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ŁAZY  9-12 lat-kolonia 
12-18 lat-obóz

MRZEŻYNO 9-12 lat-kolonia 
12-18 lat-obóz

Ośrodek Wypoczynkowy BRYZA leży zaledwie 250 m od plaży i dzieli się na 2 odrębnie ogrodzone obiekty, posiadające wspólną recepcję, 
stołówkę i infrastrukturę sportową. Wszystkie obiekty są po remontach lub modernizacjach. Część BRYZA I, to pięć piętrowych budynków 
murowanych typu „galeriowiec”, które mieszczą łącznie 140 pokoi 2-osobowych, z własnymi łazienkami (wc, umywalka, natrysk) w tym 18 to 
tzw. „studio” – połączone dwa pokoje z łazienką i przedsionkiem (dla 4 osób). Część BRYZA II, to 3 piętrowe budynki z wewnętrznymi koryta-
rzami i pokojami po obu stronach korytarza. W 3 budynkach jest 111 pokoi 3-4-osobowych z własnymi łazienkami (wc, umywalka, natrysk). W 
każdym budynku są świetlice. Cały teren ośrodka jest ogrodzony i monitorowany. Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 2,3,4-osobowych 
wyposażonych w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji uczestników: boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do 
siatkówki, plac zabaw, miejsce na ognisko i na grilla, ścieżka zdrowia, kort tenisowy, stoły do ping-ponga, świetlice, sala na dyskoteki i zajęcia 
taneczne. WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja w formie samoobsługowego bufetu. Turnus rozpoczyna się od śniadania i kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę.

Ośrodek Wypoczynkowy „FAMASTA” położony jest przy głównej ulicy miejscowości w odległości ok. 350 m od plaży. Ośrodek składa się z 3 pa-
wilonów hotelowych leżących na starannie zagospodarowanym, zadrzewionym, oświetlonym i ogrodzonym terenie. Uczestnicy zakwaterowani 
będą w pokojach 4 i 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (pawilony A i B). Do dyspozycji dzieci: jadalnia, kawiarnia, 2 sale dyskotekowe, 
biblioteka, 5 sal telewizyjnych, siłownia, tenis stołowy, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, 2 boiska do badmintona, ceglany kort teni-
sowy, odkryty basen kąpielowy o wymiarach 8 x 16 m., place zabaw i miejsca na ogniska. 5 hektarowy teren ośrodka graniczy z terenami leśnymi, 
na których przez wiele lat rozmieszczone były jednostki wojskowe, a do dziś pozostały fortyfikacje i umocnienia wykorzystywane do zajęć obozo-
wych. WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie, śniadanie i kolacja w formie samoobsługowego bufetu, podwieczorek wydawany przy obiedzie. Turnus 
rozpoczyna się od obiadu w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę.

Cena zawiera:  11 noclegów,  wyżywienie: 4 posiłki dziennie,  opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, realizacja programu pobytu, wycieczki według 
opisu, przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, video), ubezpieczenie NNW Signal Iduna. WYCIECZKI:  WYCIECZKA DO DOLINY CHARLOTTY - 40 zł + bilety wstępu. Uwaga! Należy zabrać 
odpowiednie obuwie, strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem przeciwsłoneczny, ważna legitymację szkolną. Programy tematyczne realizowane są przy min 10 osobach chętnych.
Program:  wizyta w Parku Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie a w nim m.in. western city, indiańska wioska, mini zoo, pokazy kaskadreskie, strzelnica, wspinaczka, rodeo i wiele 
innych atrakcji, wycieczka do Kołobrzegu, zwiedzanie miasta i niezwykłego Muzeum Maszoperia 6d,  wycieczka do ogrodów tematycznych Hortulus Spectabilis w Dobrzycy z 
wieżą widokową i największym na świecie labiryntem grabowym,  REJS STATKIEM po morzu, program animacyjny Wehikuł Czasu: wyobraź sobie, że możesz podróżować w czasie... 
Wyobraź sobie jakby to było wcielić się w rolę odkrywcy niczym Indiana Jones! Już dzisiaj wyrusz z nami w podróż w czasie i przestrzeni, aby poznać swoje mocne strony, zmierzyć 
się ze strachem oraz wypróbować co to prawdziwa przyjaźń i współpraca podczas ekscytujących, tematycznych gier i zabaw. A oto niektóre z wyzwań jakie czekają na Ciebie!  od-
kryj i zbadaj nieznany ląd podczas podróży wehikułem czasu,  wciel się w rolę tajnego agenta, który musi rozwikłać zaszyfrowaną wiadomość aby ocalić cały świat, przeżyj napad 
na dyliżans i ocal swoją grupę,  zmierz się z wrogiem podczas niesamowitej wojny na balony napełnione wodą, weź udział w wojnie Galów z Rzymianami!

