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Rabka Zdrój - znane uzdrowisko dziecięce, położone w województwie małopolskim, u północno-zachodnich podnóży Gor-
ców. Usytuowana w malowniczej kotlinie na wys.500-600m n.p.m. Tutejszy łagodny klimat sprzyja leczeniu klimatycznemu 
chorób układu oddechowego i alergii. Zimą działa wiele wyciągów narciarskich (Maciejowa, U Żura, Krzywoń,  Palczaków-
ka). Dom Wypoczynkowy „ELA” znajduje się nieopodal centrum miasta w strefie uzdrowiskowej „A”, stanowi wspaniałe miej-
sce dla wszystkich, którzy pragną wypocząć i zrelaksować się w uzdrowisku Rabka Zdrój, niezależnie od pory roku i pogody. 
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os. z łazienkami, TV i balkonami. W ośrodku znajduje się ok. 15 par sanek, bilard (2 zł/
gra), piłkarzyki (2 zł/gra) świetlica z nagłośnieniem, miejsce na grill. Więcej na www.domwczasowyela.pl

Góry      BUKOWINA TATRZAŃSKA 7-19 LAT
 Podhale   O.W.  „NA DOLINIE”   narciarski i snowboardowy

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os z pełnym węzłem sanitarnym, przejazd autokarem  WC, TV, wy-
żywienie 3 razy dziennie, podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza, medyczna(lekarz 
na wezwanie), instruktorska, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, dyplomy za uczestnictwo, ubezpieczenie NNW.
Program kulturalno-rozrywkowy: 3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, jazda na sankach
zwiedzanie Pracowni Garncarskiej, wycieczka piesza do Parku Zdrojowego - tężnie, wycieczka autokarowa do Zakopa-
nego (wjazd i zjazd kolejką na Gubałówkę), spacer po Krupówkach, wyjazd na baseny termalne do Szaflar - 2,5 godzinny 
wstęp, wyjście na lodowisko (min 4 razy w turnusie)- cena nie zawiera wypożyczenia łyżew 6-8 zł/para i wstępu na lodo-
wisko 8 zł, konkurs wiedzy o okolicy , konkurs rzeźby w śniegu, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, 
quizy , grill z pieczeniem kiełbasy. Należy zabrać: ważną legitymacje szkolną i strój kąpielowy.

Program narciarsko-snowboardowy: program zajęć na pobliskich stokach w Bukowinie Tatrzańskiej Olczański Ski, naj-
bliższe stoki w odległości 50m od ośrodka. Uczymy nauki jazdy na nartach i snowboardzie od podstaw jak i również 
pogłębiamy wiedzę i umiejętności, zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora w grupach wg poziomu 
zaawansowania, na zakończenie zawody w slalomie. 

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 13.02 - 20.02 845 zł
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Rabka Zdrój - znane uzdrowisko dziecięce, położone w województwie małopolskim, u północno-zachodnich podnóży Gor-
ców. Usytuowana w malowniczej kotlinie na wys.500-600m n.p.m. Tutejszy łagodny klimat sprzyja leczeniu klimatycznemu 
chorób układu oddechowego i alergii. Zimą działa wiele wyciągów narciarskich (Maciejowa, U Żura, Krzywoń,  Palczaków-
ka). Dom Wypoczynkowy „ELA” znajduje się nieopodal centrum miasta w strefie uzdrowiskowej „A”, stanowi wspaniałe miej-
sce dla wszystkich, którzy pragną wypocząć i zrelaksować się w uzdrowisku Rabka Zdrój, niezależnie od pory roku i pogody. 
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os. z łazienkami, TV i balkonami. W ośrodku znajduje się ok. 15 par sanek, bilard (2 zł/
gra), piłkarzyki (2 zł/gra) świetlica z nagłośnieniem, miejsce na grill. Więcej na www.domwczasowyela.pl

Góry      RABKA ZDRÓJ 7-19 LAT
 Podhale   Dom Wczasowy „ELA”   rekreacja - łyżwiarski - moda i uroda 

TURNUSY TERMIN REKREACYJNO-
ŁYŻWIARSKI MODA I URODA

I 13.02 - 20.02 815 zł     865 zł
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os z pełnym węzłem sanitarnym, przejazd autokarem  WC, TV, wy-
żywienie 3 razy dziennie, podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza, medyczna(lekarz 
na wezwanie), instruktorska, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, dyplomy za uczestnictwo, ubezpieczenie NNW.
Program kulturalno-rozrywkowy: 3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, jazda na sankach
zwiedzanie Pracowni Garncarskiej, wycieczka piesza do Parku Zdrojowego - tężnie, wycieczka autokarowa do Zakopa-
nego (wjazd i zjazd kolejką na Gubałówkę), spacer po Krupówkach, wyjazd na baseny termalne do Szaflar - 2,5 godzinny 
wstęp, wyjście na lodowisko (min 4 razy w turnusie)- cena nie zawiera wypożyczenia łyżew 8-10 zł/para i wstępu na 
lodowisko 10 zł, konkurs wiedzy o okolicy , konkurs rzeźby w śniegu, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, ka-
lambury, quizy , grill z pieczeniem kiełbasy. Należy zabrać: ważna legitymacje szkolną i strój kąpielowy.

