


2 B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 3, 41-200 Sosnowiec tel: 32 269 00 76, 508567634  www.juvenia2000.pl

CZECHY ZNOJMO Z WYCIECZKĄ DO WIEDNIA  
Morawy Południowe Hotel „N ***”                        wieczór z degustacją wina morawskiego w cenie !!

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal przy zespole 795 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal przy zespole 895zł

ZNOJMO - zabytkowe miasto na południu Moraw, założone w 1226 r. Warte zobaczenia są m.in.: Rotunda Św. Katarzyny, Ratusz, Kościół Św. Mikołaja. Okolicz-

ne winnice słyną w produkcji wysokogatunkowych napojów. Jest to świetne miejsce które warto zwiedzić choćby zabytkowe centrum miasta z krętymi uliczkami, 
romantycznymi punktami widokowymi i stylowymi zakątkami. Hotel „N*** ” znajduje się: w pobliżu zabytków historii, w pobliżu atrakcji przyrodniczych, w mieście 
Znojmo. Hotel położony w cichej dzielnicy (Přímětice) miasta Znojmo, historycznego centrum południowych Moraw, oddalony 15 km od przejścia granicznego z 
Austrią. Do centrum (Znojemský zamek z romańską rotundą, kaplica św. Wacława, kościół św. Michała). W okolicy Park Narodowy Podyjí. Obiekt blisko innych 
zabudowań.  Jednopiętrowy budynek z poddaszem, restauracja, kawiarnia, bar, drink-bar, w bezpośrednim sąsiedztwie winiarnia w piwnicy z XVIII w. Parking. 
Przystanek autobusowy w pobliżu hotelu. Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3 os., w każdym pokoju telefon, TV, mini bar, radio budzik, łazienka z WC, 
wanną. Pokoje przestronne i słoneczne. Restauracja oferuje szeroki wybór potraw kuchni czeskiej i międzynarodowej oraz morawskich win. Atrakcje w okolicy: 
Fitness club, salon masażu, sauna, solarium. Ponadto blisko granicy z Austrią , szeroki wybór win morawskich. Zapraszamy na stronę hotelu „N’ www.hoteln.cz 

TERMIN:  30.12.2017 - 2.01.2018

CENA ZAWIERA:   przejazd autokarem (WC, TV)  3 noclegi w pokojach 1,2,3 osobowych po odnowieniu w 2016r z łazienkami, 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 
usługa pilota i przewodnika, degustacja wina w hotelowej winiarni, bal sylwestrowy przy orkiestrze z bogatym menu, wycieczka do Wiednia z przewodnikiem, 
zwiedzanie Znojma z przewodnikiem,  zwiedzanie Ołomuńca, ubezpieczenie KL, NW,
CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych miejsc i wiedeńskiego przewodnika 30 Euro.

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

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

UKRAINA LWÓW  
 Hotel „SV ***”                   
                                                             

Hotel -SV” jest zlokalizowany we Lwówe (Ukraina), ul. P.Orlyka 5b, w parkowej strefie, niedaleko od centrum miasta (4,5 km) do którego 
można dostać się komunikacją publiczną (15 min) albo samochodem (7 min). 
W hotelu znajdą Państwo komfortowe pokoje różnych kategorii zgodnie z europejskimi normami i warunki do pracy i wypoczynku. 
Przyjazny personel pomoże uczynić Państwa pobyt przyjemnym i niezapomnianym, bo jesteśmy stworzeni, aby nieść radość i komfort 
wszystkich naszych gości. W każdym pokoju znajduje się:  Klimatyzacja , Telefon, Bezpłatny Internet Wi-Fi , Kabina prysznicowa i 
toaleta, Telewizja satelitarna 

                                                      TERMIN:  30.12.2017 - 2.01.2018

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY
os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal przy zespole 795 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal przy zespole 895 zł

CENA ZAWIERA:   3 noclegi w hotelu SV*** , wyżywienie śniadania i obiadokolacje, bal sylwestrowy w hotelu z bogatym menu, opiekę pilota 
i przewodnika Lwowskiego, ubezpieczenie, przejazd komfortowym autokarem.   CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych 
miejsc (ok 20zł)

RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień - Wyjazd wg.rozkładu jazdy w godzinach porannych, wieczorem przyjazd do Lwowa. Wspólny spacer po rozświetlonych Wałach Hetmań-
skich (Prospekt Swobody). Czas wolny na zakupy. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 

II dzień - Przejazd przez starówkę i kontynuacja poznawania Lwowa: Plack i pomnik Mickiewicza, ulica Akademicka, obronny Klasztor Bernardy-
nów. Czas wolny na zakupy sylwestrowe i rozkoszowanie się nastrojowymi knajpkami. Wieczorem powrót do hotelu ii obiadokolacja. Okoo 20:00 
rozpoczęcie balu sylwestrowego w sali restauracyjnej, przy dźwiękach orkiestry. Menu sylwestrowe: Płyta zimna - zakąski: wędliny, sery, sałatka 
warzywna, kiszone pomidory i ogórki, oliwki, grzyby marynowane po ukraińsku, pomidory faszerowane krewetkami, rolada z wątróbką, ozorki w 
galarecie, sałatka rybna, karp faszerowany, ikra czerwona z łososia, sałatka warzywno-mięsna, ser feta, cielęcina, dania gorące: zupa grzybowa, 
pieczarki faszerowane, ser po francusku (szynka zapieczona w żółtym serze pokryta panierką), okoń zapiekany z pomidorami i serem, kalafior 
pieczony, napoje: kawa, herbata, sok 1l/4osoby, 1 butelka szampana/4os, 2 butelki 0.5l wody na 4os, 0.5l wódki na 4os. Zakończenie zabawy ok 
5 rano. 

III dzień - Po późnym śniadaniu przejazd na Wysoki Zaek i oglądanie panoramy miasta. Zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego o Orląt Lwow-
skich. Wycieczka objazdowa po Lwowie: sobór św. Jura, Politechnika Lwowska, kościół św. Elżbiety, dworzec kolejowy. Po przerwie w którymś 
z uroczych lwowskich lokali spacer po Rynku, obejrzenie cerkwi Wołoskiej ze słynną Wieżą Komiatowską, pięknego kościoła Dominikanów, 
Katedry Ormiańskiej, gotycka Katedra Wniebowzięcia NMP wraz z rezonansową kaplicą Boimów. W miarę możliwości obejrzenie wspaniałych 
wnętrz słynnej Opery Lwowskiej. Wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja. Chętni - korzystanie z basenu. 