Cena zawiera:   zakwaterowanie - 11 noclegów, wyżywienie: 4 posiłki dziennie, opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego,  realizacja programu pobytu, 
wycieczki, ubezpieczenie NNW Signal Iduna, przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, video). Cena zawiera:  realizacji programów tematycznych, świadczeń nie opisanych w ofercie
W PROGRAMIE: wycieczka w Parku Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie, a w nim m.in. western city, indiańska wioska, mini zoo, pokazy kaskadreskie, strzelnica, wspinaczka, rodeo i wiele 
innych atrakcji,  wycieczka do Kołobrzegu - zwiedzanie miasta i niezwykłego Muzeum Maszoperia 6d, przejazd kolejką wąskotorową Ciuchcia Retro z Pogorzelicy do Trzęsacza, zwiedzanie 
ruin kościoła w Trzęsaczu i Multimedialnego Muzeum na Klifie; rejs statkiem po morzu; animacje, konkursy, gry i zabawy integracyjne (m. innymi Festiwal Kolorów, gdzie uczestnicy podzieleni 
na grupy będą mieli do zrealizowania podczas pobytu przeróżne zadania wymagające współpracy grupowej, pomysłowości i kreatywności, zwycięski zespół czeka nagroda!), dyskoteki, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, i dla miłośników przygód Gra Scenariuszowa  Odkrywca: Każdy marzy, aby odkryć jakąś tajemnicę lub 
zaginiony skarb. Tego lata Ty też będziesz mieć okazję aby przeobrazić się w wybitnego poszukiwacza i odkrywcę zagadek... Różne ślady i tropy doprowadzą Twój zespół do rozwiązania za-
gadki związanej z zaginięciem Bursztynowego Skarbu! Droga do skarbu jest jednak niełatwa, pełna pułapek i tajemnic. Odnalezienie skarbu będzie wymagało współpracy grupowej, wysiłku 
umysłowego, sprytu i sprawności fizycznej. Podczas gry nauczysz się posługiwać alfabetem Morse’a i innymi szyframi, aby odczytać tajemnicze pismo związane ze sprawą. Do poszukiwania 
skarbu niezbędne okażą się też mapa i kompas. Dowiesz się jak obsługiwać detektor metalu, aby odszukać ukryte wskazówki i artefakty. Będziesz się komunikować z pozostałymi poszuki-
waczami z Twojej grupy za pomocą krótkofalówki, aby nie zagubić się w lesie. Będziesz też mógł sprawdzić swoje zdolności detektywistyczne i rozwiązać niejedną zagadkę po drodze do 
zaginionego skarbu. Pamiętaj nie tylko ty jesteś blisko rozwiązania...Ktoś cały czas próbuje odkryć skarb przed Tobą. Musisz być czujny i uważny, ale nie martw się, nie jesteś sam. Są z Tobą są 
nasi Animatorzy Gry, a każda chwila przybliża Cię do zaskakującego odkrycia.
SKRÓCONY PLAN WYJAZDU: 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy (wieczorem), przejazd nocą,
2 dzień: przyjazd do ośrodka w godzinach porannych, śniadanie, spacer po okolicy, zakwaterowanie ok. godz. 14:00, obiad, odpoczynek, kolacja, nocleg.
3-12 dzień: realizacja programu pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, ognisko, wycieczki wg programu, gra scenariuszowa 
Odkrywca.
13 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Przyjazd na Śląsk w godzinach wieczornych.

TURNUSY 13 DNI TERMIN REKREACYJNY  TANECZNY HARRY 
POTTER PLASTYCZNY

I Autokar 3.07 - 15.07 1490 zł   1560 zł ------ 1540 zł
II Autokar 14.07 - 26.07 1490 zł   1560 zł   1590 zł 1540 zł
III Autokar 25.07 - 6.08 1490 zł   1560 zł ------ 1540 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl
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Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !!!
Biuro Podróży „Juvenia 2000” jest biurem z 29 - 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 2017. Każde wakacje są wspaniałym okresem w życiu dziecka, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, by katalog 
kolonijno - obozowy „LATO 2017” zawierał wiele niepowtarzalnych ofert gwarantując naszym młodym Klientom udaną zabawę i wspaniały wypoczynek. Zawiera on pro-
pozycję 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

TURNUSY 13 DNI TERMIN REKREACYJNY  PLASTYCZNY CROSSFIT AKADEMIA 
URODY MILITARNY

I Autokar 3.07 - 15.07 1490 zł 1550 zł 1550 zł 1550 zł 1595 zł
II Autokar 14.07 - 26.07 1490 zł 1550 zł 1550 zł 1550 zł 1595 zł
III Autokar 25.07 - 6.08 1470 zł 1530 zł 1530 zł 1530 zł 1595 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl
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TURNUSY 11 DNI TERMIN REKREACYJNY
I Autokar 9.08 - 19.08 1165 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

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 

BUKOWINA TATRZAŃSKA SZAFLARY 
+ RABKOLAND      KĄPIELE W TERMACH! 

