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KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ OŚRODEK RODZAJ WIEK STR

Polska - Jastrzębia Góra - Morze O.W.R. „HUTNIK” Rekreacyjny - sportowy 7 - 19 3

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

Polska - Rowy - Morze O.W.K. „TROJAK” Rekreacyjny - piłkarski - siatkarski 7 - 19 4

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

Polska - Zakopane - Góry O.W. „API 3” Rekreacyjny - sportowy 7 - 19 5

KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ OŚRODEK RODZAJ WIEK STR

Albania - Durres Hotel Ameba Akropoli 
Group *** Rekreacyjno - turystyczny 13 - 18 5

Bułgaria - Złote Piaski Hotel Mak***, Złoty Róg*** Rekreacyjno - turystyczny 10 - 19 6

Chorwacja - Wyspa Pag „Giovanni” „Sabalicz” Rekreacyjno - turystyczny 10 - 19 6

Czarnogóra - Sutomore Pensjonat Bonaca i Mija *** Rekreacyjno - turystyczny 10 - 19 7

Czechy - Wranów nad Dyją   Praga+Wiedeń Penzion Prehrada ** Rekreacyjno - sportowy - turystyczny 8 - 19 7

Grecja - Chalkidiki - Nea Fokea Ośrodek Skouras Rekreacyjno - turystyczny -sportowy- judo - językowy angielski 8 - 19 8

Hiszpania - Lloret de Mar Casino Royal *** Rekreacyjno - turystyczny - językowy hiszpański 12 - 18 8

Włochy - Rimini Hotel Brenta *** Rekreacyjno - turystyczny - judo - taneczny   8 - 19 9

Węgry - Siofok Youth Hotel Ezüstpart Rekreacyjno - turystyczny   11 - 18 9

ROZKŁAD JAZDY - OBOZY I KOLONIE W KRAJU 10

ROZKŁAD JAZDY - OBOZY I KOLONIE ZA GRANICĄ 11

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !!!
Biuro Podróży „Juvenia 2000” jest biurem z 26 - 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 2014. 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 do skorzystania                 
z naszej oferty wczasowej  

„WIOSNA - LATO - JESIEŃ 2014” 

z wczasów w kraju (morze, jeziora, góry) i zagranicą - Chorwacja, Czarnogó-
ra, Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy(największa i najlepsza oferta wczasów 
uzdrowiskowych, termalnych i nie tylko - 60 miejscowości, 100 hoteli, oferty z 

dojazdem własnym i zorganizowanym), .

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 M202571 ważnej do 2.02.2015 

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

ŁEBA 7-12 lat-kolonia 
13-19 lat-obóz

Jastrzębia Góra – miejscowość położona na najwyższej części polskiego wybrzeża, nad pełnym morzem i odznacza się piękną plażą, ma-
lowniczą okolicą z głębokimi jarami i wąwozami. Jest najdalej na północ wysuniętą miejscowością w Polsce. Może pochwalić się tym, że leży 
na przepięknym klifowym brzegu Bałtyku. Swoją sławę zawdzięcza również wartościom przyrodniczym i klimatycznym. Cicha, czysta plaża 
stwarza idealne miejsce dla kąpieli wodnych i słonecznych.
O.W.R HUTNIK - usytuowany jest w najwyższym punkcie Jastrzębiej Góry /67,8 m npm/ w odległości 500 m od plaży. Ośrodek dysponuje 
400 miejscami hotelowymi w pokojach 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie ośrodka znajdują się: sale dydaktyczne, 
świetlica ze sprzętem RTV, stołówka. Na miejscu basen kryty z podgrzewaną wodą, boisko do siatkówki, kort tenisowy, bilard, tenis stołowy. 
Obiekt grodzony, strzeżony 24 h/dobę.

Łeba – to jedna z najładniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości nad Bałtykiem. Położona na obrzeżach Słowińskiego Parku Na-
rodowego, który może poszczycić się szerokimi, piaszczystymi plażami, jeziorami w sąsiedztwie lasów oraz unikalnymi ruchomymi wydmami. 
Zaliczana do obszarów chronionych ze względu na swoje walory uzdrowiskowe i rekreacyjne. Dzięki panującemu tu mikroklimatowi wskazana 
do leczenie 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. Ośrodek Wczasowy „KORAL”  położony jest w Łebie przy ul. Nadmorskiej, która jest najbliżej w stosunku do morza położoną ulicą 
w Łebie , odległość 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( przeznaczony tylko dla wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Położenie w malowniczym miejscu, w otoczeniu Słowińskiego Parku Narodowego, Jeziora Sarbsko oraz Jeziora Łebsko, wkom-
ponowany jest w sosnowe drzewa, co gwarantuje spokojny wypoczynek w zdrowym i czystym klimacie. Obiekt posiada 300 miejsc. Zakwate-
rowanie 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 12 noclegów w pokojach 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 w ośrodku, opieka medyczna, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy: 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek, 3 dys-
koteki w tygodniu 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, dyplomy za uczestnictwo w obozie. 
WYCIECZKI: 1. autokarowa całodniowa do Trójmiasta z przewodnikiem: zwiedzanie starówki i ratusza w Gdańsku kościół Mariacki wejście 
na wieżę, pomnik Neptuna, zwiedzanie Sopotu, spacer po deptaku, krzywy dom, zwiedzanie portu w Gdyni, wejście na ORP Błyskawica,  
2. autokarowa półdniowa na Półwysep Helski z przewodnikiem: wejście na latarnie na Helu, spacer i zwiedzanie fortyfikacji wojennych, wstęp 
do fokarium, zwiedzanie Muzeum Rybackiego w Jastarni, 3. piesza do Władysławowa: spacer Aleją Gwiazd Sportu, port, wejście do Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, wejście na latarnie morską na Przylądku Rozewie, spacer po wąwozie Chłapowskim,  rejs statkiem po 
Bałtyku. Uwaga! Kapiel w basenie w czepkach. Należy zabrać także odpowiednie obuwie.

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 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. neptunalia, wybory miss/mistera 
kolonii,  randka w ciemno, konkursy, chrzty i śluby kolonijne, kalambury , bal przebierańców, konkurs piosenki kolonijnej, konkurs wiedzy                                            
o okolicy dyplomy za uczestnictwo w obozie. WYCIECZKI: 1. autokarowa całodniowa do Słowińskiego Parku Narodowego z przewodnikiem: 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, spacer po Słowińskim parku 
narodowym    2. autokarowa do Wioski Indiańskiej w Runowie „ Program Survivalowy” wyjście do lasu z instruktorami po wcześniejszej krótkiej 
mustrze. Podział na grupy, budowa szałasów i obozowiska, pokaz jak zdobywać pożywienie i nie zgubić się w lesie, przydatne techniki survi-
valowe. Przejście po moście linowym nad rzeką i pokonanie stromego wzniesienia. Na koniec ścianka wspinaczkowa lub skrzynki na terenie 
ośrodka, rejs statkiem po Bałtyku.  
PROGRAM REKREACYJNO-SPORTOWY: zajęcia 2 godz. dziennie w sekcjach koszykarskiej: piłkarskiej i siatkarskiej, turnieje i rozgrywki.

Wyjazd pociągiem z Katowic w godzinach wieczornych i powrót w godzinach porannych do Katowic. 
Obowiązkowo! Proszę zabrać aktualną legitymację szkolną. Zalecamy zabrać wygodne obuwie i strój sportowy.