Program moda&uroda: warsztaty artystyczno-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. Zimowisko 5w1: poznaj tajniki pracy fryzjera, wizażysty, stylisty, projektanta mody i fotografa modowego. 
Zimowisko tematyczne 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 (ar-
tystyczne 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.
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WILLA GRONIK - położona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Pokoej 2, 3, 4 os z łazienką z natryskiem i toaletą. 
Posiłki przygootwywane są przez wykwalifikowanych kucharzy z wieloletnim doświadczeniem. Śniadania ser-
wowane są w formie bufetu szwedzkiego. Na miejscu: duża jadalnia, bilard, stół do tenisa stołowego, słiownia, 
sala dyskotekowa, duży piękny ogród, zadaszony taras z grillem, ogromny plac zabaw dla dzieci, w okresie let-
nimb asen. Dostęp do internetu bezprzewodowego Wi-Fi, ogrodzony  bezpłatny parking

Góry      ZAKOPANE  7-19 LAT
 Tatry      WILLA „GRONIK”     narciarski - narciarski z karnetem - judo - rekreacyjny

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI Z KARNETEM       JUDO REKREACYJNY

I 13.02 - 20.02  885 zł 1340 zł 885 zł 795 zł
II 20.02 - 27.02  885 zł 1340 zł 885 zł 795 zł

Cena zawiera:  zakwaterowanie 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 i medyczna(leka, instruktorska,  bilety wstępów 
do zwiedzanych miejsc, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy: 3 dyskoteki, korzystanie z basenu i siłowni, wycieczki 
piesze po okolicy, zabawy na śniegu, wycieczka autokarowa dio Zakopanego: Gubałówka wjazd kolejką góra-dół, spacer po Krupów-
kach, wyjazd do Aquaparku w Zakopanem-  2 godzinny wstęp, konkurs wiedzy o okolicy, konkurs rzeźby w śniegu, turniej w tenisie 
stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy, zajęcia plastyczne na świetlicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek
Należy zabrać: strój kąpielowy, plecak na buty narciarskie/snowboard, kask obowiązkowy !!i gogle narciarskie i ważnej legitymacji 
szkolnej obowiązkowo !!. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego od 25-30 zł/dzień za 
komplet. Na karnety należy przeznaczyć ok. 460zł.
Program narciarsko-snowboardowy: wycieczka autokarowa na stoki do Białki Tatrzańskiej, wycieczka autokarowa na stoki do Witowa, 
wycieczka autokarowa na stoki do Jurgowa lub Poronina-Suche, zajęcia na stoku narciarskim na Ugorach Kozińcu i pod Nosalem, - 
uczymy nauki jazdy na nartach i snowboardzie od podstaw jak i również pogłębiamy wiedzę i umiejętności, zajęcia prowadzone przez 
wykwalifikowanego instruktora w grupach wg poziomu zaawansowania. Na zakończenie zawody w slalomie o puchar B.P. JUVENIA 
2000
PROGRAM JUDO „ I ty możesz zostać Samurajem” -   wypoczynek w ruchu i nauka samoobrony Zajęcia prowadzone przez wielokrotną Mistrzynię Polski w JUDO, rys hi-
storyczny 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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Villach, to urokliwe miasto w samym sercu Karyntii. Region ten, znany jest z doskonałych terenów narciarskich. Słoneczna po-
goda i dobrze utrzymujący się śnieg oraz świetnie zagospodarowane i perfekcyjnie przygotowane trasy, ściągają tu prawdzi-
wych miłośników narciarstwa. Okoliczne góry przecinają liczne trasy narciarskie, u stóp których znajduje się „Villacher Alpen 
Area” gdzie regularnie rozgrywa się walka o Puchar Świata w skokach narciarskich. Hotel Egger położony w Villach, posiada 
4-6 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym /możliwe łóżka piętrowe/. Do dyspozycji uczestników: restauracja, sala dys-
kotekowa, świetlica /TV Sat, DVD, video/, pokoje do gry, tenis stołowy, automaty do gry, na terenie całego hotelu dostęp do 
darmowego Wi-Fi.

