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KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ OŚRODEK RODZAJ WIEK STR

Biały Dunajec D.W. „ HALINA” Rekreacyjny - Taneczny 7 - 19 3

Bukowina Tatrzańska O.W.” NA DOLINIE” Narciarski - Snowboardowy 7 - 19 3

Rabka Zdrój D.W. „ELA” Rekreacyjny - Łyżwiarski - Moda&Uroda 7 - 19 4

Murzasichle PENSJONAT „U HANKI” Narciarski - Snowboardowy 7 - 19 4

Zakopane WILLA „GRONIK” Rekreacyjny - Narciarski - Judo 7 - 19 5

Zakopane O.W. „API 1 , API 3” Rekreacyjny - Narciarski - Snowboardowy - Językowy(ang.) 7 - 19 5

Austria - Villach Hotel „EGGER” Narciarski - Snowboardowy 12 - 19 6

Francja - Valfrejus Apartamenty Narciarski - Snowboardowy 12 - 19 6

Słowacja - Donovaly Hotel „ VESEL” Narciarski - Snowboardowy 12 - 19 7
Włochy - Val di Sole - Pejo 
Fonti                         Hotel Zanella *** Narciarski - Snowboardowy 12 - 19 7

Reklama - Sylwester z dojazdem zorganizowanym 2014/2015 8

ZIMOWISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRAJU I ZAGRANICĄ

Zapraszamy do skorzystania z naszej  
oferty katalogowej  
„ ZIMA 2014/2015 ” 

* Świeta Bożego Narodzenia - dojazd własny i zorganizowany
* Sylwester   w kraju z dojazdem własnym

* Sylwester za granicą z dojazdem zorganizowanym, sprawdzone od lat 
hotele *** i programy, atrakcyjne ceny  

* wczasy w kraju (morze, góry) i zagranicą - Czechy, Słowacja, Węgry, 
Włochy (najlepsza oferta wczasów uzdrowiskowych, 

rehabilitacyjnych, SPA, termalnych narciarskich i nie tylko 

Twoje biuro

                 BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000 
    ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec,                        

Tel/Fax: (32) 269-00-76 , infolinia:  508-567-634 
www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl,               

gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436
nr konta bankowego:

Raiffeisen Polbank Polska S.A.   
00-549 Warszawa ul. Piękna 20                                                                     

88 1750 0012 0000 0000 1387 3108
Ubezpieczenie Singnal Iduna Polska To-

warzystwo Ubezpieczeń S.A. nr M 202571                                       
ważne od 3.02.2014 do 02.02.2015

       Koncesja Organizatora Turystyki nr 0708 
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                                                           www.juvenia2000.pl 

Sp
 

Spis miejscowości i krajów gdzie możesz wysłać dzieci i młodzież na wypocznek          
rekreacyjny-narciarski-snowboardowy-taneczny-judo-moda i uroda-łyżwiarski-                          

językowy(angielski)-artystyczny 
z Biurem Podróży JUVENIA 2000
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                  WYJEŻDŻAMY Z MIAST:
Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, 

Częstochowa, Dąbrowa G., Katowice, 
Kielce, Lublin, Kraków,  Łódź, Opole,  

Piotrków Trybunalski, Poznań,
 Pszczyna, Radomsko, Sosnowiec, Tychy,                

Warszawa, Wrocław, Zawiercie
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 

i w systemach rezerwacji
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Góry      BIAŁY DUNAJEC 7-19 LAT
 Podhale   Dom Wczasowy „HALINA”     rekreacjyjny - taneczny

