze znajomości judo z nagrodami, 
tradycyjny chrzest na Samuraja. Wskazany zakup judo’gi - co znacznie ułatwi treningi /http://sklep.wojownik.com.pl/. 
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JAROSŁAWIEC
POGORZELICA

Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowi-
ce, Kraków, Opole, Pszczyna, Siewierz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wrocław,                     
Zawiercie 

              ŁEBA
Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Kraków, 
Łódź, Piotrków Trybunalski Pszczyna, Radomsko, Siewierz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, 
Tychy, Zawiercie

BIAŁY DUNAJEC
ZAKOPANE

Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Kraków, 
Pszczyna,  Siewierz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wadowice, Zawiercie

KORBIELÓW
Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, 
Łódź, Opole, Poznań, Piotrków Trybunalski, Radom, Słupsk, Sosnowiec,  Szczecin, Toruń, 
Warszawa, Wrocław

BUŁGARIA 
SOZOPOL

Bielsko-Biała, Brzeg, Bydgoszcz, Chorzów, Chrzanów, Cieszyn, Częstochowa, Gdańsk, 
Gdynia, Gliwice, Głogów, Gostynin, Grudziądz, Kalisz, Katowice, Kielce, Koło, Konin, 
Kraków, Kutno, Legnica, Lubin, Lublin, Łask, Łęczyca, Łódź, Mysłowice, Oława, Opoczno,  
Opole, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Płock, Poddębice, Polkowice, Poznań, Pszczyna, 
Puławy, Radom, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Ruda Śl., Sieradz, Skoczów, Sosnowiec, 
Środa Wlkp., Toruń, Turek, Tychy, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Września, Zabrze, 
Zduńska Wola, Żory

BUŁGARIA 
ZŁOTE PIASKI

Bielsko-Biała, Brzesko, Bochnia, Cieszyn, Częstochowa,  Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, 
Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Kraków, Legnica, Lubin, Lublin, Łódź, Nowa Sól, Opo-
le, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Poznań, Pszczyna, Radom, Rzeszów, Sosnowiec,                 
Świdnica,  Tarnów, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

CHORWACJA PAG, 
DRAGE, DRVENIK

Bielsko-Biała, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Kraków, 
Legnica, Lubin, Lublin, Łódź, Nowa Sól, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Poznań, 
Pszczyna, Radom, Rzeszów, Sosnowiec,  Świdnica, Tarnów, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, 
Wrocław

CZARNOGÓRA 
SUTOMORE

Bielsko-Biała, Brzesko, Bochnia, Cieszyn, Częstochowa,  Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, 
Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Kraków, Legnica, Lubin, Lublin, Łódź, Nowa Sól, Opole, 
Piotrków Trybunalski, Polkowice, Poznań, Pszczyna, Radom, Rzeszów, Sosnowiec, Świd-
nica,  Tarnów, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

GRECJA 
NEI PORI

       LEPTOKARIA      

Bielsko-Biała, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, 
Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Pszczyna, Radom, Rzeszów, Sosnowiec,  Tarnów, 
Tychy, Warszawa, Wrocław

HISZPANIA
HISZPANIA

+PARYŻ

Bielsko-Biała, Bolesławiec, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lu-
blin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Pszczyna, Radom, Rzeszów, Sosnowiec,  
Tarnów, Tychy, Warszawa, Wrocław

WŁOCHY
Bielsko-Biała, Bytom, Cieszyn, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 
Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Opole, Pszczyna,  Siewierz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, 
Tychy, Wrocław, Warszawa, Zawiercie

ROZKŁAD JAZDY NA KOLONIE I OBOZY LATO 2015

INFORMACJE WYJAZDOWE I PRAKTYCZNE:  

1.  Godziny i miejsca zbiórek podane są na www.juvenia2000.pl i w systemie rezerwacji 
2. Głównym miastem wyjazdowym są Katowice
2. Z pozostałych miejscowości mogą odbywać się przejazdy antenowe Autokarem turystycznym, busem lub samochodem osobowym, dodatkowo płatne                                             
lub bezpłatne
3. Przejazdy antenowe dodatkowo płatne odbywają się przy minimum 8 osobach chętnych
4. Potwierdzenie realizacji połączeń antenowych na 10 dni przed imprezą.
5. Godziny podane w tabeli mogą ulec nieznacznemu przesunięciu ze względu na złe warunki atmosferyczne
lub drogowe.
6. Prosimy stawiać się w miejscach zbiórek 15 minut wcześniej przed planowanym wyjazdem z aktualna legitymacją szkolną, dowodem tożsamości,
osobistym lub ważnym min 6 miesięcy paszportem w przypadku obozów zagranicznych.
7. Zalecany bagaż - torby plecaki. 