TURNUSY 14 DNI TERMIN REKREACYJNY
I Autokar 9.07 - 21.07 1485 zł
II Autokar 21.07 - 2.08 1485 zł

Rozkład jazdy str. 10

TURNUSY 14 DNI TERMIN REKREACYJNO-SPORTOWY
I Pociąg 9.07 - 22.07 1280 zł
I Autokar 9.07 - 22.07 1350 zł
II Pociąg 20.07 - 2.08 1280 zł
II Autokar 20.07 - 2.08 1350 zł
Rozkład jazdy autokarem  na str. 10  Rozkład jazdy PKP i miejsce zbiórki zostaną podane po 15.06.2014
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ROWY 7-12 lat-kolonia 
13-19 lat-obóz

TURNUSY 11 DNI TERMIN REKREACYJNY      TANECZNY        
I Autokar 28.06 - 8.07 1090 zł       1130 zł
II Autokar 8.07 - 18.07 1090 zł     -----------------

Rozkład jazdy na str. 10

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, medyczna, instruk-
torska, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, dyplomy  za  uczestnictwo,  ubezpieczenie  NNW,  program kulturalno-rozrywkowy: 3 
dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, 
WYCIECZKI: 1. wycieczka piesza do Poronina, 2. wycieczka piesza do Szaflar ze wstępem 2 godz. na baseny termalne, 3. wyciecz-
ka 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 Pęksowym Brzyzku, 4. wycieczka 
autokarowa na Morskie Oko 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 towarzyskiego: 
tango, samba, chacha, rumba, walc angielski i wiedeński, quickstep, jive.
Należy zabrać: ważną legitymację szkolną, strój kąpielowy, wygodne obuwie

ROWY – miejscowość słynąca ze specyficznego mikroklimatu korzystnego dla osób cierpiących na schorzenia tarczycy, układu krążenia  
i górnych dróg oddechowych. Rowy leżą na naturalnej otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Oddalenie od ośrodków przemysłowych  
i bliskość Słowińskiego Parku Narodowego, w otoczeniu lasów sosnowych gwarantuje wypoczywającym czyste powietrze, wodę oraz piękną 
piaszczystą plażę. O.K.W.”TROJAK” – obiekt położony 450 m od plaży. Na ogrodzonym terenie znajdują się 1 piętrowe pawilony murowane z 
balkonami. Wszystkie pokoje 3, 4 os z łazienką z prysznicem, umywalką i WC. Na terenie obiektu stołówka, sala TV, tenis stołowy, bilard, 
gry zręcznościowe, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki i piłki nożnej, miejsce na ognisko. Na miejscu wypożyczalnia rowerów 
górskich. Więcej informacji o ośrodku na stronie www.trojak.ta.pl 

TURNUSY 14 DNI TERMIN REKREACYJNY  PIŁKARSKO-SIATKARSKI
I Pociąg 9.07 - 22.07 1280 zł             1310 zł
I Autokar 9.07 - 22.07 1360 zł             1390 zł
II Pociąg 20.07 - 2.08 1280 zł             1310 zł
II Autokar 20.07 - 2.08 1360 zł             1390 zł

Rozkład jazdy autokarem na str. 10  Rozkład jazdy PKP i miejsce zbiórki zostaną podane po 15.06.2014

Cena zawiera: zakwaterowanie 11 noclegów w pokojach  3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,  przejazd pociągiem + trans-
fery  autokarowe do ośrodka, wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza i 
medyczna, ratownika na plaży,  ubezpieczenie NNW, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, program kulturalno-turystyczny:  wycieczka 
rowerowa,  3 dyskoteki,  zajęcia na obiektach sportowych, ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy, turnieje sportowe, dyplomy za  
uczestnictwo,  imprezy ogólno kolonijne tj. neptunalia, wybory miss i mistera kolonii,  randka w ciemno, konkursy, Spartakiada kolonijna itp. 
WYCIECZKI: 1. wycieczka autokarowa do Ustki -  zwiedzanie miasta, starówka, spacer promenadą, zwiedzanie Muzeum Ziemi Ustec-
kiej, rejs statkiem po Bałtyku, zwiedzanie farmy pszczelarskiej w Krzemienicy z prelekcją, 2. wycieczka autokarowa z przewodnikiem do 
Słowińskiego Parku Narodowego ze zwiedzaniem ruchomych wydm i Izby Przyrodniczej Słowińskiego Parku Narodowego, Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach. 
PROGRAM PIŁKARSKO-SIATKARSKI – zajęcia w grupach sportowych: w sekcji piłkarskiej 2 godziny dziennie, w sekcji siatkarskiej 2 
godz. dziennie, turnieje i rozgrywki sportowe.
                        Wyjazd pociągiem z Katowic w godzinach wieczornych i powrót w godzinach porannych do Katowic. 
                                        I TURNUS - wyjazd pociągiem z Katowic, powrót autokarem zgodnie z rozkładem jazdy 

Obowiązkowo! Należy zabrać aktualną legitymację szkolną. Zalecamy zabrać wygodne obuwie i strój sportowy.

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 bilardowy, 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 



5

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

Cena zawiera: zakwaterowanie 11 lub 13 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, medyczna, bilety wstępów do zwie-
dzanych miejsc, dyplomy za uczestnictwo, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy:  3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, 
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 godzinny wstęp do Aquaparku 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, boiska do siatkówki i piłki nożnej, wieczory kinowe. 

TURNUSY 12  LUB 14 DNI TERMIN REKREACYJNY      SPORTOWY      

I Autokar 13.07 - 24.07 1170 zł       1190 zł

II Autokar 13.07 - 26.07 1295 zł       1320 zł
Rozkład jazdy na str. 10

ALBANIA – DURRES 
MORZE ADRIATYCKIE RIWIERA ALBAŃSKA

13-18 lat
obóz

DURRES - to największe miasto na albańskiej riwierze. Szerokie piaszczyste plaże, ciepła woda południowego Adriatyku oraz wspa-
niały klimat, ale także gwarancja nie zapomnianej zabawy. Jest to jeden najbardziej znanych albańskich kurortów, w którym znajdziemy 
oprócz przepięknych plaż, także liczne zabytki z okresu panowania ilirskiego, rzymskiego i weneckiego. 
Hotel *** Pameba Akropoli Group usytuowany w Durres, dzielnica Golem, nad brzegiem Morza Adriatyckiego, ok. 200 m. od plaży 
i 11 km od centrum miasta. Hotel posiada 22 komfortowe i ładnie urządzone pokoje 4-5 osobowe. Wszystkie pokoje posiadają TV, 
klimatyzację, łazienkę z WC i prysznicem, balkon. Do dyspozycji gości hotelowych recepcja, parking, basen odkryty, weranda i 
restauracja.   

Cena zawiera:  - przejazd autokarem (WC,DVD,klimatyzacja),  9 noclegów w pokojach 4,5 os, 9 śniadań (bufet), 9 lunchy (serwowane), 9 
obiadokolacji (serwowane) plus woda do lunchu i kolacji,Suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie: NNW - 5000 EUR i KL -10000 
EURO, bagaż - 200 EUR., realizacja programu obozu., opieka wychowawców, miejscowa opieka lekarska  
Cena nie zawiera: obowiązkowej opłaty klimatycznej 10 EUR/os. - płatna na miejscu, obowiązkowej kaucji 30 EUR/os. - kaucja pobierana 
jest w momencie zakwaterowania uczestnika, stanowi częściowe zabezpieczenie dla hotelarza z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych 
na mieniu hotelarza przez uczestnika. Podlega zwrotowi po wykwaterowaniu jeżeli nie została wyrządzona szkoda. Cena nie zawiera opłat 
za wycieczki fakultatywne, opłat za serwis plażowy. UWAGI: Osoby do 18 roku życia muszą posiadać ważny paszport minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy. Świadczenia zaczynamy kolacją w dniu przyjazdu a kończymy obiadem w dniu wyjazdu. 
sugerowane kieszonkowe ok. 100 EUR bez uwzględnienia wycieczek fakultatywnych i biletów wstępu. 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: wycieczka do Tirany I Kruji - ok. 30 EURO, wycieczka do Breat - ok. 30 EURO, wycieczka do Ohrid i 
Podgradec -  ok. 39 EURO, wycieczka do Albanii południowej (Vlora, Llogara, Oricum) - ok.35 EUR/os

TURNUSY 12 DNI TERMIN OBÓZ REKREACYJNY
I Autokar 30.06 - 11.07 1790 zł
II Autokar 9.07 - 20.07 1790 zł
III Autokar 18.07 - 29.07 1790 zł
IV Autokar 27.07 - 7.08 1790 zł
V Autokar 5.08 - 16.08 1790 zł
VI Autokar 14.08 - 25.08 1790 zł

Rozkład jazdy na str. 11

PROGRAM SPORTOWY – zajęcia w grupach sportowych piłkarskich 2 godziny dziennie, sekcji koszykarskiej 2 godz. dziennie i w 
sekcji siatkarskiej 2 godz. dziennie, turnieje i rozgrywki sportowe.