Biały Dunajec -  miejscowość położona w województwie małopolskim na Podhalu w powiecie tatrzańskim, na wysokości 
660-950 m.n.p.m. Odległość od Zakopanego 5 km, na baseny termalne w Szaflarach około 2 km.  
D. W. HALINA jest nowoczesnym obiektem o wysokim standardzie usług. Ze względu na położenie jest doskonałą bazą 
wypadową w Tatry, Gorce i Pieniny. Zimą zachęcamy do aktywnego wypoczynku na pobliskich wyciągach narciarskich. 
Najbliższy wyciąg narciarski znajduje się w odległości ok. 500 m,  kolejny 1 km w Poroninie oraz w Suchym ok. 1,5 km od 
domu wczasowego Do głównych podhalańskich ośrodków narciarskich: Zakopanego, Białki i Bukowiny Tatrzańskiej dzieli 
nas zaledwie 10 minut jazdy. Wszystkie pokoje 2,3,4 os są obszerne i urządzone w stylu regionalnym, posiadają niezależny, 
pełny węzeł sanitarny oraz telewizję satelitarną. Smaczna regionalna kuchnia. Do dyspozycji w ośrodku świetlica, sala T V 
wykorzystywana jako sala dyskotekowa i imprezowa, piłkarzyki, dart , stół bilardowy, stół do ping-ponga, 

Bukowina  Tatrzańska - znana miejscowośc na Podhalu, posiada kilka drogocennych skarbów: woda, śnieg i góry. Doskonałe 
miejsce dla amatorów białego szaleństwa, świetnie przygotowane trasy zjazdowe i stoki dla początkujących i zaawansowa-
nych. Doskonałe połączenie z Zakopanem i innymi miejscami wartymi odwiedzenia, Zakwaterowanie w O.W. Na Dolinie w 
pokojach 2, 3, 4, 5 os. z łazienkami, TV i balkonami. Pokoje stylizowane w góralskim klimacie Na miejscu jadalnia ze smaczna 
kuchnią, świetlica z TV i nagłośnieniem, piłkarzyki, narciarnia, miejsce na ognisko. Odległość od ośrodka narciarskiego Ol-
czański Ski 50 m. http://www.olczanski.skigo.pl/.  Do basenów termalnych w Bukowieni Tatrzańskiej 1000 m. Ośrodek jest 
oddalony od głównej drogi co zapewnia wspaniałe miejsce na wypoczynek.

Cena zawiera:  zakwaterowanie 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 wychowaw-
cza,, opieka medyczna, bilety wstępów, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy: 3 dyskoteki , wycieczki 
piesze po okolicy, zabawy na śniegu, jazda na sankach, wycieczka piesza do Poronina, wycieczka do Szaflar  ze wstępem 
1 godz. na kryte baseny termalne, wycieczka całodniowa autokarowa do Zakopanego (wjazd i zjazd kolejką na Guba-
łówkę), 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: ważna legitymacje szkolną i strój 

TURNUSY TERMIN REKREACYJNY TANECZNY

I 31.01 - 7.02 765 zł     830 zł
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.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,, ubezpieczenie NNW.
Program kulturalno-rozrywkowy: 3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, jazda na sankach
wycieczka autokarowa do Zakopanego (wjazd i zjazd kolejką na Gubałówkę), spacer po Krupówkach, wyjazd na baseny termalne do 
Szaflar - 1 godzinny wstęp, konkurs wiedzy o okolicy , konkurs rzeźby w śniegu, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, 
quizy , ognisko z pieczeniem z pieczeniem kiełbasy. Należy zabrać: ważna legitymacje szkolną i strój kąpielowy.

Program narciarsko-snowboardowy:  program zajęć na pobliskich stokach w  Bukowinie Tatrzańskiej Olczański Ski, naj-
blizsze stoki w odległości 50 m od osrodka. 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. 
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Spis miejscowości i krajów gdzie możesz wysłać dzieci i młodzież na wypocznek          
rekreacyjny-narciarski-snowboardowy-taneczny-judo-moda i uroda-łyżwiarski-                          

językowy(angielski)-artystyczny 
z Biurem Podróży JUVENIA 2000
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TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 31.01 - 7.02 805 zł
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl
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PROGRAM TANECZNY „You Can Dance” - 10 godzin w turnusie zajęć z tańca pod opieka instruktora,  zajęcia z podstaw 
tańca towarzyskiego: tango, samba, chacha, rumba, walc angielski i wiedeński, quickstep, jive., turniej tańca towarzy-
skiego
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Murzasichle położone jest koło  Zakopanego, na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego na wysokości 820-950 m n.p.m., 
w południowej części Skalnego Podhala, pomiędzy Zakopanem a Bukowiną Tatrzańską. Graniczy z Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym. To doskonałe miejsce dla osób lubiących Tatrzańskie piękno z dala od zatłoczonego Zakopanego.
Pensjonat „U Hanki” posiada pokoje 2,3,4,5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji jest świetlica  TV, ping-
-pong, piłkarzyki, narciarnia, sklepik. Dla amatorów białego szaleństwa dostępne jest pięć pobliskich stoków narciarskich (w 
tym trzy oświetlone wieczorową porą) oddalonych o około 150-200 m od ośrodka. 