Cena zawiera:  zakwaterowanie w pokojach 4-6 os. przejazd autokarem (TV, WC), wyżywienie 3 razy dziennie( 7 śniadań, 7 
kolacji, 6 x lunch pakiet na stok), opiekę kadry pedagogicznej, pilota/rezydenta oraz instruktorów narciarstwa/demonstrato-
rów, ubezpieczenie narciarskie KL, NNW, OC, bagaż/Cena nie zawiera:  karnetów narciarskich (ok. 110 EUR dzieci do lat 15, ok. 
180 EUR młodzież), wypożyczenia sprzętu narciarskiego.  Zalecamy zabrać:  plecak na buty na narty lub snowboard, gogle, 
kask obowiązkowy, sprawny sprzęt narciarski lub snowboardowy, okulary przeciwsłoneczne, krem ochronny, ręczniki.  Kaski  
ochronne obowiązkowe do 16 roku życia. Obowiązkowe zdjęcie do karnetu. każdy uczestnik może zabrać jedną podróżną lub 
plecak /do 20 kg/ ,jedną parę nart lub 1 deskę snowboardową oraz jedną sztukę bagażu podręcznego. Obowiązkowo każdy 
uczestnik musi posiadać dowód osobisty /tymczasowy lub Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu.
Przybliżoną godzinę powrotu podajemy na zbiórce w dniu wyjazdu.
Obóz podzielony jest na 15-20 osobowe grupy wiekowe pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Góry      AUSTRIA - VILLACH 12-17 LAT
 Karyntia      Hotel „EGGER”     narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 16.01 - 23.01 1605 zł
II 23.01 - 30.01 1605 zł
III 30.01 - 6.02 1605 zł
IV 6.02 - 13.02 1605 zł
V 13.02 - 20.02 1605 zł
VI 20.02 - 27.02 1605 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl
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DONOVALY – miejscowość położona na przełęczy na wysokości 960 m n. p. m. pomiędzy górskimi pasmami Niskie Tatry a Velka 
Fatra. Jest to bardzo znana narciarska miejscowość na Słowacji. Tereny narciarskie są tutaj znakomicie przygotowane, armatki 
śnieżne i dopasowane do różnych narciarskich umiejętności. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi śnieg utrzymuje się tutaj 
do końca kwietnia. Najbliższe wyciągi znajdują się około 100 m od hotelu. Do dyspozycji narciarzy jest 16 wyciągów(krzesełko-
wych i orczykowych), z tego najdłuższa kolejka krzesełkowa ma 2200 m ,pokonuje różnicę poziomów rzędu 447 m. 18 dosko-
nale przygotowanych tras narciarskich o długości od 150 do 2200 m.  Pozostałe 14 wyciągów ma długość od 100 do 793 m. dla 
początkujących są 3 krótsze wyciągi (70, 100, 200 m).             Patrz więcej: www.parksnow.sk.  HOTEL GÓRSKI „VESEL” – turystyczny 
obiekt posiada pokoje 4, 5, 6 osobowe z łazienkami, mogą być również łóżka piętrowe.,  większośc pokoi z balkonami.  Hotel 
posiada całodobową recepcję, restaurację, świetlicę ze stołem tenisowym, salę dyskotekową, przechowalnię nart. Kuchnia sło-
wacka. Niektóre pokoje mają duże balkony. Niedaleko od hotelu znajduje się serwis sprzętu narciarskiego, sklep i poczta.

Cena zawiera:  zakwaterowanie w pokojach  4 , 5, 6 os z pełnym węzłem sanitarnym, przejazd autokarem (TV, WC), wy-
żywienie 3 razy dziennie, podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza i medyczna(lekarz 
na wezwanie), instruktorska,  ubezpieczenie KL i NW i ubezpieczenie Ski. Program kulturalno-rozrywkowy: 2-3 dyskoteki
, wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, quizy, zajęcia na świetlicy, konkursy, zabawy, turniej w ping-pongu.
Program narciarsko-snowboardowy: zajęcia na stoku narciarskim , uczymy nauki jazdy na nartach i snowboardzie od 
podstaw jak i również pogłębiamy wiedzę i umiejętności, zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora w 
grupach wg poziomu zaawansowania, free style, zawody w slalomie, zawody w zjazdach na snowboardzie.
Cena nie zawiera: opłata za SKI PASS Ski Centrum Donovaly 6 dni obowiązkowa !! , jazda pomiędzy 9:00 a 16:00, moż-
liwość korzystania z dodatkowego wyciągu 17:30 do 21:00 za dodatkową opłatą. www.parksnow.sk, Opłata za karnet 
całodniowy dzieci 12-18 lat 95 €, młodzież powyżej 18 lat  130, €. Kaucja zwrotna za ski-pass ok. 8 €. Cena karnetu obej-
muje jazdę dzienną. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku  zmiany cen karnetów, dodatkowych opłat np. 
wypożyczalnia nart (ok. 10-15 Euro/doba),
Zalecamy zabrać:  ważną legitymację szkolną, zdjęcie legitymacyjne niezbędne do zakupienia karnetu, plecak na buty 
na narty lub snowboard, gogle, kask obowiązkowy !!, ochranicze na nadgarstki dla snowboardzistów. Obowiązkowo 
każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty /tymczasowy lub Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 

Góry      SŁOWACJA 12-19 LAT
 Tatry Niskie      Hotel Górski „VESEL”   narciarski - snowboardowy 

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY Z KARNETEM

I 13.02 - 20.02 995 zł 1595 zł
II 20.02 - 27.02 995 zł 1595 zł

Rozkład jazdy www.juvenia2000.pl

Lauterbrunnen - miejscowość leżąca na wysokości 796 m n.p.m. w przepięknej dolinie wyżłobionej przez lodowiec uznawanej 
za najpiękniejszą dolinę polodowcową na świecie, otoczona stromymi pionowymi ścianami skalnymi, z których spadają liczne 
wodospady (72). Z miejscowości rozciągają się niepowtarzalne widoki na zamykające dolinę szczyty osiągające wysokość 4000 
m n.p.m. Do terenów narciarskich można łatwo dotrzeć korzystając z kolejek szynowych mających swoje stacje bezpośrednio 
w miejscowości. Hotel Położony w centrum miejscowości, 300 metrów od stacji kolei szynowej i linowej z której łatwo można 
dostać się na tereny narciarskie lub do Interlaken. Hotel oddalony jest zaledwie o 300 m od jednego z najwyższych i najsłynniej-
szych wodospadów na świecie – Staubbach o wysokości ponad 300m.W hotelu znajduje się restauracja,salon TV, świetlica. W 
hotelu jest dostępny bezpłatny Internet.