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 obejmuje 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.
O.W. „API3 ” – budynek dwupiętrowy drewniany w stylu regionalnym. Dysponuje komfortowymi pokojami 2,3,4,5 os. pełnym węzłem 
sanitarnym i TV. Ściany w większości pokoi wykonane są z naturalnego drewna. Cały budynek i teren należący do budynku jest ogrodzony. 
Jest to jedno z najlepiej usytuowanych miejsc w Zakopanem. Położony na Pardałówce blisko szlaków turystycznych. Na miejscu: jadalnia z 
wyśmienitą kuchnią, świetlica z TV i stołem do ping-ponga, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, duży teren trawiasty do zabaw, boiska 
do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. Do centrum miasta pieszo ok. 20 minut. Do Kuźnic stacji kolejki liniowej około 20 minut. Właścicielce 
pensjonatu nadano Tytuł Honorowy „Gospodarz Roku 2002”. Więcej na www.zakopane-api.pl 
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CHORWACJA – WYSPA PAG
MORZE ADRIATYCKIE     wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 

10-19 lat
obóz

ZŁOTE PIASKI - perła bułgarskiego wybrzeża czarnomorskiego - unikalne połączenie wspaniałej roślinności, cudownych krajobrazów, pięknych hoteli i terenów 
sportowych. Znajdują się 18 km od Warny, jednego z największych miast kraju. Plaża, pokryta drobnym, 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 golfa, 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 500 m. od plaży i cenrum kurortu, ok. 600m od 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, bilard, stół 
do ping-ponga, boisko sportowe. Zakwaterowanie w pokojach 3,4 os z łazienką, klimatyzacją, balkonami.  Hotel MAK *** - położony w samym centrum 
Złotych Piasków, a jednocześnie wśród wiekowych drzew, ok. 300 m od morza i centralnej promenady. Do dyspozycji gości - odkryty basen kąpielowy, 
leżaki przy basenie, basen dla dzieci, restauracja, lobby bar, bar przy basenie, sky bar, recepcja, sejf w recepcji, 3 windy, mały sklep, kantor, Internet w sky barze 
i Wi-Fi Internet przy recepcji, sale konferencyjne, centrum sportowym - z sauną, fitness, tenisem stołowym, bilardem. Zakwaterowanie w pokojach 3,4 
osobowych znajdujących się w oddzielnym hotelowym skrzydle, wyposażone w klimatyzacją, TV-SAT, telefonem, lodówką, łazienką 
z wanną i balkonem.

TURNUSY 12 DNI TERMIN HOTEL ZŁOTY RÓG   HOTEL MAK 
I Autokar 30.06 - 11.07 1350 zł 1450 zł
II Autokar 9.07 - 20.07 1390 zł 1470 zł
III Autokar 18.07 - 29.07 1390 zł 1470 zł
IV Autokar 27.07 - 7.08 1390 zł 1470 zł
V Autokar 5.08 - 16.08 1390 zł 1470 zł
VI Autokar 14.08 - 25.08 1390 zł 1470 zł

Rozkład jazdy na str. 11

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 przy obozie w hotelu Złoty Róg ***(dla chętnych wstęp do Delfinarium dodatkowo płatny), 
Dodatkowo płatne: .dyskoteki 5 Euro/os,  wycieczki fakultatywne - Warna i Delfinarium ok. 30 Euro - Neseber ok. 23 EUR, Bałczik,Przylądek Kaliakra+wieczór bułgarski ok.30 EUR
- „Zatoczki Przylądka Kaliakra” ok. 15 EUR, rejs statkiem ok. 20 EUR, Istambuł ok. 60 EUR + wiza turecka 11 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

PAG - to malownicze miasteczko położone na wyspie o tej samej nazwie, która ciągnie się wzdłuż wysokich Gór Velebit. Pag jest znaną 
miejscowością turystyczną z niepowtarzalną atmosferą Starego Miasta. W centrum znajdują się przytulne kawiarenki, sklepy z pamiątkami, 
dyskoteki, centrum sportowe z basenem, w pełni wyposażona strzeżona piaszczysto-żwirkowa plaża miejska. W okolicy znajdują sie jedne 
z najlepszych tras rowerowych w Chorwacji. Pensjonaty - Giovanni” , „Sabalicz” 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 łazienka-
mi. oraz studiach z łazienkami, możliwe łóżka piętrowe Restauracja na 50 osób, kawiarenka. WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie: śniadania 
bufet, herbata, 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 płatne. Prowiant na 
drogę powrotną. Dodatkowo Płatne: zwrotna kaucja 10 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu)

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY
I 3.07 - 14.07 1650 zł
II 12.07 - 23.07 1690 zł
III 21.07 - 1.08 1690 zł
IV 30.07 - 10.08 1690 zł
V 8.08 - 19.08 1690 zł
VI 17.08 - 28.08 1690 zł

Rozkład jazdy na str. 11

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV, klimatyzacja), 9  noclegów , 3 posiłki dziennie ( śniadanie, lunch, obiadokolacja) - suchy prowiant na 
drogę powrotną, taksa klimatyczna, opieka wychowawców, pilota, rezydenta, ratownika na plaży miejskiej, ubezpieczenie KL i NNW, realizacja 
programu: gry zespołowe, wycieczki piesze po okolicy, 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: Kornati - morski park narodowy  rejs statkiem 40 Euro, Wyspa Pag 15 Euro,  Zadar 25 Euro,
Wodospady rzeki Krka  43 Euro, rejs statkiem 28 Euro. Szczegółowy opis wycieczek www.juvenia2000.pl 

BUŁGARIA – ZŁOTE PIASKI 
MORZE CZARNE 

10-19 lat
obózALL INCLUSIVE

Hotel MAK ***

Hotel ZŁOTY RÓG ***
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CHORWACJA – WYSPA PAG
MORZE ADRIATYCKIE     wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 

10-19 lat
obóz
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CZECHY - WRANÓW NAD DYJĄ    
JEZIORA MORAWY PŁD.     wycieczki do Pragi i do Wiednia w cenie!!

8-12 lat-kolonia,  
13-19 lat-obóz

CZARNOGÓRA – SUTOMORE
RIWIERA BARSKA                                             wycieczka do Dubrownika

10-19 lat
obóz

SUTOMORE to nadmorska miejscowość zapewniająca wiele rozrywek. Leży na Riwierze Barskiej nad Zatoką Sutomorską, 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-cerkiew św. 
Tekli, który posiada 2 ołtarze- katolicki i prawosławny. Warto poświęcić trochę czasu na poznanie pięknych plaż, bujnej roślinności i różnorodno-
ści krajobrazów. Sutomore od dawna uważane jest za idealne miejsce dla miłośników wypoczynku na plaży i spokoju na łonie natury, a także 
nocnego życia. Miejsce, które urzeka swym pięknem i niepowtarzalną atmosferą, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. 
Pensjonat Bonaca i Mija *** nowoczesne pensjonaty położone w spokojnej części Sutomora, wśród zieleni. Na miejscu: basen okryty dla 
gości, wspólny taras, internet, telewizję kablową. Każdy pokój z łazienką, TV, klimatyzacją, lodówką, balkonem. Pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe. 
Odległość do ścisłego centrum - 10 min. spacerkiem.