IV dzień - Po śniadaniu opuszczenie hotelu. Czas wolny na ostatnie zakupy. Około 11:00 wyjazd w kierunku granicy. Przyjazd w późnych godzi-
nach wieczornych. 
w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania. Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej 
jest paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu tj. 2.01.2018 
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SŁOWACJA HOKOVCE + BUDAPESZT
 Hotel „PARK ***”   TERMIN:  30.12.2017 - 2.01.2018

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY
os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal przy zespole 945 zł

Miejscowość Hokovce oraz nasz -Park Hotel” usytuowany jest przy głównym szlaku komunikacyjnym Warszawa - Budapeszt. 
Rejon ten charakteryzuje się typowo nizinno - ciepłym klimatem. W leczniczych wodach wypływających w Dudincach kapali się już 
żołnierze legii rzymskiej. Kompleks termalnych basenów jest czynny sezonowo od Maja do końca Września. Temperatura wody 
w basenach wynosi 26 do 28 oC.  Hotel Park jest własnością rodziny-Piri”, która cały czas troszczy się o wygodę i komfort swoich 
gości. Osobisty kontakt z właścicielami stwarza miłą, ciepłą rodzinną atmosferę. Hotel posiada 64 pokoje - 2,3,4 osobowe. Wszyst-
kie pokoje w wysokim estetycznym standardzie posiadają łazienki i TV satelitarną. Parking bezpośrednio pod hotelem - strzeżony. 
W hotelowej kawiarni dwa, trzy razy w tygodniu organizowane są dancingi, do tańca przygrywa zespół muzyczny, który dostosuje 
się do wymogów każdego klienta. 
Na miejscu w hotelu znajduje się przestronny kryty basen z którego można korzystać bez ograniczeń , polecamy również saunę, 
fitnes centrum, wypożyczalnia rowerów, można także skorzystać z kilku zabiegów rekreacyjno-zdrowotnych takich jak: masaże, 
kąpiele w specjalnej perliczkowej wodzie, parafinowe okłady, elektroliczby, oximat. 

RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień: Przyjazd do hotelu ok godziny 15-16 następnie zwiedzanie z przewodnikiem dworku (około 35minut). Możliwość 
zakupu win z tutejszej winiarni, bezpłatna suna (dla 8-10osób) w godzinach 16-18. Zabawa przu muzyce na żywo 18:30 - 22 w 
hotelu. 

II dzień: śniadanie 7:30-8:15, Przejazd do Budapesztu. Zwiedzanie miasta - Peszt - Śródmieście, Bazylika, ul. Vaci, Parlament, 
Buda - Stare Miasto, kościół Macieja pw. NMP, Ratusz, Plac Kapisztran, Brama Wiedeńska, Plac Disz, Baszta Rybacka, Zamek 
Królewski. Powrót do hotelu, czas wolny. O godz. 19:00 bal sylwestrowy, na powitanie szampan, sery, chleb, główny posiłek 
- dwa rodzaje mięsa faszerowanego mięsem z kurczaka, naturalnym mięsem wieprzowym, ryż, frytki, przyprawy warzywne. 
Deser - somlovske galusky. Kiszki solne 50g, czeskie nieobrane pomarańcze 50g, 1x kawa, 0.5l napoju bezalkoholowego, 1/2 
butelka szampana na osobę, o godz. 24 zupa gulaszowa z chlebem. Muzyka na żywo od 19:00 do 4:00. 

III dzień: późne śniadanie 8:30-9:30, wyjazd do Dudinców - noworoczny spacer po mieście, pięknym starym uzdrowisku 
Dudince, powrót do hotelu ok 13-14. Możliwość zamówienia posiłku we własnym zakresie w hotelowej restauracji. Możliwość 
skorzystania z basenu (czynny od 8 do 19), sauny od 16-18 za darmo. (sauna czynna dodatkowo od 8 do 19 - płatna 17€ za 
4osoby). O godz. 15 zawody w kręgle z nagrodami za 1,2,3 miejsce (dostępne 4 tory) 
Obiadokolacja od godz. 18:30 do godz. 19:30 

IV dzień: śniadanie 8:00 - 9:00, wyjazd z hotelu między 10 a 11:15. 
Program jest ramowy i jego kolejność może ulec zmianie 

CENA ZAWIERA:     3 noclegI, bal sylwestrowy do białego rana w hotelu, wyżywienie HB, wycieczkę do Budapesztu w dniu 31.12 
darmowe wejścia na saunę, darmowy basen, turniej w kręgle, pilota, przewodnika, ubezpieczenie, przejazd komfortowym autokarem. 

LITWA  WILNO + TROKI + KOWNO 
 Hotel ***                 

DZIEŃ 1/2:
Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy (patrz niżej). Przekroczenie granicy polsko-litewskiej. Przyjazd do Kowna, zwie-
dzanie miasta z pilotem, m.in.: Starego Miasta z Ratuszem, ruin zamku kowieńskiego, Katedry św. Piotra i Pawła, Domu Perkuna. Wyjazd do Wilna. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3:
Śniadanie. Zwiedzanie Wilna, m.in: przejazd na Plac Katedralny, Bazylika Archikatedralna św. Stanisława z Dzwonnicą. Stare Miasto: Pałac Pre-
zydencki (z zewnątrz), budynek Uniwersytetu Wileńskiego, kościół św. Janów, Ratusz (z zewnątrz), Cerkiew Św. Ducha, Ostra Brama. Obiado-
kolacja. Powrót do hotelu. Następnie indywidualne przygotowania do zabawy sylwestrowej. 21:00 - uroczysta kolacja z Balem Sylwestrowym w 
hotelu (DJ, tańce, gry i konkursy, niespodzianki i upominki, zimne przekąski, gorące danie, napoje alkoholowe – jedna  butelka  trunku do wyboru  
dwie osoby  (wódka, wino białe lub czerwone);  woda z cytryną (bez ograniczeń); deser (świąteczny tort), owoce, kawa/herbata - bufet. Impreza 
potrwa do ok. godz. 4:00. Nocleg.
DZIEŃ 4/5:
Późne śniadanie. Przejazd do Trok. Zwiedzanie miasteczka malowniczo położonego wśród jezior. Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej, zapoznanie 
się z kulturą Karaimów licznie zamieszkujących te tereny. Największą atrakcją jest położony na wyspie zamek Wielkich Książąt Litewskich nad 
jeziorem Galve zbudowany na początku XV wieku przez księcia Witolda. Po zwiedzaniu zaprosimy Państwa na degustację kuchni karaimskiej w 
lokalnej restauracji, spróbujemy m.in. kibiny - duże pierogi z kruchego ciasta z nadzieniem z siekanego mięsa.Wyjazd w kierunku granicy polsko-
-litewskiej. Przyjazd do Polski w późnych godzinach wieczornych, powrót do poszczególnych miejscowości.
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.solarium.

TERMIN:  30.12.2017 - 1.01.2018

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY
os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 829 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal  1029 zł

CENA ZAWIERA: - przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek) lub wygodnym busem (klimatyzacja, dvd) 2 noclegi w 
hotelu*** w pokoju 2-osobwym z łazienką,  śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa S.A.: KL, 
NNW, bagaż
CENA NIE ZAWIERA:  - pakiet 30 EUR płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki (Pakiet obejmuje: degustację kuchni karaimnskiej w Tro-

kach, rezerwację wstępów do zwiedzanych obiektów, usługi lokalnych przewodników, zestaw słuchawkowy Tour-Guide), dopłata do uroczystej 
kolacji i zabawy sylwestrowej 90 EUR.
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Bukowina Tatrzańska - O.W. „NA DOLINIE” obiekt całoroczny poło-
żony na Wierchu Olczańskim. Pokoje 1,2,3,4 osobowe z łazienkami i 
TV. Jadalnia na miejscu - domowe jedzenie. Do dyspozycji gości: sala z 
kominkiem, duży teren wokół domu oraz parking. Najbliższy wyciąg
narciarski znajduje się 60m od obiektu! Odległość od basenów termal-
nych w Bukowinie Tatrzańskiej ok.1000m. www.termabukowina.pl. 
Wyżywienie: HB
23-27.12 - os dorosła: 445zł, autokarem: 535zł
22-27.12; 22-28.12 - os dorosła: 555zł
28.12-2.01 - os dorosła: 620zł 
10.02-24.02 - 8dni - os dorosła: 650zł  

Duszniki Zdrój - Sanatorium JAN KAZIMIERZ dysponuje pokojami 
1,2,3,4 osobowymi z łazienką , TV, lodówką, telefonem, suszarką, ręcz-
nikiem i czajnikiem. Na terenie obok ośrodka znajduje się niestrzeżony 
parking. Oferuje zabiegi, które usprawniają ciało, poprawiają kondycję,
regenerują i redukują wpływ stresu na zmęczony tempem życia organizm.
Cena zawiera: wyżywienie FB(śniadanie, obiad, kolacja).