 13-18 lat-obóz

Cena zawiera: zakwaterowanie 10 noclegów w pokojach 2, 3, 4, os z pełnym węzłem sanitarnym, przejazd autokarem (WC, TV), wy-
żywienie 3 razy dziennie szwedzki stół na śniadanie i kolację, obiady serwowane  + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, 
opieka wychowawcza, medyczna, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy:  3 
dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, wycieczka do Rabkolandu (ok 7godzin) z suchym prowiantem, wycieczka do termy gorący 
potok ok 7godzin z suchym prowiantem). wszystkie wejścia, zajęcia plastyczne, konkurs z upominkami na najlepsze zdjęcie obozu.  
WYCIECZKI: 1. wycieczka całodniowa autokarowa do Morskiego Oka z suchym prowiantem2. Wycieczka z wjazdem kolejką na Gu-
bałówkę, spacer po Krupówkach, muzeum Chaubińskiego  przejście pod Wielka Krokiew, całodniowa wycieczka do term gorący potok, 
całodniowa wycieczka do Rabkolandu . Konkurs wiedzy o okolicy, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy, zajęcia 
plastyczne na świetlicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, korzystanie z basenu letniego,, karaoke, projekcje DVD.  
Uwagi: prosimy zabrać odpowiednie obuwie do chodzenia na wycieczki i do gier sportowych, małe plecaki, kurtki

TURNUSY 11 DNI TERMIN REKREACYJNY MODA I URODA
I Autokar 30.06 - 10.07 1040 zł 1060 zł
II Autokar 10.07 - 20.07 1040 zł 1060 zł
III Autokar 20.07 - 30.07 1040 zł 1060 zł
IV Autokar 30.07 - 9.08 1040 zł 1060 zł
V Autokar 9.08 - 19.08 1040 zł 1060 zł
VI Autokar 19.08 - 29.08 1040 zł 1060 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

Bukowina Tatrzańska to z pewnością jedna z tych podhalańskich miejscowości, którą odwiedził już chyba każdy miłośnik turystyki gór-
skiej. Usytuowanie wsi czyni ją z pewnością niezwykle atrakcyjną. Bukowina Tatrzańska stanowi część województwa małopolskiego, 
należy do powiatu tatrzańskiego i tworzy wraz z innymi okolicznymi wsiami gminę Bukowina Tatrzańska. Wieś, ze względu na swoją 
lokalizację, zajmuje oczywiście tereny górzyste - wysokość na jakiej się znajduje to miejscami 1000 metrów nad poziomem morza, 
zaś najniższe punkty Bukowiny Tatrzańskiej liczą sobie ich nieco mniej - bo 860. Pierwsze wzmianki jakie pojawiły się na temat tej 
podhalańskiej wsi pochodzą z okresu XVII wieku. O.W „NA DOLINIE” obiekt całoroczny położony na Wierchu Olczańskim. Pokoje 2, 
3, 4 os z łazienkami oraz domowe jedzenie. Do dyspozycji: sala z kominkiem, duży teren wokół domu ,parking. Liczne atrakcje, dobra 
komunikacja z pobliskimi miejscowościami sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

3

Cena zawiera: zakwaterowanie 10 noclegów w pokojach 2, 3, 4, os z pełnym węzłem sanitarnym, przejazd autokarem (WC, TV), wy-
żywienie 3 razy dziennie szwedzki stół na śniadanie i kolację, obiady serwowane  + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, 
opieka wychowawcza, medyczna, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy-spor-
towy, korzystanie z boisk:  3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, wycieczka do Rabkolandu (ok 7godzin) z suchym prowiantem, 
wycieczka do termy gorący potok.(ok 7godzin) z suchym prowiantem wszystkie wejścia, zajęcia plastyczne, konkurs z upominkami na 
najlepsze zdjęcie obozu.  WYCIECZKI: 1. wycieczka całodniowa autokarowa do Morskiego Oka 2. Wycieczka z wjazdem kolejką na 
Gubałówkę, spacer po Krupówkach, muzeum Chaubińskiego, przejście pod Wielka Krokiew, całodniowa wycieczka do term gorący 
potok, całodniowa wycieczka do Rabkolandu . Konkurs wiedzy o okolicy, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy, 
zajęcia plastyczne na świetlicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, korzystanie z basenu letniego,, karaoke, projekcje DVD, 
Uwagi: prosimy zabrać odpowiednie obuwie do chodzenia na wycieczki i do gier sportowych, małe plecaki, kurtki

BIAŁY DUNAJEC SZAFLARY + RABKOLAND      
KĄPIELE W TERMACH! 