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY
30.06 - 11.07 1690 zł
9.07 - 20.07 1690 zł
18.07 - 29.08 1690 zł
27.07 - 7.08 1690 zł
5.08 - 16.08 1690 zł

Rozkład jazdy na str. 11

Cena zawiera: - przejazd autokarem(Wc, klimatyzacja, DVD), 9 noclegów, wyżywienie FB ( śniadanie, lunch, obiadokolacja) - 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 Dubrownika - zwiedzanie przepięknej starówki. 
Cena nie zawiera: wycieczek fakultatywnych: Albania -Szkodra 25 Euro, Montenegro Tour 30 Euro, Malowniczy Trawers nad Jeziorem 
Szkoderskim 40 Euro,  Stari Bar i Stara Oliwka  10 Euro, Rafting Kanionem rzeki Tara 65 Euro, rejs statkiem wzdłuż wybrzeża 15 Euro.  
Szczegółowy opis wycieczek na naszej stronie internetowej. ciepły posiłek w drodze  dojazdowej i powrotnej ok. 5 Euro/posiłek, kaucja zwrot-
na 10 Euro, 5 Euro - przewodnik miejski w Dubrowniku, dla chętnych możliwość do kupienia klimatyzacji w cenie 10 Euro. - zwrotna kaucja 
10 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu pobytu),
- 5 euro - przewodnik miejski w Dubrowniku.

TURNUSY 9 DNI REKREACYJNY
1.08 - 9.08 1295 zł
9.08 - 17.08 1295 zł

Rozkład jazdy na str. 11

Wranów nad Dyją  -  (czes. Vranov nad Dyjí) małe miasteczko leży na południowo-wschodnich granicach Republiki Czeskiej na Morawach, ok. 
110 km od Wiednia, nad rzeką Dyją, w pobliżu granicy austriackiej, 16 km na zachód-północny zachód od Znojma, na północno-zachodnim skraju 
czeskiego Parku Narodowego „Podyje”. 
PENZION PREHRADA  **   -  to pięknie położony w otoczeniu Parku Narodowego Podyji ośrodek składający się z budynku głównego i 10 dom-
ków bungalowów 4-5 os z pełnym węzłem sanitarnym. Odległość od jeziora i plaży 400 m.  Do centrum miasta ok. 800 m. Ośrodek ogrodzony, 
bezpieczny położony w cichej i spokojnej okolicy.
Zakwaterowanie w domkach typu bungalow 4,5 - osobowe  z łazienkami. W niektórych pokojach łóżka piętrowe. Domki wyposażone w WC, 
prysznic i aneks kuchenny z lodówką.  W głównym budynku można korzystać z salonu - świetlicy, sprzętu sportowego, rowerów . na terenie 
ośrodka znajduje się:  basen i brodzik dla dzieci, plac zabaw boisko do gry w piłkę,  badminton i tenis, miejsce do gry w tenisa stołowego, kręgle, 
taras z letnim ogródkiem

Cena zawiera: przejazd autokarem (WC,TV,klimatyzacja), 8 noclegów, wyżywienie 3 razy dziennie(śnia-
dania, obiad, kolacja, suchy prowiant na drogę powrotną), opieka kadry wychowawczej, opieka medyczna 
w ramach ubezpieczenia, , wycieczki: 1. Całodniowa autokarowa do Pragi z przewodnikiem z 1 godz. 
rejsem po Wełtawie, 2. Całodniowa autokarowa do Wiednia z przewodnikiem, wycieczka na zamek Vranov, 
bilety wstępu, ubezpieczenie Signal Iduna KL 10 000 Euro NNW 8000 zł, bagaż 800 zł , program kulturalno-
-rozrywkowy: 3 dyskoteki, zajęcia na teren ośrodka: gry i zabawy, konkursy, badminton, tenis stołowy, 
kręgle, kąpiele w basenie, zajęcia na świetlicy, ognisko-grill z pieczeniem kiełbasek. 
UWAGI: Osoby do 18 roku życia muszą posiadać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu z 
obozu lub dowód tymczasowy. Świadczenia zaczynamy obiadem w dniu przyjazdu a kończymy śniada-
niem w dniu wyjazdu plus suchy prowiant na drogę.
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GRECJA - CHALKIDIKI - NEA FOKEA
PÓŁWYSEP CHALKIDIKI

8-13 lat kolonie
14-19 lat obóz

NEA FOKEA - atrakcyjna nadmorska miejscowośc położona na Płw. Chalkidiki Piękne krajobrazy, plaże z krystalicznie czystą wodą, lasy 
sosnowe. Jak w każdym kurorcie greckim: tradycyjne kawiarnie i słynne tawerny sea-food z widokiem na morze. 
MIĘDZYNARODOWY OŚRODEK MŁODZIEŻOWY SCOURAS położony w pobliżu miejscowości Nea Fokea na Płw. Chalkidiki w północnej 
Grecji. Odległość od morza i plaży 150 metrów.  Na terenie kompleksu do dyspozycji dzieci i młodzieży podczas turnusu: - 2 baseny kąpielo-
we, 4 boiska piłki siatkowej, 2 korty tenisowe, 6 boisk piłki koszykowej, boisko piłki nożnej oraz plażowej, 2 boiska squash, batuty, pola do mini-
golfa, siłownia. Zakwaterowanie w domkach w układzie szeregowym (typu bungalow) 4-6 os z pełnym węzłem sanitarnym: łazienka i WC. 
W pokojach łóżka piętrowe. Wyposażenie: szafa, wieszaki, pawlacz na torby podróżne, mebelki ogrodowe, zewnętrzne suszarki do suszenia 
ręczników i odzieży. Dodatkowo na tereniE ośrodka ogólnodostępny kompleks łazienek i ubikacji. Zobacz ośrodek http//skourascamp.com
Stołówka na terenie ośrodka, zautomatyzowaną kuchnia i samoobsługową na 500 osób. Posiłki są pobierane grupami wg. ustalonych godzin. 
Codziennie podawane są 4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Kuchnia grecka (śniadania, ciepły lunch z deserem, kolacje w 
postaci II dania, do lunchu i kolacji podawana jest woda źródlana, pozostałe napoje dodatkowo płatne) Sekcje tematyczne: sekcja strzelecka, 
, sekcja atletyk, sekcja łucznictwa, sekcja rowerów górskich, sekcja aerobiku, sekcja hipiczna, sekcja tańców tradycyjnych, amfiteatr i sekcja 
teatralna, batuty, mini-golf, sekcja plastyczna (malarska i rzeźbiarska), labolatorium komputerowe, klub ekologiczny z zajęciami w zakresie 
recyclingu, klub dziennikarski dla wszystkich uczestników (redagowanie lokalnej gazety), place do gry w tenisa stołowego, szachów i gier 
stołowych na świeżym powietrzu. UWAGA !!! Sekcje sportowe prowadzone są przez anglojęzycznych instruktorów. 