23-27.12 - os dorosła: 945zł
29.12-2.01 - os dorosła: 880zł
13.01-24.02 - 8dni - os dorosła: 1540zł 

Duszniki Zdrój - Sanatorium „Moniuszko” - nowoczesny obiekt, pokoje 
1 i 2,3 os. o wysokim standardzie, z pełnym węzłem sanitarnym, TV  Sat 
i telefonem. Na miejscu znajduje się jadalnia, winda, gabinet lekarski. 
Profile lecznicze: gastrologia, pulmonologia, ginekologia, osteoporoza,
schorzenia narządu ruchu. Cena zawiera: wyżywienie FB (śniadanie, 
obiad ,kolacja).

23-27.12 - os dorosła: 750zł
29.12-2.01 - os dorosła: 750zł
13.01-24.02 - 8dni - os dorosła: 1310zł

Karpacz - Ośrodek Wypoczynkowy „Stokrotka” posiada 112 miejsc 
noclegowych w czterech budynkach, w których znajdują się pokoje 1, 2, 
3os., pokoje typu studio oraz apartamenty. Wszystkie pokoje posiadają 
pełen węzeł sanitarny i TV, w niektórych pokojach znajdują się lodówki. 
W głównym budynku -Stokrotka” znajduje się recepcja z barem, jadalnia, 
sauna, mini
siłownia, stół do tenisa stołowego, bilard,sejf. Na terenie ośrodka znajduje 
się miejsce na ognisko lub grilla. W ośrodku klimatyzowana sala konferen-
cyjna dla 120 osób oraz mała sala dla 20 osób. Cena zawiera: wyżywienie 
HB
22-27.12 - os dorosła: 780zł
29.12-2.01 - os dorosła: 850zł
13.01-23.02 - 7dni - os dorosła: 585zł

Bukowina Tatrzańska - O.W. ‚‚ANNA’’ posiada pokoje 2,3,4 osobowe z ła-
zienkami, TV, radio. Na miejscu znajduje się parking. Z okien roztacza się
widok na Tatry Wysokie. Na miejscu znajduje się: świetlica z kominkiem,
ping-pong (bezpłatny), sauna (10zł-1h/os) i jacuzzi (5zł-1/2h/os), miejsce 
do grillowania oraz parking gratis. W odległości ok.3km. znajduje się Sta-
cja Narciarska zespół 9 wyciągów. Cena zawiera: wyżywienie HB.

28.12-2.01 - os dorosła: 670zł
13.01-24.02 - 8dni - os dorosła: 780zł
27-21.01; 21-28.01 - autokarem os dor. 870zł
30.03-4.04 - os dorosła: 535zł, autokarem: 625zł

Karpacz OW. Halny Ośrodek usytuowany jest : 798m npm u podnóża 
najwyższego szczytu Karkonoszy – Śnieżki, z doskonałymi widokami 
na Śniezkę - Kopę, pasmo Karkonoszy, panoramę Karpacza oraz Kotliny 
Jeleniogórskiej. Od Halnego do wyciągu na Kopę 400m.skałki wspinacz-
kowe 800m Szlaki turystyczne w zasięgu ręki. Nartostrada ŚNIEŻKA o 
długości 6 km - stoki zjazdowe oddalona 400 m od naszego ośrodka. Po 
obu stronach ośrodka znajdują się orczykowe wyciągi narciarskie, lub dla 
miej wymagających stok Michałek oddalony 50 m , basen oddalony 200 
m. Odległość od centrum Karpacza ok. 1 km (15 minut pieszo).
23-27.12 - os dorosła 670zł
29.12-2.01 - os dorosła 725zł
13.01 - 24.02 - os dorosła 595zł

Korbielów - D.W. Pod Weską położony jest u podnóża Pliska (Beskid
Żywiecki).Pokoje 2,3,4 os. z łazienkami wyposażone w TV, zestawy
kawowe z garnkiem bezprzewodowym, radio zegary, lampki nocne,.
Ponadto w obiekcie znajduje się: siłownia, bufet, sauna 10 zł os., ping-
-pong, plac zabaw dla dzieci, kryty basen, miejsce do organizowania
ognisk. Najblizsze wyciągi narciarskie w odległości 2 km od obiektu.
Cena zawiera: wyżywienie HB
23-27.12 - os dorosła: 445zł (możliwa większa ilość nocy)
29.12-2.01 - os dorosła: 445zł
28.12-2.01 - os dorosła: 555zł
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 660zł

Lądek Zdrój - Ośrodek Geovita leżący w sercu Gór Złotych, jest doskonałą
bazą wypadową dla narciarzy (w okolicy znajdują się stacje narciarskie:
Czarna Góra, Kamienica, Bielice oraz stacja narciarska w Lądku
Zdroju w odległości 1 km). Naszym gościom oferujemy 1- i 2-osobowe
pokoje oraz 2- i 3-osobowe apartamenty (łącznie 111 miejsc), wyposażo-
nych w prywatną łazienkę, TV, radio, telefon oraz suszarkę do włosów. 
Cena zawiera: wyżywienie FB.
22-26.12 - os dorosła: 760zł
29.12-2.01 - os dorosła: 980zł z zabawą sylw.
13.01-24.02 - 8dni - os dorosła: 900zł

Rabka Zdrój - O.W. ŚWIATOWID malowniczo położony na południowym 
zboczu w centrum uzdrowiska, najbardziej korzystnej dla zdrowia i samo-
poczucia, blisko parku (400m), sklepów, ale nie przy ruchliwej ulicy. W 
zależności od potrzeb dysponujemy pokojami o różnej strukturze 1,2,3,4,5 
osobowe, pokoje2+1 ( składających się 2 pomieszczeń), typu studio 2+1 
oraz apartamenty. Cena zawiera: wyżywienie HB.

23-27.12 - os dorosła: 535zł, autokarem 625zł
29.12-2.01 - os dorosła: 545zł

Czarna - Hotel Perła Bieszczadów posiada bardzo bogatą bazę odnowy 
biologicznej oraz SPA (Czarna Perła Wellness & SPA). Podczas turnusów 
rehabilitacyjnych nasi Goście mogą skorzystać z bogatej bazy zabiegowe-
j:hydroterapia (masaż podwodny całego ciała, kąpiel wirowa kończyn gór-
nych i dolnych), fizykoterapia, elektroterapia (galwanizacja, interdynamik, 
tens), światłoterapia, magnetoterapia, diadynamik, okłady borowinowe, 
biostymulacja laserowa. Cena zawiera wyżywienie BB

23.12 - 26.12 - os dorosła: 800zł
30.12 - 01.01 - os dorosła: 980zł
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Bukowina Tatrzańska - znana miejscowośc na Podhalu, posiada kilka drogocennych skarbów: woda, śnieg i góry. Doskonałe miej-
sce dla amatorów białego szaleństwa, świetnie przygotowane trasy zjazdowe i stoki dla początkujących i zaawansowa-nych. Do-
skonałe 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. 