 13-18 lat-obóz
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ZAKOPANE - TERMY 
ZAKOPANE W JEDNYM PALCU!

13-18 lat-obóz

Cena zawiera: zakwaterowanie 10 noclegów w pokojach 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 zwiedzanych miejsc, 
ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy:  3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, korzystanie z basenu letniego odkrytego,  
wstęp na termy gorący potok, wszystkie wejścia. zajęcia plastyczne, konkurs z upominkami na najlepsze zdjęcie obozu.
WYCIECZKI: 1. wycieczka całodniowa autokarowa do Morskiego Oka 2. Wycieczka z wjazdem kolejką na Gubałówkę, szlak papieski, zwie-
dzanie kapliczki MB Różańcowej, spacer po Krupówkach, przejście pod Wielka Krokiew, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, 
Muzeum brata Alberta, muzeum Chaubińskiego, konkurs wiedzy o okolicy, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy, 
zajęcia plastyczne na świetlicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, korzystanie z basenu letniego,, karaoke, projekcje DVD. Wycieczka do term 
gorący potok. Zwiedzanie 18wiecznego Kościółka MB Częstochowskiej.

TURNUSY 11 DNI TERMIN REKREACYJNY

I Autokar 30.06 - 10.07 1185 zł

II Autokar 10.07 - 20.07 1185 zł
Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

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. WILLA GRONIK - poło-
żona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os z łazienką z natryskiem i toaletą. Posiłki przygootwywane 
są przez wykwalifikowanych kucharzy z wieloletnim doświadczeniem. Śniadania serwowane są w formie bufetu szwedzkiego, pozostałe pisłki 
serwowane do stolika. Na miejscu: duża jadalnia, bilard, stół do tenisa stołowego, słiownia, sala dyskotekowa, świetlica, z TV, duży piękny ogród, 
zadaszony taras z grillem, ogromny plac zabaw dla dzieci. Dostęp do internetu bezprzewodowego Wi-Fi, ogrodzony bezpłatny parking.

ANGLIA - LONDYN 13-18 lat
obóz językowy

Podczas obozu przeprowadzane są praktyczne zajęcia językowe w terenie. Oprócz zabaw i gier, uczestnicy realizują ćwiczenia językowe w formie „project in English”, polegające m.in. na 
zbieraniu informacji podczas odwiedzania obiektów oraz na prowadzeniu aktywnych rozmów z pracownikami muzeów. Pozwala to na rozwinięcie umiejętności konwersacji i eliminację lęku 
przed mówieniem. Uczestnicy kwaterowani są u rodzin angielskich, dzięki czemu mają okazję poznać zwyczaje i kulturę Wielkiej Brytanii. Są to rodziny z klasy średniej, zróżnicowane kulturo-
wo i etnicznie. Wszystkie rodziny są starannie dobierane przez naszego partnera z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Dostępne są pokoje 2-4 osobowe. W miejscu 
zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata lunch: 2 kanapki, batonik, owoc, chipsy, napój (posiłek wydawany jest w 
formie suchego prowiantu, obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek oraz herbata. Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację, barek oraz DVD. 
Miejsca w autokarach są nienumerowane. Przed granicą przewidujemy postój przeznaczony na posiłek oraz ewentualne przesiadki pasażerów. Przy niewielkiej liczbie uczestników z danego 
miasta istnieje możliwość dowózki busem. Zbiórka 30 min.przed planowaną godziną odjazdu. Sugerujemy zabranie ok. 5 EUR (bilon) na toalety w Niemczech.