Cena zawiera:  7 noclegów w pokojach 2,3 i 4 osobowych transport z Polski luksusowym autokarem opiekę pilota na 
czas przejazdu, rezydenta na miejscu ubezpieczenie KL, NNW, OC + SKI wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie, prowiant 
na stok i obiadokolacja). Kuchnia obsługiwana jest przez Naszych kucharzy. Gwarantujemy obfite polskie posiłki.
Program narciarsko-snowboardowy: zajęcia na stoku narciarskim , uczymy nauki jazdy na nartach i snowboardzie od 
podstaw jak i również pogłębiamy wiedzę i umiejętności, zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora w 
grupach wg poziomu zaawansowania, free style, zawody w slalomie, zawody w zjazdach na snowboardzie.
Cena nie zawiera: karnetów narciarskich, 6 dniowy karnet na cały rejon narciarski JUNGFRAU z 20% zniżką grupową 
wynosi 278 CHF, 222 CHF dla młodzieży 16-19 lat i 139 CHF dla dzieci 6-15, 124 CHF – dzieci 6-9 lat
Zalecamy zabrać:  ważną legitymację szkolną, zdjęcie legitymacyjne niezbędne do zakupienia karnetu, plecak na buty 
na narty lub snowboard, gogle, kask obowiązkowy !!, ochranicze na nadgarstki dla snowboardzistów. Obowiązkowo 
każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty /tymczasowy lub Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
Uwagi Uczestnicy powinni mieć opanowaną jazde w stopniu dobrze i bardzo dobrze jeżdzącym

Góry      SZWAJCARIA - Lauterbrunnen 12-18 LAT
 Jungfrau      Hotel  „Staubbach **+”   narciarski - snowboardowy 

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB 
SNOWBOARDOWY

I 22.01 - 31.01 2075 zł
II 29.01 - 07.02 2075 zł
III 5.02 - 14.02 2075 zł
IV 12.02 - 21.02 2075 zł
V 19.02 - 28.02 2075 zł

Rozkład jazdy www.juvenia2000.pl
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Góry      WŁOCHY - Trodena 12-18 LAT
 Alpy        PENSJONAT „Sonnhof”                         narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI LUB  SNOWBOARDOWY

I 15.01 - 26.01 1645 zł
II 05.02 - 14.02 1645 zł
III 12.02 - 21.02 1645 zł
IV 19.02 - 28.02 1645 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Val di Fiemme, dolina leżąca na styku Tyrolu Płd. i Trydentu, zwana jest również „bramą Dolomitów”. Do zespołu terenów 
narciarskich należy pięć stacji: Ski Center Latemar, Alpe Ceramis (Cavalese), Bellamonte-Alpe Lusia, Passo Lavaze, Passo Rolle, 
oraz Predazzo i Ziano. Łącznie ponad 100 km tras narciarskich o różnym stopniu trudności, obsługiwanych przez ponad 50 
wyciągów. Pensjonat Sonnhof jest położony w centrum miejscowości Trodena. Zakwaterowanie w bardzo przytulnych, gu-
stownie urządzonych pokojach 3,4 i 5-osobowych z łazienkami. W pokojach 4, 5-osobowych mogą wystąpić łóżka piętrowe. 
Cały obiekt urządzony jest w stylu rustykalnym, panuje w nim przyjemna, rodzinna atmosfera. Stylowa jadalnia i salonik z 
kominkiem stanowią doskonałe miejsce spotkań w zimowe wieczory. W obiekcie znajduje się również narciarnia oraz sala ze 
stołem do ping-ponga i piłkarzykami. Cały obiekt przeznaczony jest do dyspozycji naszych grup.

Cena zawiera:   Zakwaterowanie (7 noclegów) w pokojach 3 ,4,5 osobowych, przejazd autokarem (TV, WC, klimatyzacja), wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie, 
prowiant na stok i obiadokolacja). Kuchnia obsługiwana jest przez naszych kucharzy. Gwarantujemy obfite polskie posiłki, opieka wychowawczo-instruktorska, 
transfery: 3 do Predazzo, 2 Cavalese, 1 Alpe Lusia, opiekę pilota na czas przejazdu i rezydenta na miejscu
ubezpieczenie KL do kwoty 40.000 PLN, NNW 10.000 PLN, OC 100.000 PLN, SKI
 Cena nie zawiera:   6 dniowy karnet (uwzględnia zniżkę w wysokości 5% od cen indywidualnych) - Turnus I 196 euro os. dorosła, 144 euro młodzież (ur. po 28.11.99)
Turnusy pozostałe 222 euro os. dorosła, 164 euro młodzież
Należy zabrać: plecak na buty na narty lub snowboard, gogle, kask obowiązkowy, sprawny sprzęt narciarski lub snowboardowy, ważny paszport lub dowód oso-
bisty, okulary przeciwsłoneczne, krem ochronny.  Kaski  ochronne obowiązkowe do 16 roku życia. Każdy uczestnik może zabrać jedną torbę podróżną lub plecak 
 (do 20kg), jedną parę nart lub jedną deskę snowboardową i jedną sztukę bagażu podręcznego.  Obowiązkowo każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty 
/tymczasowy lub Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu.
Na poczet ewentualnych szkód pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 15 EURO/osoba.
Uczestnicy obozu powinni po zakończeniu imprezy zwrócić pokoje posprzątane.
Uwagi Uczestnicy powinni mieć opanowaną jazde w stopniu dobrze i bardzo dobrze jeżdzącym
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Góry      WŁOCHY - APRICA 12-17 LAT
 Alpy        Rezydencja Stella Alpina***                        narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI LUB  SNOWBOARDOWY