Góry      BUKOWINA TATRZAŃSKA 7-19 LAT

 Podhale   O.W.  „NA DOLINIE”   narciarski i snowboardowy

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie 7 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(lekarz na 
wzwanie w nagłych przypadkach), instruktorska, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, ubezpieczenie NNW.  Program kultu-
ralno-rozrywkowy: 3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, wycieczka autokarowa do Zakopanego (wjazd 
i zjazd kolejką na Gubałówkę), spacer po Krupówkach,  wyjazd autokarem 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. program narciarsko-snowboardowy 
Program narciarsko-snowboardowy: program zajęć na pobliskich stokach w Bukowinie Tatrzańskiej Olczański Ski, najbliższe 
stoki w odległości 50m od ośrodka. Uczymy nauki jazdy na nartach i snowboardzie od podstaw jak i również pogłębiamy wiedzę 
i umiejętności, zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora w grupach wg poziomu zaawansowania, na zakończe-
nie zawody w slalomie. 

Należy zabrać: Strój kąpielowy, plecak na buty narciarskie/snowboardowe, KASK OBOWIĄZKOWY, gogle narciarskie, ochraniacze na 
nadgarstki dla snowboardzistów, ważną legitymację szkolną OBOWIĄZKOWO!!
Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego od 25-30 zł dzień za komplet

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 27.01 - 03.02 895 zł
II 3.02 - 10.02 895 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Rabka Zdrój - znane uzdrowisko dziecięce, położone w województwie małopolskim, u północno-zachodnich podnóży Gorców. 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,  Palczakówka). Dom Wypoczynkowy „ELA” znajduje się nieopodal 
centrum miasta w strefie uzdrowiskowej „A”, stanowi wspaniałe miejsce dla wszystkich, którzy pragną wypocząć i zrelaksować się w uzdrowisku 
Rabka Zdrój, niezależnie od pory roku i pogody. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os. z łazienkami, TV i balkonami. W ośrodku znajduje 
się ok. 15 par sanek, bilard (2 zł/gra), piłkarzyki (2 zł/gra) świetlica z nagłośnieniem, miejsce na grill. Więcej na www.domwczasowyela.pl

Góry      RABKA ZDRÓJ 7-19 LAT

 Podhale   Dom Wczasowy „ELA”   rekreacja - łyżwiarski - moda i uroda 

TURNUSY TERMIN REKREACYJNO-
ŁYŻWIARSKI MODA I URODA

I 27.01 - 03.02 895 zł     915 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, 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 Zakopanego (wjazd i zjazd 
kolejką na Gubałówkę), spacer po Krupówkach, wyjazd na baseny termalne do Szaflar - 2,5 godzinny wstęp, wyjście na lodowisko (min 4 
razy w turnusie)- cena nie zawiera wypożyczenia łyżew 8-10 zł/para i wstępu na lodowisko 10 zł, konkurs wiedzy o okolicy , konkurs rzeźby 
w śniegu, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy , grill z pieczeniem kiełbasy. Należy zabrać: ważna legitymacje 
szkolną i strój kąpielowy.

Program moda&uroda: warsztaty artystyczno-plastyczne 20 godzin w turnusie. Baw się z nami na całego! Zdobądź tytuł MISS/
MISTERA zimowiska! Zostań wielką gwiazdą pokazu mody! Dowiedz się jak zostać profesjonalną top modelką/modelem. Zi-
mowisko 5w1: poznaj tajniki pracy fryzjera, wizażysty, stylisty, projektanta mody i fotografa modowego. Zimowisko tematyczne 
jest idealną propozycją dla tych którzy chcą nauczyć się dbać o urodę, modowy szyk i elegancję, chcą poznać światowej sławy 
modelki i modeli, chcą rozwinąć skrzydła w warsztatach kreatywnego face painting’u (artystyczne malowanie twarzy), chcą two-
rzyć szalone fryzury i perfekcyjny makijaż, chcą projektować nowoczesny ubiór dzienny oraz wieczorną kreację balową, chcą 
wystąpić w pokazie mody w zaprojektowanych i wykonanych przez siebie strojach, chcą uczestniczyć w codziennych zajęciach 
fitness z elementami tańca dla kształtowania piękna sylwetki.
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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 dyspo-

zycji narciarzy jest 16 wyciągów(krzesełkowych i orczykowych), z tego najdłuższa kolejka krze-

sełkowa ma 2200 m ,pokonuje różnicę poziomów rzędu 447 m. 18 doskonale 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 oso-
bowe 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 słowacka. Niektóre pokoje mają duże balkony. Niedaleko od hote-

lu 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), wyżywienie 3 
razy dziennie, podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza i medyczna(lekarz na wezwanie), instruktor-
ska,  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 zaawan-

sowania, 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, możliwość korzystania z dodatkowego wyciągu 17:30 do 21:00 za 
dodatkową opłatą. www.parksnow.sk, Opłata za karnet całodniowy dzieci 12-18 lat 105 €, młodzież powyżej 18 lat  130, €. Kaucja 
zwrotna za ski-pass ok. 8 €. Cena karnetu obejmuje 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 posia-

dać dowód osobisty /tymczasowy lub Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 

Góry      SŁOWACJA - DONOVALY 12-19 LAT

 Tatry Niskie      Hotel Górski „VESEL”   narciarski - snowboardowy 

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 27.01 - 03.02 1070 zł

II 03.02 - 10.02 1070 zł
Rozkład jazdy www.juvenia2000.pl
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SUPER JAZDA!!!
Sztucznie naświetlane stoki
Sztucznie naśnieżanie
gwarancja śniegu!



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl 77

Villach, to urokliwe miasto w samym sercu Karyntii. Region ten, 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. Okoliczne góry przecinają liczne trasy narciarskie, u stóp których znajduje się „Villacher Alpen Area” gdzie regularnie roz-
grywa się walka o Puchar Świata w skokach narciarskich. Hotel Egger położony w Villach, posiada 4-6 osobowe pokoje z pełnym węzłem 
sanitarnym /możliwe łóżka piętrowe/. Do dyspozycji uczestników: restauracja, sala dyskotekowa, świetlica /TV Sat, DVD, video/, pokoje do gry, 
tenis stołowy, automaty do gry, na terenie całego hotelu dostęp do darmowego Wi-Fi.