TURNUSY 9 DNI JĘZYKOWY
I 27.06 - 5.07 1650 zł
II 4.07 - 12.07 1760 zł
III 11.07 - 19.07 1760 zł
IV 18.07 - 26.07 1760 zł
V 25.07 - 02.08 1710 zł
VI 01.08 - 09.08 1710 zł
VII 08.08 - 16.08 1710 zł
VIII 15.08 - 23.08 1650 zł
IX 22.08 - 30.08 1550 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl
Cena zawiera: zakwaterowanie - 6 noclegów w Londynie, wyżywienie 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji) - świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2. dnia (środa), kończą się ciepłym 
lunchem przed wyjazdem z Londynu 8. dnia (wtorek), ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie, opieka pilota i wychowawców, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż - AXA, bogaty 
program zwiedzania, materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim. Cena nie zawiera:  Przejazdu autokarem (400zł), kosztu wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londy-
nie; wiek liczony jest wg roczników): 90 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2001 105 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2001 i wcześniej Dopłata 25 GBP dla osób zainteresowanych 
wyjściem do teatru. Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy na naszej stronie www. DODATKOWE UBEZPIECZNIA dobrowolne ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji: 62 PLN (deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki) osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 
dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem) gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut: dopłata 80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia 
umowy). Uwagi: dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg), bagażu głównego 
oraz jednej sztuki bagażu podręcznegoPAMIĘTAJ ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ paszport (ważny co najmniej 1 tydzień od daty powrotu) lub dowód osobisty, kieszonkowe (sugerujemy ok. 10 GBP 
na dzień), zapas medykamentów, szczególnie jeśli stale bierzesz lekarstwa, mały podręczny plecak, wygodne buty, ciepły sweter, kurtkę przeciwdeszczową, parasolkę, nakrycie głowy, ręcznik 
i kosmetyki, adaptor do kontaktów, napoje i kanapki na drogę (plus. ok. 50 PLN na obiad przed granicą polsko – niemiecką oraz śniadanie w drodze powrotnej), małą poduszkę.
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Hotel Złoty Róg*** to 4-piętrowy budynek oddany do użytku na 
sezon 2004, położony wśród zieleni w górnej części kurortu Złote 
Piaski, ok 600 m. od plaży i cenrum kurortu, ok. 600m od centrum i 
największego w Bułgarii AQUA PARKU. Do dyspozycji gości: prze-
stronny hol recepcyjny, winda, lobby bar, restauracja z tarasem, 
punkt wymiany walut, płatny sejf w recepcji. Na terenie hotelu: ba-
sen z tarasem słonecznym, bilard, stół do ping-ponga, boisko spor-
towe. Zakwaterowanie w pokojach 4 os z łazienką, klimatyza-
cją, balkonami, lodówką, TV-SAT, telefonem.  Możliwe pokoje 5 
os. Wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu:śniadanie (nabiał, 
wędliny, jajka, kiełbaski, sałatki, dżemy, muesli, owoce, napoje 
ciepłe i zimne), obiad i kolacja (przystawka, dania główne mię-
sne i wegetariańskie, różnorodne dodatki np. ziemniaki, frytki, 
duszone jarzyny, sałatki, ryż, deser, owoce). Dodatkowo do 
obiadu podawana jest zupa. MŁODZIEŻOWE ALL INCLUSIVE 
LIGHT: śniadania, obiady i kolacje - podawane w formie bufe-
tu, bez ograniczeń (za wyjątkiem deserów): bułgarskie napoje 
do posiłków (obiadu, kolacji) w hotelu - w dowolnej ilości, oraz 
między posiłkami - woda mineralna, popołudniowa przekąska: 
kanapka, kawałek pizzy, ciasteczko itp., Turnusy z * zawierają 
śniadanie w drodze powrotnej na terenie Słowacji (jajecznica 
lub parówki, chleb, dodatki, herbata) 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-rozrywko-
wy, wycieczka do Warny (dla chętnych wstęp do Delfinarium 
dodatkowo płatny).  Składkę na turystyczny fundusz gwaran-
cyjny.

TURNUSY 12 DNI TERMIN REKREACYJNY
I Autokar 30.06 - 11.07 1405 zł
II* Autokar 4.07 - 15.07 1495 zł
III* Autokar 7.07 - 18.07 1495 zł
IV Autokar 9.07 - 20.07 1455 zł
V* Autokar 10.07 - 21.07 1495 zł
VI* Autokar 13.07 - 24.07 1495 zł
VII* Autokar 16.07 - 27.07 1495 zł
VIII Autokar 18.07 - 29.07 1455 zł
IX* Autokar 19.07 - 30.07 1495 zł
X* Autokar 22.07 - 2.08 1495 zł
XI* Autokar 25.07 - 5.08 1495 zł
XII Autokar 27.07 - 7.08 1455 zł
XIII* Autokar 28.07 - 8.08 1495 zł
XIV* Autokar 31.07 - 11.08 1495 zł
XV* Autokar 3.08 - 14.08 1495 zł
XVI Autokar 5.08 - 16 08 1455 zł
XVII* Autokar 6.08 - 17.08 1495 zł
XVIII Autokar 14.08 - 25.08 1405 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Dodatkowo płatne: kaucja zwrotna w hotelu ok. 10 Euro.leżaki i parasol 5-8 lewa za dzień od osoby, wstępy na dyskoteki w Złotych Piaskach 5 Euro/os szczegółowy opis Strefy Dyskotek na www.
juvenia2000.pl ,  wycieczki fakultatywne -  Neseber ok. 22 EUR, Bałczik,Przylądek Kaliakra ok.17 EUR - Pirackie Party - rejs statkiem ok. 22 EUR, Istambuł ok. 69 EUR + wiza turecka 26 EUR, 
pobyt w Parku Wodnym Aquapolis ok.15 EUR OBOWIĄZKOWO: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy, ważna legitymacja szkolna.  Dopłata dla 
młodzieży 18-20 lat  od 100 do 150 zł informacja na www.juvenia2000.pl i w systemie rezerwacji. UWAGI: Osob która ukończyła 18 r. ż - dopłata 200 zł/turnus.. Zapisujemy osoby max. do 20 r. ż. 
Pobyt zaczynamy obiadem w dniu przyjazdu i kończymy obiadem w dniu wyjazdu