I 16.01 - 23.01  2090 zł
II 23.01 - 30.01 2090 zł
III 30.01 - 6.02 2090 zł
IV 6.02 - 13.02 2090 zł
V 13.02 - 20.02 2090 zł
VI 20.02 - 27.02 2090 zł

Aprica to położony nad doliną Valtellina, stosunkowo mało znany w Polsce ośrodek narciarski, w którym od lat trenuje wło-
ska kadra narodowa. Ze względu na różnorodny stopień trudności tras, łagodny, bezwietrzny klimat oraz bazę noclegową, 
przylegającą bezpośrednio do terenów narciarskich, Aprica, to idealne miejsce na narty nie tylko dla rodzin z dziećmi, ale 
również wytrawnych narciarzy i snowboardzistów. Północne stoki ośrodka Aprica-Corteno to ponad 50 km tras, z czego 
aż 80% posiada możliwość sztucznego naśnieżania. Ok. 20 nowoczesnych wyciągów, posiada łączną wydajność do 24000 
osób na godzinę. Łącznie w Aprice jest 52 km tras i 21 wyciągów.  http://www.apricaonline.com/en/ski-area
Rezydencja Stella Alpina*** - położona w centrum miejscowości Aprica, 50 metrów od przystanku skibusa, 450m od 
wyciągu narciarskiego (gondola). Apartamenty są ładne, każdy posiada własną łazienkę z WC, aneks kuchenny i TV.
W budynku Rezydencji do dyspozycji gości są pomieszczenie z kominkiem, sala gier oraz nieogrzewana narciarnia. Buty 
narciarskie można suszyć w apartamentach. Apartament typu BILO 4/5-osobowy (ok. 50 m2) składa się z pokoju dzien-
nego z podwójnym rozkładanym łóżkiem, sypialni z łóżkiem małżeńskim, (z możliwością wstawienia dodatkowego - 
piątego łóżka ), w pełni wyposażonego aneksu kuchennego (naczynia, sztućce, kuchenka, lodówka). Łazienka z WC i 
prysznicem/wanną. Śniadania i obiadokolacje podawane są w restauracji hotelu obok.

Cena zawiera:   przejazd autokarem LUX (WC, barek, klimatyzacja) 7 noclegów w apartamentach Stella Alpina – apartamenty 4/5 osobowe 7 śniadań, 7 kolacji  
lunch w restauracji na stoku (1 danie na ciepło + woda) karnet narciarski na 6 dni na region Aprica, bieliznę pościelową, sprzątanie końcowe apartamentu (należy 
posprzątać aneks kuchenny i wyrzucić śmieci).
ubezpieczenie KL, NNW i OC, opiekę rezydenta, opiekę kadry pedagogicznej, instruktora narciarstwa Cena nie zawiera:  ciepłych napoi do kolacji, wypożyczenia 
sprzętu narciarskiego Należy zabrać: WSZYSCY UCZESTNICY (poniżej 15 roku życia) obowiązkowo powinni posiadać kask.
KARTA KWALIFIKACYJNA musi być dostarczona do biura max. do 3 tygodni przed wyjazdem, aby uczestnik mógł wyjechać na obóz.
Przybliżoną godzinę powrotu podajemy na zbiórce w dniu wyjazdu.
Obóz podzielony jest na 15-20 osobowe grupy wiekowe pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Obowiązkowo każdy uczestnik musi posiadać 
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CZECHY ZNOJMO Z WYCIECZKĄ DO WIEDNIA  
Morawy Południowe Hotel „N ***”                        wieczór z degustacją wina morawskiego w cenie !!

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 725 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal 825zł

ZNOJMO - zabytkowe miasto na południu Moraw, założone w 1226 r. Warte zobaczenia są m.in.: Rotunda Św. Katarzyny, Ratusz, Kościół 
Św. Mikołaja. Okoliczne winnice słyną w produkcji wysokogatunkowych napojów. Jest to świetne miejsce które warto zwiedzić choćby 
zabytkowe centrum miasta z krętymi uliczkami, romantycznymi punktami widokowymi i stylowymi zakątkami. Hotel „N*** ” znajduje się: 
w pobliżu zabytków historii, w pobliżu atrakcji przyrodniczych, w mieście Znojmo. Hotel położony w cichej dzielnicy (Přímětice) miasta 
Znojmo, historycznego centrum południowych Moraw, oddalony 15 km od przejścia granicznego z Austrią. Do centrum (Znojemský za-
mek z romańską rotundą, kaplica św. Wacława, kościół św. Michała). W okolicy Park Narodowy Podyjí. Obiekt blisko innych zabudowań.  
Jednopiętrowy budynek z poddaszem, restauracja, kawiarnia, bar, drink-bar, w bezpośrednim sąsiedztwie winiarnia w piwnicy z XVIII w. 
Parking. Przystanek autobusowy w pobliżu hotelu. Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3 os., w każdym pokoju telefon, TV, mini bar, radio bu-
dzik, łazienka z WC, wanną. Pokoje przestronne i słoneczne. Restauracja oferuje szeroki wybór potraw kuchni czeskiej i międzynarodowej 

TERMIN:  30.12.2015 - 2.01.2016

CENA ZAWIERA:   przejazd autokarem (WC, TV)  3 noclegi w pokojach 1,2,3 osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 2 obiadokolacje, usługa 
pilota i przewodnika, degustacja wina w hotelowej winiarni, bal sylwestrowy przy orkiestrze z bogatym menu, wycieczka do Wiednia z 
przewodnikiem, zwiedzanie Znojma z przewodnikiem,  zwiedzanie Ołomuńca, ubezpieczenie KL, NW,
CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych miejsc i wiedeńskiego przewodnika 30 Euro.

RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień - wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy w godz. porannych, na trasie przewidywany postój. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie uczestników i obiadokolacja. Po obiado-
kolacji w hotelowej winiarni. degustacja win białych i czerwonych z winnic regionu Morawskiego.
II dzień - Wyjazd po śniadaniu w kierunku Austrii. Zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem: ,budowle Ringu-Opera, Parlament, Ratusz, Uniwersytet, Kościół Wotywny, Hofburg, dom 
Hundertwassera,Belweder. Katedra Św. Szczepana, czas wolny. Powrót do hotelu i przygotowanie do wieczoru sylwestrowego. Rozpoczęcie zabawy sylwestrowej 20:00, aperitif be-
cherovka 0,04l lub wino musujące, zimna płyta: pieczywo, szynka, ser, kanapki z wędzoną kiełbasą z serem topionym, salami , sery, roladki serowe, bufet sałatkowy: warzywa, sałatka 
ziemniaczana, sałatka jarzynowa z kurczakiem, dania gorące: pierś diabelska, gulasz domowy wieprzowina, skrzydełka z kurczaka, hranolki, barszcz o północy, butelka piwa, 1 napój 
bezalkoholowy, wino 0,2 l , 0,5 l wódki na 4 osoby. zabawa z muzyka na żywo do godz. 2:00 , pokaz sztucznych ogni.
III dzień - Noworoczne późne śniadanie. zwiedzanie Znojma, obiadokolacja, nocleg
IV dzień - śniadanie , wykwaterowanie, planowany powrót do Polski w późnych godzinach wieczornych
W drodze powrotnej w zależności od czasu przejazdu drogi istnieje możliwość zwiedzania Ołomuńca z pięknym rynkiem.  

w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania   Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 

WĘGRY SYLWESTER NA ZAMKU  HERNÁDVÉCSE 
 Hotel „VÉCSECITY ****”                   basen termalny w hotelu w cenie !!
                                                             wycieczka do Tokaju i Miszkolca !!

Hotel VÉCSECITY **** stylowy, elegancki kompleks położony w malowniczej dolinie Hernád, na słonecznych zboczach 
wzgórza Cserehát, w  miejscowości Hernádvécse. To jedyny w tym regionie kompleks hotelowy obejmujący zabudowania 
dawnego zamku Vécsey-Sardagna. Jest nie tylko hotelem, to prawdziwe imperium doznań,  gdzie goście stają się mieszkań-
cami wyjątkowej, zaczarowanej krainy, gdzie panuje harmonia czasów minionych oraz dzisiejszych. Cały hotel jest okazały i 
elegancki, a jednocześnie można się tu cieszyć swobodą, niczym we własnym domu. Zakwaterowanie w skrzydle budynku o 
nazwie Zielony Dom w pokojach 1, 2, 3 os. urządzone w stylu mieszczańskim, wyposażone w łazienki z prysznicami, suszarki 
do włosów, szlafroki, sejf, TV LED, minibar, telefon, bezprzewodowy. internet wifi. W hotelu bogate zaplecze wellness – basen 
termalny kryty z atrakcjami z ciepłą wodą i przeciwprądem, łaźnia parowa, komora solna, sauna fińska, pokoje do aromaterapii 
oraz światłoterapii  - przypominają atmosferę łaźni tureckich, natomiast funkcjonująca sezonowo część zewnętrzna składająca 
się z basenów zewnętrznych potęguje do maksimum prawdziwy rodzinny wypoczynek i relaks. Obok siłowni znajduje się salon 
piękności, gdzie można skorzystać z usług fryzjera, kosmetyczni,  wykonać manicure lub pedicure. Strona internetowa hotelu 
http://vecsecity.hu/hotel_pl 

TERMIN:  30.12.2015 - 2.01.2016

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 1065 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal 1245 zł