Cena zawiera:  zakwaterowanie w pokojach 4-6 os. przejazd autokarem (TV, WC), wyżywienie 3 razy dziennie( 7 śniadań, 7 kolacji, 6 x lunch 
pakiet na stok), opiekę kadry pedagogicznej, pilota/rezydenta oraz instruktorów narciarstwa/demonstratorów, ubezpieczenie narciarskie KL, NNW, 
OC, bagaż/Cena nie zawiera:  karnetów narciarskich (ok. 125 EUR dzieci do lat 15, ok. 180 EUR młodzież), wypożyczenia sprzętu narciarskiego.  
Zalecamy zabrać:  plecak na buty na narty lub snowboard, gogle, kask obowiązkowy, sprawny sprzęt narciarski lub snowboardowy, okulary prze-

ciwsłoneczne, krem ochronny, ręczniki.  Kaski  ochronne obowiązkowe do 16 roku życia. Obowiązkowe zdjęcie do karnetu. każdy uczestnik może 
zabrać jedną podróżną lub plecak /do 20 kg/ ,jedną parę nart lub 1 deskę snowboardową oraz jedną sztukę bagażu podręcznego. Obowiązkowo 
każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty /tymczasowy lub Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu.
Przybliżoną godzinę powrotu podajemy na zbiórce w dniu wyjazdu.
Obóz podzielony jest na 15-20 osobowe grupy wiekowe pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Góry      AUSTRIA - VILLACH 12-17 LAT

 Karyntia      Hotel „EGGER”     narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 12.01 - 21.01 1799 zł
II 19.01 - 28.01 1799 zł
III 26.01 - 4.02 1799 zł
IV 2.02 - 11.02 1799 zł
V 9.02 - 18.02 1799 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Val di Fiemme to jeden z najpopularniejszych regionów narciarskich w Dolomitach. Znajduje się tutaj pięć doskonale przygotowanych stacji 
narciarskich - największa Latemar-Obereggen (najpiękniejsze w Górnej Adydze trasy narciarskie o długości 50 km), Alpe Cermis, Alpe Lusia, 
Passo Lavazze i Passo Rolle. Łączna długość tras w tej dolinie to ok. 100 km. Region stanowi część największego w Europie kompleksu 
narciarskiego Dolomity SUPERSKI, gdzie znajduje się 460 wyciągów i 1200 km tras narciarskich o wszystkich stopniach trudności. PEN-

SJONAT SONNHOF mieszczący się w centrum przepięknie położonej miejscowości Trodena, stanowiącej doskonały punkt wypadowy do 
najważniejszych ośrodków narciarskich rejonu Val di Fiemme (ok .15 km od Cavalese i ok .25 km od Predazzo). Zakwaterowanie w bardzo 
przytulnych, gustownie urządzonych pokojach 2,3,4 i 5-osobowych z łazienkami. W pokojach 4, 5-osobowych mogą wystąpić łóżka piętrowe. 
Cały obiekt urządzony jest w stylu rustykalnym, panuje w nim przyjemna, rodzinna atmosfera. Stylowa jadalnia i salonik z kominkiem 
stanowią doskonałe miejsce spotkań w zimowe wieczory. W obiekcie znajduje się również narciarnia oraz sala ze stołem do ping-ponga i 
piłkarzykami. Cały obiekt przeznaczony jest do dyspozycji naszych grup.

Cena zawiera:   transport autokarem, wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie, prowiant na stok i obiadokolacja). Kuchnia obsługiwana jest przez naszych kucharzy. Gwarantujemy obfite polskie posiłki,  
transfery - 3 do Predazzo, 2 Cavalese, 1 Alpe Lusia, opiekę pilota na czas przejazdu i rezydenta na miejscu, ubezpieczenie KL 20 000 euro, NNW 15 000 zł, OC 25 000 euro, SKI, składkę na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny Cena nie zawiera:  taksy klimatycznej w wysokości 4,90 Euro/os (powyżej 14 roku życia) płatna rezydentowi na miejscu, karnetów narciarskich, bielizny pościelowej i ręczników – 
należy zabrać swoją lub wypożyczyć na miejscu 10 euro/komplet/tydzień, wypożyczenie ręczników 5 euro/tydzień,  zwrotnej kaucji 15 euro na poczet ewentualnych szkód  Zalecamy zabrać:  UWAGA! 
Trzeba zabrać ze sobą bieliznę pościelową, ręczniki, termos oraz KASK!!! Uczestnicy obozu muszą posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie!!
 Uwaga! Przewóz bagażu - 1 para nart lub snowboard (w pokrowcu), torba na buty, 1 szt. bagażu głównego (max. 20 kg). Nadbagaż płatny 50 zł/szt
Każde dziecko które wyjeżdża na kolonię lub obóz za granicą musi posiadać ważny DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT!!! Zalecamy również posiadanie karty EKUZ (Karta Europejskiego Ubezpie-

czenia Zdrowotnego wydawanej w oddziałach wojewódzkich NFZ).

Góry      WŁOCHY - OBEREGGEN 12-17 LAT

 Val Di Fiemme      Pensjonat „SONNHOF”     narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 12.01 - 21.01 1700 zł
II 19.01 - 28.01 1700 zł
III 26.01 - 4.02 1700 zł
IV 2.02 - 11.02 1700 zł
V 9.02 - 18.02 1700 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

.KARNETY NARCIARSKIE:
Niski sezon 12.01-01.02.2018
DOROŚLI - 211 EUR
JUNIOR - 156 EUR
SENIOR - 200 EUR
Wysoki sezon 02.02 – 25.02.2018
DOROŚLI - 235 EUR
JUNIOR - 173 EUR
SENIOR - 222 EUR
Junior - ur. po 28.11.2001,
Senior - ur. przed 28.11.1952
Dzieci ur. po 28.11.2009 w towarzystwie rodzica lub opiekuna 
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Valfréjus to przepiękna miejscowość zlokalizowana na wysokości 1550 m.n.p.m., położona w otoczeniu lasów modrzewiowych, usytu-
owana nieopodal słynnego regionu narciarskiego „3 Vallées, idealna dla miłośników przygód i zabaw. Valfrejus zainaugurowała 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 wykoń-
czone są drewnem i posiadają stylowe, spadziste dachy. Zróżnicowane trasy narciarskie 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 pomylenia trasy. Nie lada gratką dla amatorów białego szaleństwa jest też możliwość poszerzenia karnetu 
narciarskiego na Val Thorens/ 3 Doliny - na który dostajemy się dzięki gondoli Les 3 Valees Express w stacji Orelle oddalonej o zaledwie 18 
km od Valfrejusi - zyskując szybki dostęp do jednego z najsłynniejszych regionów narciarskich na świecie.
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 składają się z pokoju dzienno-sypialnego oraz jednego lub kilku pokoi sypialnych. Każ-
dy apartament wyposażony jest ponadto w łazienkę, toaletę oraz aneks kuchenny wyposażony w płyty grzewcze, kuchenkę mikrofalową, 
ekspress, zmywarkę, lodówkę oraz naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków.

Cena zawiera:  7 noclegów w apartamentach (rozmieszczenie w apartamentach uzależnione od ilości i płci uczestników na dany termin); śniadania i obiadokolacje, lunch pakiet na stok - kuchnia polska; 
przejazd autokarem, opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, konsultacje instruktora; SKIPASS: 6-dniowy karnet narciarski „Valfrejus” (isteneije możliwość rozszerzenia karnetu Val Thorens za 
dodatkową opłatą ok. 25 Euro/dzień; składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Cena nie zawiera: obowiązkowego ubezpieczenia Signal iduna Bezpieczne Podróże (KL, NNW, bagaż, Koszty Ra-

townictwa) - opłata obligatoryjna 50 zł/os./10 dni; dodatkowego, zalecanego ubezpieczenia narciarskiego SKI - obejmującego Odpowiedzialność Cywilną, Sprzęt Sportowy - w cenie 30 zł/os./6 dni - tylko 
za wcześniejszym zgłoszeniem i opłaceniem w biurze; kaucji w wysokości: 65 Euro od osoby (opłatę należy uiścić u wychowawcy lub pilota w dniu wyjazdu po podstawieniu autokaru, natomiast zwraca-

na jest przy braku jakichkolwiek usterek lub zniszczeń w dniu powrotu do kraju); bielizny pościelowej - dopłata ok. 8 euro( tylko za wcześniejszym zgłoszeniem w biurze) lub możliwość zabrania własnej;
- obowiązkowej opłaty eksploatacyjnej (taksa klimatyczna, środki czystości) ok. 15 Euro od osoby za pobyt.  Zalecamy zabrać: Trzeba zabrać ze sobą bieliznę pościelową, ręczniki, termos oraz KASK!!! 
Uczestnicy obozu muszą posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie!!
Uwaga! Przewóz bagażu - 1para nart lub snowboard (w pokrowcu), torba na buty, 1 szt. bagażu głównego (max. 20 kg). Nadbagaż płatny 50 zł/szt.
UWAGA! ZALECAMY ZABRANIE ZE SOBĄ NA WYJAZD EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EKUZ !!!
UWAGA! Uczestnicy obozu powinni po zakończeniu imprezy zwrócić pokoje posprzątane.