 

BUŁGARIA – ZŁOTE PIASKI 
12-19 lat
obózALL INCLUSIVE

Słoneczny Brzeg - Nessebar – nowoczesny bułgarski kurort odwiedzany przez turystów z całego świata. Położony wzdłuż pięknej 
piaszczystej plaży i niedaleko najstarszego bułgarskiego miasteczka - Nessebaru. Słoneczny Brzeg jest znany przede wszystkim z 
niezliczonej ilości dyskotek, barów, kasyn i hoteli. Długa promenada wzdłuż plaży niemal do rana tętni życiem, oferując turystom 
liczne atrakcje. Hotel Vigo Panorama Beach**** - położony w miejscowości Nesseber (w nowej części), ok. 900 m od zabytkowej czę-
ści starego miasta. Obiekt 6-piętrowy z ładnym ogrodem. Do dyspozycji- pokoje 3-osobowe (dwa łóżka regularne i jedna dostawka) 
przestronne i elegancko urządzone oraz pokoje typu studio 4-osobowe (3 łóżka regularne i jedna dostawka) i Apartamenty. Wszystkie 
pokoje z łazienką (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacją (sterowaną centralnie), TV SAT, telefonem, lodówką i balkonem. W 
hotelu do dyspozycji - całodobowa recepcja, windy, lobby z miejscami do wypoczynku, punkt wymiany walut, sala konferencyjna. Na 
miejscu - kryty basen, 3 baseny położone w ogrodzie, taras słoneczny, siłownia Leżaki i parasole przy basenach bezpłatne. 

TURNUSY 12 DNI TERMIN REKREACYJNY
I Autokar 30.06 - 11.07 1595 zł
II Autokar 9.07 - 20.07 1655 zł
III Autokar 18.07 - 29.07 1655 zł
IV Autokar 27.07 - 7.08 1655 zł
V Autokar 5.08 - 16.08 1655 zł
VI Autokar 14.08 - 25.08 1595 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera:  9 noclegów w Hotel Vigo Panorama Beach**** (pokoje 2,3 osobowe z klimatyzacją), trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu (kuchnia bułgarska). Napoje 
- woda, soki, podawane do posiłków, opieka wychowawców i kierownika, ratownika podczas kąpieli, rezydenta, realizacja programu wg opisu, suchy prowiant na drogę powrotną,  przejazd auto-
karem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV) Ubezpieczenie KL - 10 000 EUR, NNW - 7000 zł i bagaż – 800 zł (ubezpieczenie Signal Iduna, wariant BP_1), spacer z przewodnikiem do Nessabaru, 
dwa wejścia na dyskotekę w Słonecznym Brzegu, składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Cena nie zawiera: obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 EUR/os. pobieranej w dniu 
przyjazdu do hotelu na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi),  biletów wstępu na dyskoteki ok. 
7 EUR/os. (wstęp od 16 lat), wycieczek fakultatywnych,  świadczeń nie wymienionych w ofercie, dla osób w wieku powyżej 18 lat obowiązkowa dopłata 150 zł.  .  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 150 zł/turnus.. Zapisujemy  osoby max. 
do 20 r. ż. Pobyt zaczynamy obiadem w dniu przyjazdu i kończymy śniadaniem w dniu wyjazdu. Wycieczki fakultatywne:  Balczyk - Kaliakra ok 39€, Istambuł - 1 dzień ok. 70€,  Jeep - Safari ok. 
30€,  Sozopol - Ropotamo ok. 25€, Warna - Delfinarium ok. 36€.
 