CENA ZAWIERA:   przejazd autokarem (WC i TV) 3 noclegi w komfortowych pokojach, wyżywienie 2 x dziennie(bufet) (3 
x obfite śniadanie + 2 x obiadokolacja), wycieczka do Miszkolca - Kąpiele w basenach termalncyh(grotach) z biletem wstę-
pu, zwiedzanie Koszyc, usługa pilota - przewodnika, bal sylwestrowy przy orkiestrze z uroczysta kolacją i bogatym menu, 
program imprezy, wolny wstęp do basenu w hotelu, sauna, jacuzzi, centrum fitness,  internet wifi, ubezpieczenie KL i NNW.   
CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych miejsc Tokaj degustacja win 2500 HUF( ok. 35 zł) - wycieczka dla 
chętnych minimum 20 osób. RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień -   Wyjazd z  Polski w godzinach porannych (zgodnie z rozkładem jazdy)., przejazd przez Słowację , przyjazd do hotelu zakwatero-
wanie, obiadokolacja,  degustacja  przysmaków wieprzowych z porannego węgierskiego świniobicia, czas wolny: korzystanie z Wellness 
Spa w hotelu: basen kryty, nocleg
II dzień - Po śniadaniu, wyjazd do Miszkolc-Tapolca - kąpiele w basenach Termalnych(groty) do godz. 14, powródo hotelu.  Przygotowa-
nie do zabawy sylwestrowej. Bal sylwestrowy: 19:00 - 04:00 przy orkiestrze( zespół 2 osobowy). Menu Sylwestrowe: uroczysta kolacja 
sylwestrowa, Bogato zastawione stoły bufet ciepły i zimny, przekąski, pikantna dziczyzna z zupą serową, twaróg, pierogi , medaliony z 
łososia na świeżej sałacie z cytryną z kawiorem z łososia, pierożki nadziewane serem( 4 rodzaje) z kremem z borowików, filet z piersi z 
kuczki z z jabłkami w sosie vinaigrette, panna cotta z owocami leśnymi w polewie czekoladowej, Szamapan i woda mineralna bez limitu, 
kawa, herbata, muzka na żywo i pokazy wystawiane w różnych miejscach kompleksu hotelowego 
III dzień - Po póznym śniadaniu , dla chetncyh wyjazd do Tokaju do piwnicy winnej na degustacje win 6 rodzajów( 3 wina czerwone,                       
3 białe), węgierski  pagacz, możliwośc zakupu win, powrót do hotelu, obiadokolacja, czas wolny na korzystanie z atrakcji w hotelu:  Cen-
trum Wellnes Spa, basen termalny kryty, suna, fitness centrum , nocleg 
IV dzień – Późne  śniadanie, wykwaterowanie i  powrót do Polski, przejazd do Koszyc - zwiedzanie miasta,  przyjazd w godzinach popo-
łudniowo-wieczornych.    w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania   Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 

SYLWESTRY
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WĘGRY HAJDUSZOBOSZLO
Hotel „HOFORRAS ***”   hotel z basenem termalnym, wycieczka do Debreczyna

TERMIN:  30.12.2015 - 2.01.2016

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY
os. dorosła w pokoju 1 os + bal 1130 zł

os. dorosła w pokoju 2 + bal 975 zł

Hajdúszoboszló -uzdrowisko na Węgrzech , woda lecznicza wytrysnęła spod ziemi 80 lat temu, w wyniku poszukiwań geologa dr 
Ferenca Pávai Vajna. Kąpielisko zdobyło sobie światową sławę właśnie dzięki leczniczej mocy wody termalnej. Imponujące inwesty-
cje ostatnich lat miały na celu podniesienie poziomu obiektów do skali europejskiej oraz stworzenie warunków dla wielogenera-
cyjnej turystyki zdrowotnej. Spełniając europejskie wymogi, uzdrowisko zapewnia turystom i kuracjuszom wszystkich narodowości 
odpowiedni standard usług, jak również posłuży przykładem pośród legendarnych miejsc kąpieliskowych na Węgrzech.  Kąpielisko 
lecznicze Aquapalace Parkzadaszone łażnie termalne jest otwaerta przez cały rok, 3 baseny z woda leczniczą do dyspozycji odwie-
dzających. Kąpielisko oferuje przeszło 40 kąpieli terapeutycznych pod okiem pracowników medycznych w certyfikowanych wodach. 
www.hungarospa.hu/pl.  Hotel Hoforras ***  położny w w samym centrum Hajduszoboszlo, Zakwaterowanie w pokojach 1, 2  os., z 
pełnym węzłem sanitarnym(prysznic, WC, TV i telefon, mini barek) z balkonem z widokiem na kąpielisko Termalne w  Hajduszoboszlo 
. W hotelu, restauracja z wyśmienita kuchnią, sala konferencyjna, drink bar, 2 baseny termalne: kryty i odkryty, sauna, jacuzzi.  Bal 
sylwestrowy odbędzie się w restauracji hotelowej.

RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień - wyjazd z  Polski w godzinach porannych, przejazd przez przez Słowację, pryjazd do hotelu, zakwaterowanie ,  obiadokolacja, 
czas wolny  na kąpiele w hotelowych basenach termalnych z wodą leczniczą, nocleg.
II dzień - śniadanie, wyjazd do Debreczyna - zwiedzanie miasta z zewnątrz z przewodnikiem:  barokowy kościoł św. Anny, Kolegium 
Reformatorskie z roku 1538 - z zewnątrz , Teatr im.  Csokonai - zwiedzanie z zewnątrz, Uniwersytet im. Kossutha, Rynek, powrót do 
hotelu w godzinach popołudniowych, czas wolny - przygotowanie do balu. Bal Sylwestrowy od 20:00 do 3:00 w restauracji hotelowej 
przy zespole muzycznym na żywo. Menu: Bufet: Ciepłe dania: pieczona , chrupiąca golonka z kiszoną kapustą przyprawianą białym 
winem krokiety ziemniaczane w pestkach sezamu, gulasz z jelenia z grzybami leśnymi, Strapaczka - kluseczki z serem i koperkiem pa-
nierowana sztuka mięsa wieprzowego, nadziewana białym serem i zielonymi przyprawami, suflet jarzynowy, filet rybny zawijany ło-
sosiem, szparagi w słodkiej śmietance, ziemniaki w całości z zieloną pietruszką, Panierowane ogrodowe warzywa (pieczarki, kalafiory, 
brokuły )z sosem majonezowym, zimne przekąski: schab nadziewany a’ la Csabai wątróbka z kurczaka w czosnku zawijana w słoninkę, 
filet rybny zawijany w bekon, wędzona , gotowana golonka, mini kotleciki mielone, pomidory nadziewane twarogiem  z papryką i 
cebulą, talerz z różnymi rodzajami serów, sałatki: ziemniaczana z majonezem, mięsna z jarzynami z majonezem ,grecka zielona sałata 
z soczewicą i oliwą, papryka jabłkowa w occie, ogórki konserwowe, owoce, desery: ciastko francuskie z róznym nadzieniem ( ser biały, 
wiśnia, jabłko), puchar z kasztamami z bita śmietaną, puchar a’la Somlói, (ciastko z polewą czekaladową i bita śmietaną ), kremówka 
francuska, tort z ruskim kremem, Sabrolni, słone ciasteczko z żółtym serem, kokardki serowe, po północy : kapuśniak z kiełbasą, goto-
wana parówka ( chrzan, musztarda, keczup, majonez), 100 ml szampana. 
III dzień - późne śniadanie, spacer po Hajduszoboszlo , możliwość wstępu do Aquapalace Park( wstęp płatny : 1800 Ft- ok. 25 zł za  
dzień obiadokolacja , nocleg.
IV dzień –  śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny  - kąpiele w basenach termalnych w hotelu lub w Aquapalace Park, wyjazd w kie-
runku Polski, przejazd do Koszyc - zwiedzanie  Starego Miasta z zewnątrz  z przewodnikiem, czas wolny , Powrót do Polski w późnych 
godzinach wieczornych.   w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania   Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 