Góry      FRANCJA - VALFREJUS 12-17 LAT

 Sabaudia      REZYDENCJA 3*     narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 12.01 - 21.01 2000 zł
II 19.01 - 28.01 2100 zł
III 26.01 - 4.02 2100 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Czarna Góra - jeden z najpopularniejszych, dużych ośrodków narciarskich w Polsce położony w Sudetach Wschodnich w Masywie Śnież-
nika, we wsi Sienna, na ziemi kłodzkiej. Trasy narciarskie o długości ponad 10 km położone są na północno-wschodnich stokach Czarnej 
Góry (1205 m n.p.m.) i Żmijowca (1153 m n.p.m.). Ośrodek narciarski w swojej ofercie posiada - 3 koleje linowe, 7 wyciągów orczykowych, 6 
tras narciarskich i dwa pola narciarskie. Ponadto rejon ten oferuje liczne trasy do narciarstwa biegowego i skiturowego. Od 2015 roku stacje 
narciarskie w Czarnej Górze, Lądku Zdroju i Kamienicy oferują wspólny skipass obejmujący cały Ski Region Śnieżnik. Bezpłatny skibus 
przewozi narciarzy pomiędzy stacjami. Pensjonat Pokoje w Górach u Wanata położony jest w Nowym Gierałtowie w Kotlinie Kłodzkiej w 
Masywie Śnieżnika w Paśmie Gór Złotych oraz Bialskich. Goście maja do dyspozycji 2, 3 ,4, 5 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym. 
Pokoje w Górach u Wanata oferują luksusowe pokoje gościnne na dwóch piętrach budynku - łącznie 85 miejsc noclegowych. Pensjonat 
posiada oświetlony wyciąg narciarski bezpośrednio nad budynkiem. Pomieszczenia są zaaranżowane wygodnie i ze smakiem. Komfort 
zapewniają nowe, dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających turystów meble oraz nowocześnie urządzone łazienki - z 
toaletą, umywalką i prysznicem. Strona www obiektu noclegowego www.pokojewgorach.com

Cena zawiera:   przejazd autokarem LUX, 6 noclegów, 6 śniadań, 6 kolacji, 6 x prowiant na stok lub obiad, ubezpieczenie NNW,  opiekę kadry pedagogicznej, pilota-kierownika,  wycieczka do Kłodzka, 
zwiedzanie Starego Miasta, realizację programu zimowiska - gry i zabawy na śniegu, zawody sportowe, konkursy z nagrodami, wycieczki po okolicy, realizację programu Survival – Tajemnicze Sudety.
Cena nie zawiera:  karnety narciarskie, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, wycieczka do Pragi +80 zł  Zalecamy zabrać:- Wszyscy uczestnicy obozów narciarskich i snowboardowych muszą posia-

dać kask! Każde dziecko które wyjeżdża na kolonię lub obóz za granicą musi posiadać ważny DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT!!! Zalecamy również posiadanie karty EKUZ (Karta Europejskiego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w oddziałach wojewódzkich NFZ).  Na obozy krajowe prosimy o zabranie legitymacji szkolnej. W przypadku imprez z dojazdem koleją legitymacja szkolna jest 
warunkiem przyznania biletu ze zniżką.

Góry      POLSKA - Nowy Gierałtów 8-17 LAT

 Kotlina Kłodzka      Pensjonat w Górach u Wanata     Survival zimą

TURNUSY TERMIN SURVIVAL
I 14.01 - 20.01 899 zł
II 21.01 - 27.01 899 zł
III 28.01 - 3.02 899 zł
IV 4.02 - 10.02 899 zł
V 11.02 - 17.02 899 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

PROGRAM „SURVIVAL - TAJEMNICZE SUDETY!” W 
CENIE:
A w programie m. in.
 zajęcia z orientacji w terenie i zasad przetrwania zimą, budowa 
schronienia zimą – iglo (o ile pozwoli pogoda), rozpalanie 
ogniska zimą, w co się ubrać i co zabrać do lasu zimą (nie tylko 
żeby było ciepło, ale też żeby skutecznie „zniknąć”), specyficzne 
zagrożenia zimowe i jak ich unikać, elementy pierwszej pomocy, 
gra terenowa „poszukiwanie Złotego Pociągu” z wykorzystaniem 
wykrywacza metalu.
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Wisła OWS Kontakt położony jest nad potokiem w odległości 2 km od 
centrum miasta. W sąsiedztwie Ośrodka znajduje się wyciąg Pasieki, trasy 
zjazdowe SIGLANY i STOŻEK. Obok obiektu prowadzi kilka szlaków tu-
rystycznych: spacerowych i rowerowych. Cena zawiera noclegi, wyżywie-
nie FB, kolacje wigilijną, 2 x świąteczne śniadania i obiady, występ Kapeli 
Góralskiej, wspólne śpiewanie kolęd, wieczorek muzyczny z dancingiem.

23-27.12 - os dorosła: 690zł, autokarem775zł
22-28.12 - os dorosła 990zł
29.12 - 22.01 - os rodosła 790zł
22.12 - 2.01 - os dorosła 1680zł

9

Lesko "ZAMEK" - Pensjonat posiada własny wyciąg narciarski z 3 trasami 
zjazdowymi. Pensjonat posiada pokoje 2 i 3 osobowych z łazienkami i 
TV. Na terenie pensjonatu znajduje, kawiarnia, tenis stołowy(bezpłatnie), 
bilard, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia nart, pralnia i prasowalnia 
(bezpłatnie), stylowe sale: klubowa, sala rycerska (jadalnia), sala komin-
kowa, sala basztowa, parking. Cena zawiera: noclegi, wyżywienie, kolacje 
wigilijną.