Góry      MURZASICHLE 7-19 LAT
 Tatry      PENSJONAT „U HANKI”     narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 31.01 - 7.02  845 zł
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera:  z akwaterowanie 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 i medyczna(leka, 
instruktorska,  bilety wstępów do zwiedzanych miejsc,, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy: 3 dyskoteki, 
wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, wycieczka autokarowa dio Zakopanego: Gubałówka wjazd kolejką góra-
-dół, spacer po Krupówkach, 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!! gogle narciarskie i ważnej legi-
tymacji szkolnej obowiązkowo !!. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego od 
25-30 zł/dzień za komplet. Na karnety narciarskie należy przeznaczyć ok. 300-350 zł

Program narciarsko-snowboardowy: program zajęć na pobliskich stokach w  Murzasichlach, najblizsze stoki w odległości 
150-200m od osrodka. Uczymy nauki jazdy na nartach i snowboardzie od podstaw jak i również pogłębiamy wiedzę i umie-
jętności, zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora w grupach wg poziomu zaawansowania, na zakończe-
nie zawody w slalomie. 
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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      RABKA ZDRÓJ 7-19 LAT
 Podhale   Dom Wczasowy „ELA”   rekreacja - łyżwiarski - moda&uroda 

TURNUSY TERMIN REKREACYJNO-
ŁYŻWIARSKI MODA I URODA

I 31.01 - 7.02 795 zł    860 zł
Rozkład jazdy 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 - 1 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 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! Zimowisko 5 w 1: Poznaj tajniki pracy fryzjera, wizażysty, stylisty, projektanta mody i fotografa 
modowego!Zimowisko tematyczne 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 zapro-
jektowanych i wykonanych przez siebie strojach, chcą uczestniczyć w codziennych zajęciach fitness z elementami tańca 
dla kształtowania piękna sylwetki
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ZAKOPANE –  zimowa stolica kraju, położona w kotlinie u podnóża Tatr – jest jednym z najpopularniejszych polskich uzdrowisk 
oraz największym w kraju, centrum turystyki górskiej i sportów zimowych. Kolejka szynowa na Gubałówkę i linowa na Kasprowy 
Wierch, znakomite trasy zjazdowe i liczne wyciągi narciarskie cieszą się ogromnym powodzeniem. Cały obszar Tatr Polskich obej-
muje Tatrzański Park Narodowy. O.W. API 1 i „API 3 ” – budynki dwupiętrowe w stylu regionalnym położone na jednej posejsji z 
pokojami 2,3,4 osobowymi z łazienkami i TV, ściany w większości pokoi wykonane są z naturalnego drewna. Cały teren należący 
do budynków jest ogrodzony. Jest to jedno z najlepiej usytuowanych miejsc w Zakopanem. Położony blisko szlaków turystycz-
nych. Na miejscu: jadalnia z wyśmienitą kuchnią-obfite posiłki,  świetlica z TV i sprzętem nagłaśniającym, kawiarnia, plac zabaw 
dla dzieci, tenis stołowy, Zadaszone miejsce na ognisko. Do centrum miasta pieszo ok. 30 minut. Do Kuźnic stacji kolejki liniowej 
około 30 minut.  W odległości 200 m od ośrodka znajdują się 2 wyciągi narciarskie, a w odległości 700 m zespół 9 wyciągów na 
Nosalu. Więcej na: www.zakopane-api.pl.