TURNUSY 12 DNI OBÓZ REKREACYJNY   OBÓZ JĘZYKOWY ANGIELSKI         OBÓZ JUDO
30.06 - 11.07 1690 zł 1790 zł       1725 zł
9.07 - 20.07 1740 zł 1840 zł       ------------
18.07 - 29.07 1740 zł 1840 zł       ------------
27.07 - 7.08 1740 zł 1840 zł       ------------

Rozkład jazdy na str.  11

Cena zawiera: - przejazd autokarem Lux(klimatyzacja, WC, DVD),  9 noclegów w domkach bungalow 4-6 osobowe,  wyżywienie 4 razy 
dziennie , woda źródlana do posiłków,  suchy prowiant na drogę powrotną, opieka kadry wychowawczej, ratownika na basenie i na plaży, 
opieka pilota i rezydenta,  program kulturalno-rozrywkowy obozu/kolonii, zajęcia w sekcjach tematycznych, grecka opieka medyczna,
animacje, ubezpieczenie Signal Iduna KL 10 000 Euro NNW 8000 zł, bagaż 800 zł  
Cena nie zawiera: wycieczek fakultatywnych: Meteory 35 Euro, Waterland 35 Euro, Saloniki 35 Euro,  Ateny 75 Euro. Szczegółowy opis 
wycieczek na naszej stronie internetowej. Ciepły posiłek w drodze dojazdowej i powrotnej ok. 5 Euro/posiłek. 
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 zaczy-
namy lunchem w dniu przyjazdu i kończymy lunchem 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 JĘZYKOWY ANGIELSKI - nauka języka angielskiego, zajęcia prowadzone przez lektorów jęz. angielskiego, 2 godzin nauki dziennie w 
formie zajęć i warsztatów (poniedziałek - piątek), o wielkości klasy średnio 12 uczniów. Prowadzone są wszystkie poziomy , od początkującego 
( A1 ) do zaawansowanego poziomu Cambridge University ( C2 )..Znajomość języka angielskiego uczniów jest badana w dniu przyjazdu na 
podst. ustnego lub pisemnego testu kwalifikacyjnego. Pod koniec pobytu każdy z uczniów pobyt otrzyma certyfikat uczestnictwa .
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 japoń-
skie, 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/. 

Lloret de Mar najsłynniejszy wakacyjny kurort na Costa Brava - najbardziej znanym rejonem wybrzeża śródziemnomorskiego. Piękna piasz-
czysta 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 pobliżu głównego deptaka, ok. 300 metrów od plaży. Pokoje 3,4 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     OBÓZ JĘZYKOWY HISZPAŃSKI
I 30.06 - 11.07  1945 zł               2045 zł
II 9.07 - 20.07  1945 zł               2045 zł
III 18.07 - 29.07  1945 zł               2045 zł
IV 27.07 - 7.08  1945 zł               2045 zł

Rozkład jazdy na str.  11
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.
OBÓZ JĘZYKOWY - nauka języka hiszpańskiego, zajęcia prowadzone przez nauczycieli połączone z praktycznymi zadaniami w kontaktach z mieszkańcami 
Lloret de Mar.   WYCIECZKI FAKULTATYWNE:  Barcelona 40 Euro (Camp Nou dodatkowo płatny 20 Euro), Montserrat 45 Euro, Tossa de Mar 16 Euro, Water 
World 30 Euro, Girona Dali 45 Euro , Port Aventura 63 Euro, Marineland 24,50 Euro, Nurkowanie z awkalungiem 30 Euro, wieczór Flamenco 35 Euro Szczegó-
łowy opis wycieczek na www.juvenia2000.pl 

HISZPANIA - LLORET DE MAR
MORZE ŚRÓDZIEMNE - COSTA BRAVA

12-18 lat obóz

8
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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  OBÓZ TANECZNY
I 4.07 - 15.07 1720 zł ----------      ----------
II 13.07 - 24.07 1720 zł 1745 zł      ----------
III 22.07 - 2.08 1720 zł ----------      ----------
IV 31.07 - 11.08 1720 zł ----------     1760 zł

Rozkład jazdy na str. 11

WĘGRY SIOFOK    
JEZIORA BALATON

11-18 lat obóz

HISZPANIA - LLORET DE MAR
MORZE ŚRÓDZIEMNE - COSTA BRAVA

12-18 lat obóz

RIMINI miasto Felliniego, jeden z najatrakcyjniejszych kurortów wypoczynkowych położony na Riwierze Adriatyckiej. To raj dla dzieci i młodzie-
ży, promenady, dyskoteki, parki rozrywki z Aquafanem i Mirabilandią na czele oraz doskonałe 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. Zakwaterowanie w pokojach 3,4 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/ 

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, ubezpieczenie Signal Iduna KL 10 000 Euro NNW 8000 zł, bagaż 
800 zł , wycieczka autokarowa do San Marino, 2 x wycieczka do Parku Rozrywki w Mirabilandii w przedostatnim i ostatnim dniu - wstęp 
płatny dodatkowo we własnym zakresie ok. 25 Euro za 2 dni. 
Cena nie zawiera: wycieczek fakultatywnych: Rzym  Szczegółowy opis wycieczek na naszej stronie internetowej. , leżaki i parasol 4 Euro 
za dzień od osoby , bezpłatna plaża 150 m od hotelu, wstępy na dyskoteki ok. 5-10 Euro/os za wstęp, biletu wstępu do Parku Rozrywki 
Mirabilandia ok. 25 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 
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 TANECZNY - PROGRAM TANECZNY „You Can Dance” 20 godzin w turnusie zajęć z tańca z instruktorem, zajęcia z podstaw 
tańca towarzyskiego: tango, samba, cha-cha, rumba, walc angielski i wiedeński, quickstep, jive.
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 japoń-

Cena zawiera: - przejazd autokarem Lux(klimatyzacja, WC, DVD),  7 noclegów w pokojach 3 os. z łazienką,  - 7 noclegów w kompleksie,
wyżywienie 3 x dziennie, ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 7.000 zł, KL 15.000 €, bagaż 800 zł, OC 20.000 €), wykwalifikowana opieka pedagogiczna, opieka rezydenta w języku polskim, 
kierownika obozu, ratownika, realizacja programu, gry, konkursy z nagrodami, bal przebierańców, zabawy, dyskoteki.
Cena nie zawiera: - obowiązkowej kaucji zwrotnej: 15€ (płatna na miejscu jako zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez uczestnika obozu młodzieżowego), 
świadczeń nie zawartych w programie.
 UWAGI: dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Wegier 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, mały plecak turystyczny. Bagaż proszę zapakować do toreb lub plecaków bezstelażowych.

Kompleks Wakacyjny Youth Hotel Ezüstpart składa się z 2 pawilonów usytuowanych nad samym brzegiem Balatonu, w spokojnej i malow-
niczej dzielnicy Balatonszéplak, w jednej z najbardziej znanych i lubianych miejscowości południowego brzegu. Obiekt przynależy do Hotelu 
Silver Beach Ezustpart *** . W kompleksie: recepcja z holem wypoczynkowym, restauracja, lobby bar, kryty basen kąpielowy dla dorosłych 
(25 m x 11 m) i dzieci (4 x 11 m), sauna, jacuzzi, siłownia (salka gimnastyczna), kręgielnia, bilard, tenis stołowy, klub dla dzieci, mini golf, kort 
tenisowy, boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki. Łącze internetowe (WI-FI, bezpłatne) - w holu wypoczynkowym przy recepcji.
Zakwaterowanie w pokojach 3 osobowych, z łazienką i balkonem. Skromnie lecz praktycznie wyposażone. Wyżywienie: 3 x dziennie: 
śniadanie, obiady i kolacje w formie bufetu. Dodatkowo woda mineralna. 

TURNUSY 8 DNI REKREACYJNY
28.06 - 5.07 1255 zł
5.07 - 12.07 1255 zł
12.07 - 19.07 1255 zł
19.07 - 26.07 1255 zł
26.07 - 2.08 1255 zł
2.08 - 9.08 1255 zł
9.08 - 16.08 1255 zł
16.08 - 23.08 1255 zł

Rozkład jazdy na str. 11



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl1010

ŁEBA                ROWY JASTRZĘBIA GÓRA
BIAŁY  

DUNAJEC
 

ZAKOPANE

Bielsko-Biała Na przeciwko zatoki WPK stacja BP godz. 
19:00 powrót ok. 10:00 dopłata 60 zł 

Na przeciwko zatoki WPK stacja BP 
godz. 19:00 powrót ok. 10:00 dopłata 
60 zł

Na przeciwko zatoki WPK stacja BP
godz. 4:45 powrót ok. 22:15 dopłata 60 zł

Zatoka WPK na przeciwko stacji BP
godz. 9:15
powrót między 15-18

Zatoka WPK na przeciwko stacji BP
godz. 9:15
powrót między 15-18

Bytom
Plac Wolskiego Stacja Bliska godz. 21:00 
powrót ok. 8:00  

Plac Wolskiego Stacja Bliska godz. 
21:00 powrót ok. 8:00  Plac Wolskiego Stacja Bliska godz.  