22.12 - 26.12 - os dorosła HB 425zł
22.12 - 26.12 - os dorosła FB 470zł
29.12 - 3.01 - os dorosła HB 475zł
29.12 - 3.01 - os dorosła FB 530zł

Szczawnica Hotel Nawigator*** jest połołżony w centrum uzdrowiska. 
Do dyspozycji gości jest 57 pokoi 1, 2 i 3 osobowych, w tym pokoje 
typu studio. Nieopodal znajdują się parki zdrojowe, piesze i rowerowe 
trasy widokowe. Dla najmłodszych hotel przygotował pokój zabaw. 
Cena obejmuje 4 noclegi, Wyżywienie HB, Kolacje wigilijną

23.12 - 27.12 - os dorosła 745zł
28.12 - 3.01 - os dorosła 1295zł  

Polanica Zdrój - hotel POLANICA RESORT & SPA*** położony w pobli-
żu Parku Zdrojowego (ok 300 m) pięciokondygnacyjny z windą. Do dys-
pozycji gości jest restauracja, drink bar, a na posesji wokół obiektu domek 
grillowy. Ponadto Park Wodny z pełnowymiarowym basenem (25 m)
z płytką strefą dla dzieci, strefą z hydromasażami i gejzerami, jacuzzi,
łaźnią parową, sauną suchą, a także gabinety SPA, sala fitness, siłownia.
Ponadto sala kinowa, pokój zabaw oraz wielo-segmentowy plac zabaw dla 
dzieci. Bezprzewodowy internet. Cena zawiera wyżywienie HB

22-27.12 - os dorosła: 1570zł
30.12-2.01 - os dorosła: 1460zł
13.01-24.02 - 8dni - os dorosła: 1675zł

Świnoujście - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Temida położony 
jest w nadmorskiej dzielnicy uzdrowiskowej Świnoujścia, tuż przy 
promenadzie, około 150 m od plaży. Do dyspozycji gości jest mała sala 
fitness wyposażona w atlas, rowerek, step-by-step, ławeczkę z ciężarka-
mi i w inne akcesoria. Cena zawiera: wyżywienie FB.

20-27.12 - os dorosła: 810zł
29.12-2.01 - os dorosła: 655zł z zabawą
27.12 - 1.01 - os dorosła: 830zł z zabawą

Wisła - O.W. „Geovita” położony jest w dolinie Malinki, 5 km od cen-
trum i zaledwie 400m od obiektu znajduje się skocznia narciarska. Dys-
ponuje pokojami 1-, 2-, 3- os.z łazienkami, TV, Internetem, telefonem.
Na miejscu: tenis stołowy, sala fitness, bilard, pokój zabaw dla dzieci,
parking, Wi-Fi. W cenie wyżywienie HB.

23-27.12 - os dorosła: 875zł, autokarem 960zł
30.12-2.01 - os dorosła: 885zł z zabawą
13.01-3.03 - 8dni - os dorosła: 1080zł
27.01-3.02; 3.02-10.02 - autokarem os dor. 1165zł

Ustroń Jaszowiec - Dom Wczasowy GLOBUS jest idealnym miejscem za-
równo do rodzinnego wypoczynku jak i organizacji szkoleń i konferencji 
oraz wspaniałych uroczystości weselnych. Obiekt dysponuje 134 miejsca-
mi w komfortowych pokojach dwuosobowych oraz apartamentach
z widokiem na góry, ogród i las. Malownicza i spokojna okolica oraz 
niewielka odległość od centrum Ustronia oraz Wisły daje możliwość 
aktywnego wypoczynku. Cena zawiera wyżywienie HB.

23-27.12 - os dorosła: 705zł, autokarem: 790zł
29.12-2.01 - os dorosła: 875zł z zabawą
13.01-.28.04 - 8dni - os dorosła: 710zł
27.01-3.02 ; 3-10.02 - autokarem os dor. 790zł

Jurata Hotel Lido** usytuowany jest w centrum Juraty, skąd szybko 
można dotrzeć zarówno na plażę jak i do innych atrakcyjnych miejsc. 
Do Państwa dyspozycji pozostaje 97 pokoi, w tym 1, 2, 3 osobowych.Na 
parterze znajduje się restauracja i drink bar. Hotel posiada własny monito-
rowany parking dla samochodów osobowych i autokarów. Cena zawiera 
wyżywienie HB

29.12-1.01 - os dorosła: 555zł z balem
29.12-2.01 - os dorosła: 670zł z balem
6.01-28.04 - 8dni - os dorosła: 1170zł

Szczyrk O.W.PANORAMA pięknie położony na zboczu Klimczoka. 
Ośrodek posiada 170 miejsc noclegowych w słonecznych pokojach 2,3,4 
os, z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Na miejscu 3 sale szkoleniowe, 
w których w zależności od wielkości, mogą odbywać się duże konferen-
cje lub kameralne zajęcia warsztatowe, klub-kawiarnia, bilard, sauna, 
siłownia. Cena zawiera: 5 noclegów, wyżywienie FB, Uroczystą Kolację 
Wigilijną, wieczór z "Bachusem" i kolędowaniem.

23-28.12 - os dorosła: 745zł

Zakopane API 1 to trzypiętrowy budynek, z którego roztacza się widok na 
Tatry. Znajduje się w sąsiedztwie API 3. .Pokoje z łazienkami komfortowo 
wyposażone, TV-SAT z widokiem na malowniczą panoramę Tatr. Pokoje 
2, 3, 4 osobowe oraz apartamenty. W ośrodku można skorzystać z bezprze-
wodowego internetu. W cenie: 4 noclegi, wyżywienie HB.

23-27.12 - os dorosła: 595zł, autokarem 685zł
13.01 - 28.04 - os dorosła 910zł
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Zakopane C.K.R. GEOVITA znajduje się w zacisznym południowym 
stoku Antałówki. Z jego okien rozciąga się malowniczy widok na Giewont 
i panoramę Tatr. Kojąca perspektywa umila czas spędzany podczas licznie 
organizowanych tu szkoleń, konferencji i spotkań motywacyjnych. Goście 
docenią zapewne również bliskość centrum miasta i nieopodal położonego 
nowoczesnego Aquaparku. Cena zawiera: 4 noclegów, wyżywienie HB.

23-27.12 os dorosła - 725zł, autokarem 815zł
28.12 - 2.01 os dorosła - 1075zł
12.01.-28.02. - 5dni - 715zł

Uzdrowisko Ustroń to jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie. Tworzą go cztery sanatoria: Równica, Kos, Narcyz i Rosomak oraz 
3-gwiazdkowy hotel Wilga. Dysponuje 1500 miejscami w obiektach malowniczo położonych na zboczu góry Równica w Beskidzie Śląskim. Do dys-
pozycji gości pokoje 1 i 2-osobowe oraz apartamenty o zróżnicowanym standardzie (również dla osób niepełnosprawnych). Możliwość skorzystania z 
bogatej bazy zabiegowej Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia i Medical & SPA Prestige Club, oferujących ponad 70 rodzajów zabiegów, również z wy-
korzystaniem naturalnych surowców: borowiny i solanki. Do dyspozycji gości: baseny solankowe, nowoczesna siłownia, grota solna, sauny, regionalna 
karczma Zapiecek. Idealne miejsce zarówno do skorzystania z pobytów prozdrowotnych Medical & SPA, przeznaczonych dla wszystkich szukających 
odprężenia i pragnących zadbać o zdrowie, jak również do skorzystania z programów rehabilitacji specjalistycznej (kariologicznej, neurologicznej, 
narządu ruchu, onkologicznej, pulmonologicznej).

Sanatorium Równica 23-27.12. - os dorosła FB - 560zł, autokarem 645zł
Sanatorium Równica 28.12-2.01 - os dorosła FB - 660zł

Zakopane O.K-W. Hyrny położony w centrum miasta w bliskiej odle-
głości od tras spacerowych, posiada pokoje 1-, 2- osobowe. Pokoje są 
z łazienkami i WC, wyposażone w TV-sat, telefony, Internet, część z 
balkonami. Na miejscu: stołówka, drink-bar, sauna, świetlica, sala TV, 
kawiarnia, przy obiekcie parking. W cenie: 5 noclegów, wyżywienie HB, 
kolacja wigilijna, kapela góralska, basen, siłownia, sala aerobowa, bilard.