BUŁGARIA – SŁONECZNY BRZEG 12-18 lat
obóz

5
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CHORWACJA – WYSPA PAG
MORZE ADRIATYCKIE     wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 

12-18 lat
obóz

PAG - to malownicze miasteczko położone na wyspie o tej samej nazwie, która ciągnie się wzdłuż wysokich Gór Velebit. Pag jest zna-
ną miejscowością turystyczną z niepowtarzalną atmosferą Starego Miasta. W centrum znajdują się przytulne kawiarenki, sklepy z pa-
miątkami, dyskoteki, centrum sportowe z basenem, w pełni wyposażona strzeżona piaszczysto-żwirkowa plaża miejska. W okoli-
cy znajdują sie jedne z najlepszych tras rowerowych w Chorwacji. Pensjonat Giovanni”położone w odległości 300 m od morza i około 
500 m od centrum Pagu, gdzie znajdują się główne atrakcje wyspy. Zakwaterowanie w wyposażonych pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych 
z łazienkami. oraz studiach z łazienkami, możliwe łóżka piętrowe Restauracja na 50 osób,  kawiarenka. WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie: śnia-
dania 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 płat-
ne. Prowiant na drogę powrotną. Dodatkowo Płatne: zwrotna kaucja 15 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim 
dniu)

TURNUSY REKREACYJNY
I 1.07 - 12.07 1700 zł
II 10.07 - 21.07 1700 zł
III 19.07 - 30.07 1700 zł
IV  28.07 - 6.08 1460 zł 
V 4.08 - 13.08 1460 zł 
VI 11.08 - 20.08 1460 zł
VII 18.08 - 27.08 1460 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: 7/9 noclegów (zależnie od terminu wyjazdu) w pokojach 2,3 osobowych lub apartamenty 4-5 osobowe z łazienkami, 3 posiłki dziennie 
(śniadanie, lunch, obiadokolacja), taksa klimatyczna, wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną,  opiekę pilota i rezydenta w języku polskim, kierownika obozu, 
miejscowa opieka medyczna, realizacja programu obozu, suchy prowiant na drogę powrotną,przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV),  
ubezpieczenie KL - 10 000 EUR, NNW - 7000 zł i bagaż – 800 zł (ubezpieczenie Signal Iduna, wariant BP_1), w drodze powrotnej wycieczka do Parku 
Narodowego Jezior Plitvickich (miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO), składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.UWAGA: 
obowiązkowo należy zabrać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy.  Wycieczki Fakulta-
tywne: Wyspa Pag 15 Euro,  Zadar 25 Euro, Wodospady rzeki Krka  43 Euro, rejs statkiem po Zalewie Paskim 28 Euro. Szczegółowy opis wycieczek 
www.juvenia2000.pl 
Cena nie zawiera: zwrotnej kaucji 15 EUR/os. (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu), biletu wstępu na teren 
Parku Narodowego Plitvice (ok. 15 EUR/os.),  wycieczek fakultatywnych - Zadar, Novalja, Paklenicki Park Narodowy, wyciecz-
ka łodzią do jaskini wodnej, świadczeń nie wymienionych w ofercie.

TURNUSY TERMIN   REKREACYJNY 
I Samolot 29.06 - 10.07 2560 zł
II Samolot 10.07 - 20.07 2460 zł
III Samolot 20.07 - 31.07 2560 zł
IV Samolot 31.07 - 10.08 2460 zł
V Samolot 10.08 - 21.08 2560 zł
VI Samolot 21.08 - 31.08 2460 zł 

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: ubezpieczenie KL (10.000 euro), NNW (7.000 zł), BP (800 zł), realizację programu pobytu,  przelot samolotem z Katowic, transfer lotnisko - hotel - lotnisko, zakwaterowanie w Hotelu 
KOTVA ****, wyżywienie 3 razy dziennie z napojami, opiekę pedagogiczną, medyczną, 3 wejścia na dyskoteki za FREEDodatkowo płatne: . obowiązkowa opłata klimatyczna i administracyjna (płatne na 
miejscu) - 15 euro, dopłata za wiek dla osób, które rozpoczęły 18 rok życia przed zakończeniem turnusu - 100 zł, wycieczki lokalne, opcjonalna gwarancja niezmienności ceny - 39 zł możliwość realizacji 
transferu autokarowego z Wrocławia (wylot z KAtowic) min. 6 os - 100 zł,  kaucja zwrotna - 20 euro, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - opłata obowiązkowa 15 zł/os. (opłata automatycznie wliczona w 
cenę)OBOWIĄZKOWO: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód tymczasowy, ważna legitymacja szkolna. 
 

BUŁGARIA – SŁONECZNY BRZEG
MORZE CZARNE 

12-18 lat
obóz

SŁONECZNY BRZEG - Jedno z najpiękniejszych kąpielisk nadmorskich w Europie! Jego atutem jest niewątpli-
wie świetnie utrzymana plaża. Położony jest nad malowniczą półokrągłą zatoką, osłoniętą od północy pasmem Gór 
Bałkańskich. Mnóstwo restauracji, sklepów, dyskotek zachęca do korzystania z uroków życia nocnego. Na terenie 
miasta są dwa duże parki wodne. Hotel KOTVA**** czteropiętrowy kompleks położony w południowej części Sło-
necznego Brzegu. Do plaży jedyne 150 m. Gustownie urządzone pokoje wyposażone w klimatyzację, łazienkę, TV, 
lodówkę, telefon. Posiada własny, bezpłatny, rozbudowany w 2009r. AQUAPARK z basenami i zjeżdżalniami. Do 
dyspozycji - 3 baseny z tarasami słonecznymi, lub fitness, sauna, tenis stołowy, bilard, wieczorne programy muzycz-
ne. Wyżywienie: Trzy razy dziennie w formie bufetu (śniadanie, obiad, kolacja). Napoje serwowane do posiłków. 
Wycieczka gratis: NESSEBAR
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GRECJA - NEI PORI 
RIWIERA OLIMPIJSKA