6:30 powrót ok. 20:30
Plac Wolskiego Stacja Bliska  godz. 7:10
powrót między 15-18

Plac Wolskiego Stacja Bliska  
godz. 7:10
powrót między 15-18

Chorzów ul. Wojska Polskiego stacja Shell godz. 
20:45 powrót ok. 8:15

ul. Wojska Polskiego stacja Shell godz. 
20:45 powrót ok. 8:15

ul. Wojska Polskiego stacja Shell godz. 6:15 
powrót ok. 20:45

ul. Wojska Polskiego stacja Shell 
godz. 7:30
powrót między 15-18

ul. Wojska Polskiego stacja Shell 
godz. 7:30
powrót między 15-18

Częstochowa Stacja Shell Al. Wojska Polskiego 110 
godz. 22:15 powrót ok. 6:30 

Stacja Shell Al. Wojska Polskiego 110 
godz. 22:15 powrót ok. 6:30

Stacja Shell Al. Wojska Polskiego 110
godz. 7:45 powrót ok. 19:00

ul Wojska Polskiego 87 przy KFC i BP 
trasa DK1 godz. 5:30
powrót między 15-18

ul Wojska Polskiego 87 przy KFC i BP 
trasa DK1 godz. 5:30
powrót między 15-18

Dąbrowa Górnicza Parking za PKZ godz. 19: 50 powrót 
ook. 9:00

Parking za PKZ godz. 19: 50 powrót 
ook. 9:00 Parking za PKZ godz. 5:20 powrót ok. 21:30 Parking za PKZ

godz. 7:10 powrót między 15-18
Parking za PKZ
godz. 7:10 powrót między 15-18

Katowice Dworzec PKS , ul. P. Skargi 
godz. 20:30 powrót ok. 8:30

Dworzec PKS , ul. P. Skargi 
godz. 20:30 powrót ok. 8:30

Dworzec PKS, ul. P. Skargi
godz. 6:00 powrót ok. 21:00

Dworzec PKS ul. P.Skargi
godz. 7:45 między 15-18

Dworzec PKS ul. P.Skargi
godz. 7:45 między 15-18

Kraków
Parking przy stadionie TS Wisła  ul. 
Reymonta  godz. 19:00  powrót ok. 10:00 
dopłata 80 zł

Parking przy stadionie TS Wisła  ul. 
Reymonta  godz. 19:00  powrót ok. 10:00 
dopłata 80 zł

Parking przy stadionie TS Wisła  ul. Reymonta 
godz. 4:30  powrót ok. 22:30 dopłata 80 zł

Parking przy stadionie TS Wisła                         
ul. Reymonta 
godz. 6:15  dopłata 80 zł

Parking przy stadionie                                     
TS Wisła  ul. Reymonta  
godz. 6:15  dopłata 80 zł

Łódź 
DW, Kaliska - parking od Al.Włókniarzy przy 
poczcie godz. 23:50 powrót ok. 4:30 

DW, Kaliska - parking od Al.Włókniarzy 
przy poczcie godz. 23:50 powrót ok. 
4:30

DW. Kaliska - parking od Al.Włókniarzy 
przy poczcie godz. 9:45 
powrót ok. 17:00

DW. Kaliska - parking od Al.Włókniarzy 
przy poczcie godz. 3:40 
powrót między 18-21
dopłata 100 zł

DW. Kaliska - parking od Al.Włókniarzy 
przy poczcie godz. 3:40 
powrót między 18-21
dopłata 100 zł

Piotrków Trybunalski Mc Donald’s trasa Łódź-Katowice 
godz. 22:50 powrót ok. 5:30

Mc Donald’s trasa Łódź-Katowice 
godz. 22:50 powrót ok. 5:30

Mc Donald’s trasa Łódź-Katowice 
godz. 8:45 powrót ok. 18:00

Mc Donald’s trasa Łódź-Katowice 
godz. 4:00 dopłata 90 zł

Mc Donald’s trasa Łódź-Katowice 
godz. 4:00 dopłata 90 zł

Pszczyna Dworzec PKS  
godz. 19:30 powrót ok. 9:30 dopłata 60 zł

Dworzec PKS  
godz. 19:30 powrót ok. 9:30 
dopłata 60 zł

Dworzec PKS 
godz. 5:10 powrót ok. 21:45
dopłata 60 zł

Dworzec PKS 
godz. 8:30
powrót między 15-18

Dworzec PKS 
godz. 8:30
powrót między 15-18

Radomsko Stacja paliw BP przy trasie E75 
godz. 22:45 powrót ok. 6:00  

Stacja paliw BP przy trasie E75 
godz. 22:45 powrót ok. 6:00  

Stacja paliw BP przy trasie E75 
godz. 8:15 powrót ok. 6:00  

Stacja paliw BP przy trasie E75 
godz. 4:30 powrót ok. 18-20.00
dopłata 90 zł 

Stacja paliw BP przy trasie E75 
godz. 4:30 powrót ok. 18-20.00
dopłata 90 zł

Sosnowiec Parking Mc Donalds przy Stacji Shell, ul. 
Kresowa godz. 20:10 powrót ok. 8:45

Parking Mc Donalds przy Stacji Shell, ul. 
Kresowa godz. 20:10 powrót ok. 8:45

Parking Mc Donalds przy Stacji Shell, ul. 
Kresowa godz. 5:45 powrót ok. 21:15

Parking Mc Donalds przy Stacji Shell, 
ul. Kresowa godz. 7:30
powrót między 15-18 

Parking Mc Donalds przy Stacji Shell, 
ul. Kresowa godz. 7:30
powrót między 15-18

Tarnowskie Góry Główny Dworzec PKS godz. 21:20
powrót ok. 7:40

Główny Dworzec PKS godz. 21:20
powrót ok. 7:40

Główny Dworzec PKS  godz. 6:50 powrót 
ok. 19:30

Główny Dworzec PKS 
godz. 6:45
powrót między 16-19

Główny Dworzec PKS 
godz. 6:45
powrót między 16-19

Tychy
Stacja paliw Shell w str. Katowic godz. 
20:00 powrót ok. 9:00  
dopłata 50 zł

Stacja paliw Shell w str. Katowic godz. 
20:00 powrót ok. 9:00  
dopłata 50 zł

Stacja paliw Shell w str. Katowic godz. 5:30 
powrót ok. 21:30 
dopłata 50 zł

Stacja paliw Bliska za  
Strażą Pożarną  
godz. 8:10 powrót między 15-18

Stacja paliw Bliska za  
Strażą Pożarną  
godz. 8:10 powrót między 15-18

Zawiercie Dworzec PKS koło Kaskady godz. 19:00
powrót ok. 9:30 

Dworzec PKS koło Kaskady godz. 19:00
powrót ok. 9:30

Dworzec PKS koło Kaskady godz. 4:45             
powrót ok. 22:00

Dworzec PKS koło Kaskady godz. 6:45
powrót między 16-19 

Dworzec PKS koło Kaskady godz. 6:45
powrót między 16-19

ROZKŁAD JAZDY NA KOLONIE I OBOZY W KRAJU LATO 2014

TRANSPORT POCIĄGIEM  z TRANSFERAMI AUTOKAROWYM na kolonie i obozy do Łeby O.W. KORAL, 
Rowów O.K. TROJAK:  Wyjazd pociągiem z Katowic w godzinach wieczornych i powrót w godzinach porannych 

do Katowic.  
Godzina zbiórki zostanie podana po 15.06.2014. Dopłata za transfer z Bielska-Białej +60zł, Pszczyny +60zł i Tychów +60zł.