CENA ZAWIERA:    przejazd autokarem (WC i TV) 3 noclegi w komfortowych pokojach, wyżywienie 2 x dziennie(bufet) (3 x ob-
fite śniadanie + 2 x obiadokolacja), wycieczka do Debreczyna,  zwiedzanie Koszyc, usługa pilota - przewodnika, bal sylwestrowy 
przy orkiestrze z uroczysta kolacją i bogatym menu, program imprezy, wolny wstęp do basenu termalnego i suany w hotelu, 
ubezpieczenie KL i NNW. 
CENA NIE ZAWIERA:   bilety wstępu na kąpielsiko termalne Aquapalace Park 1800 Ft/dzień(ok. 25 zł/dzień (informacja o godzi-

SŁOWACJA  LUBOVNIAŃSKIE KUPELE 
 Hotel „SOREA LUBOVNA **”                   basen w hotelu w cenie !!
                                                       zwiedzanie fabryki Whisky z degustacją !!

Hotel SOREA Ľubovňa** leży w malowniczej dolinie Uzdrowiska Lubowniańskiego na pograniczu Spiszskiej Magury oraz 
Lewoczskich Wierchów, 7 km od miasta Stara Lubownia. Region stał się sławny dzięki źródłom mineralnym i należy do 
najczystszych obszarów Europy Środkowej. Hotel posiada ponad 600 miejsc noclegowych i zalicza się do największych 
obiektów hotelowych na Słowacji. Zakwaterowanie w pokojach 1,2 osobowych z możliwościa dostawki z pełnym węzłem 
sanitarnym wyposażone w łazienkę, WC, telefon, radio, TV-SAT i balkon. Na miejscu 2 restauracje hotelowe, przyjemne spę-
dzenie chwil i dobrą zabawę zapewnią 1 bar dzienny, 1 bar nocny oraz kawiarnia. Dla gości: kryty basen hotelowy do pływa-
nia sauna sucha- z możliwością dodatków eukaliptusowych masaże (klasyczny, częściowy, masaż całego ciała, podwodny) 
oraz kąpiel perełkowa, okłady torfowe, centrum fitness

TERMIN:  30.12.2015 - 2.01.2016
RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 795 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal  1045 zł

CENA ZAWIERA:  przejazd autokarem (WC i TV) 3 noclegi , wyżywienie 2 x dziennie (3 x śniadanie + 2 x obiadokolacja) 
zwiedzanie fabryki whisky Nestville Park, zwiedzanie zamku w Starej Lubovnej, usługa pilota - przewodnika, bal sylwe-
strowy przy orkiestrze z uroczysta kolacją i bogatym menu, program imprezy, wolny wstęp do basenu w hotelu i centrum 
fitness, 1 wstęp do sauny, 1 x kąpiel perełkowa, drink powitalny, ubezpieczenie KL i NNW. 
CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych miejsc: Nestvilee Park i Zamku w Starej Lubovnej ok. 14 Euro/os

RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień -  Wyjazd z Polski w godzinach porannych (zgodnie z rozkładem jazdy)., zwiedzanie fabryki Whisky Nestville Park z pre-
zentacją i degustacją whiisky zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
II dzień - Po śniadaniu , zwiedzanie zamku w Starej Lubovnej, czas wolny na zakupy. Przygotowanie do zabawy sylwestrowej. 
Bal sylwestrowy: 18:00 - 04:00  przy orkiestrze. Menu Sylwestrowe: uroczysta kolacja sylwestrowa, bufetowe stoły, noworoczna 
kapustnica kawa, herbata, noworoczny toast. 
III dzień - Po  późnym śniadaniu, czas wolny , korzystanie z atrakcji w hotelu, spacer po Lubovnej z przewodnikiem, obiadoko-
lacja, nocleg 
IV dzień – śniadanie, wykwaterowanie i  powrót do Polski, przyjazd w godzinach popołudniowo-wieczornych.  

SYLWESTRY
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