Góry      ZAKOPANE 7-19 LAT
 Tatry      O.W. „API 1 i API 3”     rekreacja - narciarski - snowboardowy - językowy(angielski)

TURNUSY TERMIN REKREACYJNY NARCIARSKI LUB
SNOWBOARDOWY

      JĘZYKOWY 
      ANGIELSKI

I  31.01 - 7.02 805 zł      895 zł     890 zł
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera:  zakwaterowanie 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 i medycz-
na(leka, instruktorska,  bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywko-
wy: 3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, wycieczka na Gubałówkę wjazd kolejką góra-dół, 2 
godzinny wstęp do Aquaparku w Zakopanem, 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, ochraniacze 
na nadgarstki dla snowboardzistów, ważną legitymację szkolnej obowiązkowo !!. Na miejscu istnieje możliwość wy-
pożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego od 25-30 zł/dzień za komplet. Na karnety narciarskie należy 
przenzaczyć ok. 350-400 zł
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 Ko-
zińcu 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 językowy:  15 godzin zegarowych kursu j.angielskiego, połączenie efektywnego przyswajania języka i cieka-
wie spedzonych ferii, poznwanie realiów życia i ciekawostkek krajów anglojęzycznych, podniesienie ogólnego pozio-
mu umijętności językowych, zwiększenie zasobu słownictwa, umięjętności poprawnego pisania, czytania, mówienia i 
rozumienia na różym poziomie zaawansowania, warsztaty nastawione głównie na konwersacje przełamujące barierę 
językową. 

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 jadal-
nia, 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. 
Do najbliższych wyciągów ok. 700 m., do Krupówek 4 km. 

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

TURNUSY TERMIN      NARCIARSKI          JUDO REKREACYJNY

I 31.01 - 7.02    870 zł   870 zł 785 zł
II 7.02 - 14.02    870 zł   870 zł 785 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, 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. 350-400zł.
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. usytuowanej u zbiegu granic 3 państw: Austrii, Włoch i Słowenii. Znany 
jest z doskonałych terenów narciarskich. Słoneczna pogoda i dobrze utrzymujący się śnieg oraz świetnie zagospodarowane i 
perfekcyjnie przygotowane trasy, ściągają tu prawdziwych miłośników narciarstwa. Trzy Centra Narciarskie: Bad Kleinkirchheim 
100 km tras, Ski Arena Nassfeld Hermagor 110 km tras, Gerlitzen Alpen 51 km tras. Hotel Egger położony w Villach, posiada 4-6 
osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym /możliwe łóżka piętrowe/. Do dyspozycji uczestników: restauracja, sala dyskote-
kowa, świetlica /TV Sat, DVD, video/, pokoje do gry, tenis stołowy, automaty do gry, kącik internetowy. Obiekt zobacz na: www.
jugendhotelegger.at

Cena zawiera:  zakwaterowanie w pokojach 4-6 os. przejazd autokarem (TV, WC), wyżywienie 3 razy dziennie(śniadania, lunch 
pakiet na stok, obiadokolacja, podwieczorek, opieka wychowawczo-instruktorska, ubezpieczenie AXA S.A. /KL + NNW + Bagaż 
+ SPORTY AMATORSKIE/Cena nie zawiera: 6-dniowy karnet Top Ski Karyntia obejmujący 3 stacje narciarskie z ponad 250 km 
tras.: cetrum narciarskie Gerlitzen Alpen,   Ski Arena Nassfeld Hermagor, Centrum Narciarskie Bad Kleinkirchheim. Ceny karne-
tów: roczniki 1995-1998 - 111 €, roczniki 1999 i młodsi - 89 €, kaucja zwrotna za karnet 5 €. basen - karnet 6 dniowy ok. 20 €. Zale-
camy 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.

Cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów w apartamentach 3* 4-8 os. przejazd autokarem (TV, WC), wyżywienie polska 
kuchnia: 3 razy dziennie(sniadania, lunch pakiet na stok, obiadokolacja , opieka wychowawcza, konsultacje instruktora, 
ubezpieczenie Signal Iduna Bezpieczne Podróże: KL, NNW, bagaż, koszty ratownictwa górskiego, 6 dniowy karnet Valfrejus 
(możliwość rozszerzenia karnetu na Val Thorens za dodatkową opłatą ok. 22 euro/dzień)
Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej za apartament (65€/os.), taxa klimatyczna ok. 15 Euro/pobyt/os, bielizny pościelowej 8 € 
za wcześniejszym zgłoszeniem w biurze lub można zabrać własną, jeżeli apartament nie zostanie posprzątany, lokatorzy są 
zobowiązani do zapłaty za sprzątanie - potrącenie z kaucji.  Zalecamy zabrać: plecak na buty na narty lub snowboard, go-
gle, kask obowiązkowy, sprawny sprzęt narciarski lub snowboardowy, okulary przeciwsłoneczne, krem ochronny, ręczniki.  
Kaski  ochronne obowiązkowe do 16 roku życia. Obowiązkowe zdjęcie do karnetu. Obowiązkowo każdy uczestnik musi 
posiadać dowód osobisty /tymczasowy lub Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu.
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Góry      AUSTRIA - VILLACH 12-19 LAT
 Karyntia      Hotel „EGGER”     narciarski - snowboardowy

Góry      FRANCJA - VALFREJUS 12-19 LAT
 Alpy     APARTAMENTY      narciarski - snowboardowy      karnet w cenie !!
Valfréjus  to przepiękna miejscowość zlokalizowana na wysokości 1550 m.n.p.m., położona w otoczeniu lasów modrzewio-
wych, usytuowana nieopodal słynnego regionu narciarskiego „3 Vallées, idealna dla miłośników przygód i zabaw. Valfrejus za-
inaugurowała nowy styl miejscowości narciarskich. Wybudowana w środku lasu, doskonale zintegrowana z otoczeniem, ze 
sklepami i strefą wyłączoną z ruchu kołowego unika masowego napływu turystów przez co w dalszym ciągu zachowuje swój 
szczególny urok. Wszystkie rezydencje wykończone są drewnem i posiadają stylowe, spadziste dachy. Zróżnicowane trasy nar-
ciarskie i możliwość jazdy w głębokim śniegu czynią tą miejscowość atrakcyjną  dla amatorów sportów zimowych. W Valfrejus 
przeważają łatwe i średnio trudne trasy narciarskie, których łączna długość wynosi ok. 65 km, lecz nie brakuje tutaj również kilku 
tras czarnych  dla najtrwalszych narciarzy. Znajduje się tu też snowpark, gdzie można oddać się śniegowym akrobacjom. Co 
ciekawe wszystkie trasy zjazdowe mają swój koniec w centrum miasteczka, co wyklucza możliwość zgubienia się czy pomyle-
nia trasy. Rezydencja 3* usytuowana jest bezpośrednio przy stoku narciarskim. Zjazd na nartach możliwy jest prawie pod same 
drzwi rezydencji, a wyciągi, sklepy, restauracje i bary znajdują się w odległości ok.  100 m.  W cenę wliczone jest korzystanie z 
sauny oraz sali fitness. Dostęp do darmowego internetu w holu recepcji. Apartamenty 4-8 os. składają się z pokoju dzienno-sy-
pialnego oraz jednego lub kilku pokoi sypialnych. Każdy apartament wyposażony jest ponadto w łazienkę, toaletę oraz  aneks 
kuchenny wyposażony w płyty grzewcze,  kuchenkę mikrofalową, ekspress, zmywarkę, lodówkę oraz naczynia do przygotowy-
wania i spożywania posiłów.

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 17.01 - 24.01 1510 zł
II 24.01 - 31.01 1510 zł
III 31.01 - 7.02 1510 zł
IV 7.02 - 14.02 1510 zł
V 14.02 - 21.02 1510 zł
VI 21.02 - 28.02 1510 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

TURNUSY TERMIN       OBÓZ NARCIARSKI LUB                           
SNOWBOARDOWY 

I 16.01 - 25.01 1760 zł
II 23.01 - 1.02 1760 zł
III 30.01 - 8.02 1760 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 

Góry      WŁOCHY - VAL DI SOLE - PEJO FONTI 12-19 LAT
 Alpy        HOTEL „ZANELLA ***”                         narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI LUB  SNOWBOARDOWY