 Dzieci obowiązkowo musza posiadać ważną legitymację szkolną.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

1. Głównym miastem wyjazdowym są Katowice 2. Z pozostałych miejscowości mogą odbywać się przejazdy antenowe Autokarem turystycznym, busem lub samochodem osobowym, dodatko-
wo płatne lub bezpłatne 3. Przejazdy antenowe dodatkowo płatne odbywają się przy minimum 6 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. Rozkład Jazdy PKP 
z godzinami zbiórki na wyjazdy kolonijne do Łeby i Rowów zostaną podane 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu na www.juvenia2000.pl 
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ALBANIA
CZECHY 

  PRAGA + 
WIEDEŃ

BUŁGARIA GRECJA  CHORWACJA
CZARNOGÓRA    HISZPANIA WŁOCHY WĘGRY

Bielsko-Biała Dworzec PKS 
ul. Warszawska  godz. 8:30

Zatoka WPK na przeciwko 
stacji BP  godz. 9:15
powrót między 15-18

Dworzec PKS płyta dolna  
godz. 7:00

Zatoka WPK na przeciwo 
stacji BP  godz. 7:00

Dworzec PKS płyta dolna  
godz. 16:15

Dworzec PKS płyta dolna  
godz. 4:45  dopłata 70zł

Zatoka WPK na przeciwko 
stacji BP godz. 15:15

Dworzec PKS płyta dolna  
godz. 6:15

Bytom
Plac Wolskiego Stacja 
Bliska  godz. 7:10
powrót między 15-18

Plac Wolskiego Stacja 
Bliska godz.  5:15

Plac Wolskiego Stacja 
Bliska godz.  13:15

Chorzów ul. Wojska Polskiego stacja 
Shell godz. 5:40

ul. Wojska Polskiego 
stacja Shell godz. 13:45

Cieszyn
Cieszyn Dębowiec                     
ul. Ogrodzona 166 
godz. 9:20

Stacja Arge przy trasie, 
godz. 9:45 
powrót między 15-18

Stacja Arge przy trasie, 
godz. 16:00

Stacja Arge przy trasie, 
godz. 7:00

Częstochowa
Stacja BP koło Mc Donal-
d’s, trasa E75 
godz. 5:30  dopłata 60 zł

ul Wojska Polskiego 87 
przy KFC i BP trasa DK1 
godz. 7:30
powrót między 18-19

Mc donalds al.. Wojska 
Polskiego  
godz. 4:30   dopłata 70 zł

Mc donalds al.. Wojska 
Polskiego  
godz. 4:30  dopłata 70 zł

Mc donalds al.. Wojska 
Polskiego  
godz. 14:00   dopłata 70 zł

Mc donalds al. Wojska 
Polskiego  
godz. 4:30  dopłata 70zł

Mc donalds al. Wojska 
Polskiego  godz. 12:30

Mc donalds /Mc Drive  w 
kierunku jazdy 
godz. 3:30 dopłata 75 zł

Dąbrowa 
Górnicza

Parking za PKZ
godz. 7:10 
powrót między 17-19

Parking za PKZ godz. 5:15 Parking za PKZ
godz. 13:15

Gliwice
Parking przy Auchan koło 
autostrady A4 
godz. 6:00  dopłata 60 zł

dworzec PKP - zatoczki 
ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego godz. 5:00   
dopłata 50 zł

dworzec PKP - zatoczki 
ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego godz. 5:00   
dopłata 50 zł

dworzec PKP - zatoczki 
ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego godz. 14:30   
dopłata 50 zł

dworzec PKP - zatoczki ul. 
Bohaterów Getta Warszaw-
skiego godz. 6:45   

Stacja Shell ul. Rybnicka 
godz. 13:15  dopłata 55 zł

Stacja Shell ul. Rybnicka 
godz. 4:15  dopłata 55 zł

Katowice Dworzec PKS 
ul. P.Skargi  godz. 7:00

Dworzec PKS ul. P.Skargi
godz. 7:45 między 15-18

Parking przy McDonalds /
Praktiker Al. Górnośląska       
w str. Wrocławia godz. 6:00

Parking przy McDonalds /
Praktiker Al. Górnośląska       
w str. Wrocławia godz. 6:00

Parking przy McDonalds /
Praktiker Al. Górnośląska w 
str. Wrocławia  godz. 15:30

Parking przy McDonalds /
Praktiker Al. Górnośląska 
w str. Wrocławia godz. 6:00

Dworzec PKS 
ul. P.Skargi  godz. 14:00

Dworzec PKS 
ul. P.Skargi  godz.5:00

Kielce
Parking przed Dworcem  
Gł. PKP godz. 3:30  
dopłata 100 zł

Dworzec PKP zatoczki pl. 
Niepodległości godz. 2:00  
dopłata 90 zł

Dworzec PKP zatoczki pl. 
Niepodległości godz. 2:00  
dopłata 90 zł

Dworzec PKP zatoczki pl. 
Niepodległości godz. 11:30  
dopłata 90 zł

Dworzec PKP zatoczki pl. 
Niepodległości godz. 2:00  
dopłata 90 zł

Kraków
Dworzec Autobusowy 
dolna płyta (Lubelskie Linie 
Autokarowe) godz. 5:30  
dopłata 60 zł

Parking przy stadionie                
TS Wisła  ul. Reymonta 
godz. 6:15  dopłata 80 zł

Hotel Cracovia  ul. Kałuży  
godz. 4:15  dopłata 60 zł

Hotel Cracovia  ul. Kałuży  
godz. 4:15  dopłata 60 zł

Hotel Cracovia  ul. Kałuży  
godz. 13:45  dopłata 60 zł

Hotel Cracovia ul. Kałuży  
godz. 4:15 dopłata 60 zł

Stacja BP róg ulic J.Conra-
da i Radzikowskiego
(obok KFC)  
godz. 12:30 dopłata 75 zł

Stacja BP róg ulic J.Con-
rada i Radzikowskiego
(obok KFC)  
godz. 3:30 dopłata 75 zł

Lublin
Dworzec Autobusowy (Lu-
belskie Linie Autokarowe) 
godz. 22:45*  dopłata 140 zł

parking Hala MOSIR
al. Zygmuntowskie 
godz. 22:00*   dopłata 120 zł

parking Hala MOSIR
al. Zygmuntowskie 
godz. 22:00*  dopłata 120 zł

parking Hala MOSIR
al. Zygmuntowskie 
godz. 7:30   dopłata 120 zł

parking Hala MOSIR
al. Zygmuntowskie 
godz. 22:00*  dopłata 120 zł

Łódź 
DW. Kaliska - parking od 
Al.Włókniarzy koło poczty 
godz. 3:00 dopłata 120 zł

DW. Kaliska - parking od 
Al.Włókniarzy przy poczcie 
godz. 3:40 
powrót między 19-21
dopłata 100 zł

DW. Kaliska - parking od 
Al.Włókniarzy koło poczty 
godz. 2:15 dopłata 110 zł

DW. Kaliska - parking od 
Al.Włókniarzy koło poczty 
godz. 2:15 dopłata 110 zł

DW. Kaliska - parking od 
Al.Włókniarzy koło poczty 
godz. 11:45 dopłata 110 zł

DW. Kaliska - parking od 
Al.Włókniarzy koło poczty 
godz. 2:15  dopłata 110 zł

Stacja BP róg ulic Ko-
lumny i Rzgowskiej (koło 
Carrefor)
godz. 9:45 dopłata 100 zł