22-28.12 os dorosła - 835zł, autokarem 23-27.12 925zł
27.12 - 2.01 os dorosła - 1540zł

Hotel “TRIGAN ***”– usytuowany w atrakcyjnym otoczeniu Tatr Wy-
sokich przy Nowym Strbskim Plesie na terenie Tatrzańskiego Parku Na-
rodowego, który jest najważniejszym rezerwatem przyrody na Słowacji. 
Zakwaterowanie w pokojach 2 os z możliwością dostawki z łazienkami 
( z prysznicem i wc), TV, radio, telefon.Na terenie ośrodka znajdują się: 
2 restauracje, aperitif bar, kawiarnia, klub nocny, fitness centrum, nowe 
kompleksowe Centrum Świat Wellness: basen kryty, sauna,solarium, 
bilard, narciarnia Blisko Centrum Narciarskie Strbskie Pleso, doskonale 
przygotowane trasy narciarskie. w odległości 1,5 km. Sprawdź www.
parksnow.sk. Wyżywienie HB
23-26.12; 24-27.12 - os dorosła: 780zł
29.12-2.01 - os dorosła: 1500zł
6.01-10.03 - 8dni - os dorosła: 1585zł
10.03-14.04 - 8dni - os dorosła: 1400zł

Hotel „Uran***” – zrekonstruowany hotel położony w centrum Tatrzań-
skiej Łomnicy. Hotel oferuje zakwaterowanie w pokojach 1,2 osobowych 
z możliwością dostawienia dodatkowego łóżka, oraz studio 2+2. Pokoje 
są wyposażone w WC i prysznic, TV, radio, telefon i balkon. Goście 
mogą korzystać z restauracji hotelowej, baru dziennego, fitness centrum, 
sauna, masaże i solarium oraz kryty basen. Goście również mogą korzy-
stać z pomieszczenia do gry w tenisa stołowego, bilard, sala zabaw dla 
dzieci. Wyżywienie HB

23-26.12; 24-27.12 - os dorosła: 740zł
29.12-2.01 - os dorosła: 1395zł
6.01-10.03 - 8dni - os dorosła: 1500zł
10.03-14.04 - 8dni - os dorosła: 1330zł

Hotel „Hutnik” - kompleks hotelów składający się 2 budynków „Hutnik 
I***” z częścią pokoi odnowionych i „Hutnik II**” z pokojami standar-
towymi, połączonych korytarzem. Znajduje się w pięknym otoczeniu u 
podnóża szczytu Łomnickiego. Pokoje 2 os z możliwością dostawki,
wyposażonych w WC, prysznic, telefon, radio, TV i balkon. Na miejscu: 2 
restauracje, 2 bary, kantor Do dyspozycji: basen kryty, sauna,
masaż klasyczny i wodny, solarium, centrum fitness, sala gimnastyczna, 
tenis stołowy, bilard, minigolf, automatyczna kręgielnia z dwoma
torami, pokój zabaw dla dzieci, automaty do gry, wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, przechowywania nart. Przy hotelu znajduje się wyciąg
narciarski dla dzieci i początkujących narciarzy. Wyżywienie HB
Hutnik I
23-29.12 - os dorosła: 1090zł
29.12-2.01 - os dorosła: 1170zł z balem
6.01-10.03 - 8dni - os dorosła: 1155zł
10.03-14.04 - 8dni - os dorosła: 955zł

Hutnik II
23-29.12 - os dorosła: 860zł
29.12-2.01 - os dorosła: 930zł z balem
6.01-10.03 - 8dni - os dorosła: 940zł
10.03-14.04 - 8dni - os dorosła: 855zł

Hotel „Lubovna**” – położony na pograniczu Spiskiej Magury i Levo-
czeskich Wierchów w dolinie Lubowniańskich Kąpielisk, 7 km od miasta 
Stara Lubovna. Najbliższe wyciagi narciarskie w odległości ok. 150 m od 
hotelu. Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z możliwością do-
stawki. Na wyposażeniu pokoju prysznic i WC. Goście mogą korzystać 
z dwóch restauracji hotelowych, trzech barów i kawiarni, kryty basen, 
sauna, masaże wodne i ręczne, procedury relaksacyjne, bilard, tenis 
stołowy, wypożyczalnię sprzętu sportowego-narciarskiego, zimowego. 
Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest bez barierowy. Bezpłatny dostęp 
do Internetu. Wyżywienie HB

23-29.12 - os dorosła: 990zł
29.12-2.01 - os dorosła: 885zł
6.01-10.03 - 8dni - os dorosła: 1005zł
10.03-14.04 - 8dni - os dorosła: 975zł

Hotel „Maj***” – umiejscowiony w scenerii Parku Narodowego na wys. 
700 m n.p.m., w Janskiej dolinie. Hotel dysponuje: pokojami 1 osobo-
wymi z dostawką, 2 os. z możliwością dostawki z prysznicem i WC. Na 
miejscu: restauracja, bistro, kawiarnia, bar, świetlica, kryty basen z wodą 
termalną, sauna, masaże klasyczne i podwodne, siłownia, fitness klub, 
wypożyczalnia i przechowalnia sprzętu zimowego, parking. W odległości 
400 m od hotelu znajduje -ośrodek narciarski, 4 wyciągi, trasy zjazdowe 
o długości 1900 m, sztucznie zaśnieżane! Więcej informacji na stronie 
www.basenytermalne.pl/liptowski_jan.htm. Kompleks basenów termal-
nych w Tatralandii w odległości ok. 30 km Wyżywienie HB
23-26.12; 24-27.12 - os dorosła: 690zł
29.12-2.01; 28.12-1.01 - os dorosła: 
1310zł
6.01-10.03 - 8dni - os dorosła: 1350zł
10.03-14.04 - 8dni - os dorosła: 1290zł

Jasna pod Chopokiem - Hotel „SNP***” w pobliżu stacji wyciągów 
narciarskich Otupne w centrum Jasnej. Pokoje 1, 2 os. z prysznicem, 
WC, TV/SAT, telefonem. Na terenie hotelu: jadalnia, bar, sauna, sala TV, 
bilard, tenis stołowy, kantory wymiany walut, pokój wypoczynkowy z 
panoramicznym widokiem na Chopok. Goście mogą skorzystać z masaży 
(również wodnych), szkółki narciarskiej, wypożyczalni i przechowalni 
sprzętu sportowego (narty). Przed obiektem znajduje się strzeżony, płatny 
parking samochodowy. Hotel Marmot. Wyżywienie HB

SNP***
23-28.12; 24-29.12 - os dor: 1210zł
29.12-2.01; 28.12-1.01 - os dor: 1430zł
6.01-10.03 - 8dni - os dor: 1940zł
10.03-14.04 - 8dni - os dor: 1305zł

Marmot
23-28.12; 24-29.12 - os dorosła: 920zł
29.12-2.01; 28.12-1.01 - os dorosła: 1035zł
6.01-10.03 - 8dni - os dorosła: 1290zł
10.03-14.04 - 8dni - os dorosła: 990zł
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