I 30.01 - 8.02  1760 zł
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

VAL DI SOL E  to jeden z najbardziej znanych regionów narciarskich we Włoszech. Dolina Słońca znajduje się w zachodnim 
Trentino, w samym sercu Dolomitów . Region ten słynie z dużych opadów śniegu, pięknej, słonecznej  pogody i długich tras 
zjazdowych. Val di Sole to renomowane ośrodki narciarskie, które zadowolą z pewnością wszystkich narciarzy i snowboar-
dzistów od początkujących po zaawansowanych amatorów białego szaleństwa. Pejo Fonti - miejscowość położona 1400 
m n.p.m. dosłownie zawieszona w górach, wraz z otaczającymi ją szczytami stwarza wręcz bajkową scenerię. Nowością w 
sezonie 2010/2011 jest otwarta w tym sezonie po raz pierwszy kolejka górska z Pejo Tarlenta na Ortles Cevedale, której gór-
na stacja znajduje się ponad 3000 m n.p.m. i z której rozpoczyna się obfitująca we wspaniałe witoki 8 km nartostrada, trasy 
narciarskie jakie oferuje Pejo to głównie długie i widokowe zjazdy, świetnie dla początkujących i średnio zaawansowanych 
narciarzy ale i zaawansowani nie będą się tu nudzili. Zobacz wyciągi i stacje narciarską na http://www.skipejo.it/index.php?i-
d=1&L=1.  Atrakcją jest Cirmolino Club: plac zabaw na sniegu tuz przy trasach zjazdowych  http://www.dossdeigembri.it/. 
Hotel Zanella *** , którego tradycje sięgają 1880 roku wykończono i utrzymano w klimacie początków ubiegłego stulecia. 
Zakwaterowanie w pokojach 2 ,3 4 os wyposażone w telewizję satelitarną, łazienkę z wc, ręczniki, telefon. Częśc pokoi z  
łóżkaiem pietrowym.W hotelu znajduje się również restauracja gdzie skosztować można specjałów miejscowej kuchni, bar 
oraz narciarnia. Dodatkowo w hotelu można korzystać bezpłatnie z WiFi. W odległości 500 m od hotelu znajdują się baseny 
termalne www.termepejo.it. Odległość od stacji wyciągów w Pejo 450 m. 
6 DNIOWY SKIPASS Combi 3+( 3 x Pejo, 1 x Marilleva, 1 x Folgarida , 1 x Passo Tonale:  obejmuje 3 znane ośrodki narciarskie: 
Pejo 18 km tras, Marilleva -Folgarida 62 km tras, Passo Tonale  12 km tras.  

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 31.01 - 7.02 980 zł
II 7.02 - 14.02 980 zł

Rozkład jazdy www.juvenia2000.pl

Cena zawiera:   zakwaterowanie 7 noclegów, przejazd autokarem (TV, WC, klimatyzacja), wyżywienie 3 razy dziennie serwowane do stolika(śniadania, lunch 
pakiet na stok(dwie kanapki z wędliną i serem, woda mineralna, gorąca herbata do termosów) 2-daniowa obiadokolacja , deser, bufet sałatkowy, woda do obia-
dokolacji, opieka wychowawczo-instruktorska, dojazd autokarem na stoki, ubezpieczenie Signal Iduna/Amatorskie uprawianie sportów zimowych/ KL 10000 
euro, koszty ratownictwa /5000 euro, bagaż  800 zł. 
Cena nie zawiera:  opłaty za skipass COMBI 3+3 obejmujący jazdy na stacjach: 3 x Pejo, 1 x Marilleva, 1 x Folgarida, 1 x Passo Tonale -142 Euro dzieci ur. p 30.11.1998, 
dzieci i młodzież urodzona przed 30.11.1998 201 Euro., kaucji zwrotnej za skipass (5€), + zdjęcię do wyrobienia skipassu. Należy zabrać: plecak na buty na narty 
lub snowboard, gogle, kask obowiązkowy, sprawny sprzęt narciarski lub snowboardowy, ważny paszport lub dowód osobisty, 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.
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