Stacja BP róg ulic 
Kolumny i Rzgowskiej 
(koło Carrefor)
godz. 0:30 
dopłata 95 zł

Opole
Rogów Opolski -stacja 
Lotos, ul. Posiłek 
godz. 5:00  dopłata 60 zł

Dworzec PKP parking 
ul. Krakowska 
godz. 3:45   dopłata 80 zł

Dworzec PKP parking 
ul. Krakowska 
godz. 3:45   dopłata 80 zł

Dworzec PKP parking 
ul. Krakowska 
godz. 13:15   dopłata 80 zł

Dworzec PKP parking 
ul. Krakowska  
godz. 7:30 

Dworzec PKP  
godz. 12:00 dopłata 85 zł

Dworzec PKP  
godz. 3:10 
dopłata 85 zł

Piotrków 
Trybunalski

Mc Donald’s trasa Łódź-
-Katowice godz. 4:00 
dopłata 100 zł

Mc Donald’s trasa Łódź-
-Katowice godz. 4:40 
powrót między 19-21
dopłata 90 zł

stacja Orlen 
ul. Sikorskiego 43 
godz. 3:15   dopłata 100 zł

stacja Orlen 
ul. Sikorskiego 43 
godz. 3:15   dopłata 100 zł

stacja Orlen 
ul. Sikorskiego 43 
godz. 12:45   dopłata 100 zł

stacja Orlen 
ul. Sikorskiego 43 
godz. 3:15   dopłata 100 zł

stacja Orlen 
ul. Sikorskiego 43 
godz. 11:00  dopłata 85 zł

stacja Orlen 
ul. Sikorskiego 43 
godz. 1:45  dopłata 85 zł

Poznań
Dworzec PKP ul.Dworcowa
pod wiaduktem 
godz. 00:30  dopłata 120 zł

Dworzec PKP parking 
ul.Dworcowa 
godz. 22:30*  dopłata 130 zł

Dworzec PKP parking 
ul.Dworcowa 
godz. 22:30*  dopłata 130 zł

Dworzec PKP parking 
ul.Dworcowa 
godz. 8:00  dopłata 130 zł

Dworzec PKP parking 
ul.Dworcowa 
godz. 5:00  dopłata 130 zł

Pszczyna
Stacja bnz. Borim 
ul.Bielska 50 
godz. 8:00

Plac za Kauflandem 
ul. Broniewskiego 
godz. 6:30

Dworzec PKS - zatoczki-
godz. 6:30

Plac za Kauflandem 
ul. Broniewskiego 
godz. 16:00

Plac za Kauflandem 
ul. Broniewskiego 
godz. 16:00  dopłata 50 zł

Dworzec PKS - zatoczki-
godz. 14:45

Stacja benzynowa obok 
IG Logistic godz. 5:45

Radom
Stacja Statoil 
ul.Czarnieckiego 73 
godz. 2:10 dopłata 100 zł

Dworzec PKP parking 
ul. Beliny-Prażmowskiego 
godz. 00:15  dopłata 100 zł

Dworzec PKP parking 
ul. Beliny-Prażmowskiego 
godz. 00:15  dopłata 100 zł

Dworzec PKP parking 
ul. Beliny-Prażmowskiego 
godz. 9:45  dopłata 100 zł

Dworzec PKP parking 
ul. Beliny-Prażmowskiego 
godz. 00:15  dopłata 100 zł

Rzeszów
Dworzec Autobusowy (Lu-
belskie Linie Autokarowe) 
godz. 1:55  dopłata 120 zł

Dworzec PKP zatoczki 
Pl. Dworcowy 
godz. 1:30  dopłata 120 zł

Dworzec PKP zatoczki 
Pl. Dworcowy 
godz. 1:30  dopłata 120 zł

Dworzec PKP zatoczki 
Pl. Dworcowy 
godz. 11:00  dopłata 120 zł

Dworzec PKP zatoczki 
Pl. Dworcowy 
godz. 1:30  dopłata 120 zł

Dworzec PKP  
godz. 8:30 dopłata 165 zł

Dworzec PKP  
godz. 23:30* 
dopłata 165 zł

Sosnowiec
Parking Mc Donalds przy 
Stacji Shell, 
ul. Kresowa godz. 7:30
powrót między 15-18

Parking Mc Donalds przy 
Stacji Shell, ul. Kresowa 
godz. 5:40

Parking Mc Donalds przy 
Stacji Shell, ul. Kresowa 
godz. 13:40

Tarnowskie Góry Dworzec PKS  godz. 6:45
powrót między 16-19 Dworzec PKS godz. 4:45 Dworzec PKS 

godz. 12:45

Tarnów
Dworzec Autobusowy (Lu-
belskie Linie Autokarowe) 
godz. 3:50  dopłata 100 zł

Dworzec PKP ul. Dworcowa 
godz. 2:30  dopłata 100 zł

Dworzec PKP ul. Dworcowa 
godz. 2:30  dopłata 100 zł

Dworzec PKP ul. Dworcowa 
godz. 12:00  dopłata 100 zł

Dworzec PKP ul. Dworcowa 
godz. 2:30  dopłata 100 zł

Dworzec PKP
ul. Dworcowa 
godz. 10:00  dopłata 95 zł

Dworzec PKP 
ul. Dworcowa 
godz. 1:00  dopłata 95 zł

Tychy
Stacja paliw Bliska za  
Strażą Pożarną  
godz. 8:10 powrót między 
17-19

Stacja BP koło Browaru 
ul. Katowicka 
godz. 6:15

Stacja paliw Bliska za  
Strażą Pożarną  godz. 6:20

Stacja BP koło Browaru 
ul. Katowicka godz. 15:45

Stacja BP koło Browaru 
ul. Katowicka 
godz. 5:15 dopłata 40 zł

Stacja paliw Bliska za  
Strażą Pożarną  godz. 6:20

Stacja paliw Bliska za  
Strażą Pożarną  
godz. 5:30

Warszawa
ul. Złota 48, Hotel Mercure 
Warszawa Centrum 
godz. 00:30 dopłata 140 zł

parking przy PKiN -Kinoteka 
al. Jerozolimskie 
godz. 00:15 dopłata 120 zł

parking przy PKiN -Kinoteka 
al. Jerozolimskie 
godz. 00:15 dopłata 120 zł

parking przy PKiN -Kinoteka 
al. Jerozolimskie 
godz. 9:45  dopłata 120 zł

parking przy PKiN -Kinoteka 
al. Jerozolimskie 
godz. 00:15  dopłata 120 zł

CH „Janki” - przystanek 
autobusowy przy IKEA  
godz. 7:15 dopłata 165 zł

CH „Janki” - przystanek 
autobusowy przy IKEA  
godz. 22:00 dopłata 165 zł

Wrocław
Róg Joanitów i Dawida, 
parking przy PKS
godz. 3:50  
dopłata 100 zł  

Tył dworca PKP i PKS 
skrzyżowanie Joanitów i 
Dawida godz. 2:15  
dopłata 110 zł  

Tył dworca PKP i PKS 
skrzyżowanie Joanitów i 
Dawida godz. 2:15  
dopłata 110 zł  

Tył dworca PKP i PKS skrzy-
żowanie Joanitów i Dawida 
godz. 11:45  dopłata 110 zł

Tył dworca PKP i PKS 
skrzyżowanie Joanitów i 
Dawida godz. 9:00 

CH „Bielany” - parking przy 
Pizza Hut vis a vis Obi 
godz. 10:30 dopłata 95 zł

CH „Bielany” - parking 
przy Pizza Hut vis a 
vis Obi 
godz. 2:00 dopłata 95 zł

Zawiercie
Dworzec PKS koło Kaskady 
godz. 6:45
powrót między 16-19

Dworzec PKS koło Kaskady 
ul. Sikorskiego godz.4:45

Dworzec PKS koło 
Kaskady ul. Sikorskiego 
godz. 12:45
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