12-18 lat obóz

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

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY
30.06 - 11.07 1570 zł
9.07 - 20.07 1600 zł
18.07 - 29.07 1600 zł
27.07 - 7.08 1600 zł
5.08 - 16.08 1600zł
14.08 - 25.08 1540 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: zakwaterowanie 9 noclegóww pokojach, wyżywienie: kuchnia grecka, śniadania,  ciepły lunch+deser, kolacja w postaci II dania, do lunchu i kolacji podawana jest woda, pozostałe 
napoje dodatkowo płatne,  transport autokarem(TV, klimatyzacja, WC), opieka doświadczonej kadry wychowawczej, rezydenta na miejscu, pilota podczas przejazdu, grecka opieka medyczna, 
ubezpieczenie KL i NNW,  program kulturalno-rozrywkowy, składkę na turystyczny fundusz gwarancyjny 10/zł 
Cena nie zawiera: wycieczek akultatywnych: Meteory 30 Euro, Rejs na wyspę Skiathos 40 Euro, Saloniki 25 Euro,  Ateny 40 Euro, Stoki Olimpu 25 Euro.  Szczegółowy opis wycieczek na naszej 
stronie internetowej. obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 10 EUR pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie 
(kaucja zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi), opłaty za korzystanie z klimatyzacji w pokojach – 1 EUR/dzień/os. w pokoju,  świadczeń nie wymienionych w ofercie. UWAGI: dokumentem 
podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Grecji jest paszport bądź dowód tymczasowy. Osoby do 18 roku życia muszą posiadać ważny paszport minimum 6 
miesięcy od daty powrotu z obozu. Świadczenia zaczynamy lunchem w dniu przyjazdu a kończymy lunchem w dniu wyjazdu.

FRANCJA - PORT GRIMAUD 13-18 lat obóz

Port Grimaud: mała miejscowość położona w centralnej części Lazurowego Wybrzeża, nad zatoką, poprzecinana licznymi kanałami, 
zwana z uwagi na swoje położenie i malowniczość Wenecją Lazurowego Wybrzeża. Zakwaterowanie - Camping Les Prairies de la 
Mer ***** w Port Grimaud k/Saint Tropez, mobil-homy Pięciogwiazdkowy camping przylegający bezpośrednio do morza, piaszczysta 
plaża. Na campingu restauracje, bary, klub-dyskoteka, występy zespołów na żywo, sklepy, telefony, pralnia, wypożyczalnia rowerów, 
możliwość korzystania z nart wodnych, windsurfingu, spadochronu, bezpłatne korty tenisowe (4), piłki nożnej i siatkówki plażowej. 
Mobil-homy 4/6-osobowe (ok. 28 m2), z dwiema wydzielonymi sypialniami, (w jednej łóżko podwójne, w drugiej dwa pojedyncze) oraz 
miejscami do spania w salonie, z kuchenką ciepłą i zimną wodą, WC, prysznicem, lodówką, naczyniami, sztućcami, garnkami, kocami, 
poduszkami.

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY
23.06 - 4.07 1750 zł
2.07 - 13.07 1890 zł
11.07 - 22.07 1890 zł
20.07 - 31.07 1890 zł
29.07 - 9.08 1890 zł
7.08 - 18.08 1890 zł
16.08 - 27.08 1890 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera:  9 noclegów (10 dni) pełne wyżywienie (kuchnia polska) w wersji cateringowej - posiłki przygotowywane w kuchni poza campingiem, przywożone do mobil-homów i tamże spożywane 
oraz suchy prowiant na drogę powrotną, opieka rezydenta i kadry pedagogicznej  francuska opieka medyczna i ratownicza program turystyczny w cenie imprezy, ubezpieczenie KL (do 10.000 Euro) i 
NNW (do 7.000 PLN), autokar lux (klimatyzacja, WC, barek, DVD,  przejazd przez Czechy, Niemcy, Austrię Włochy) UWAGI:  Wejście do mobil-homu od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, opuszczenie 
do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Należy zabrać ze sobą pościel.
 Uczestnicy otrzymują wysprzątane mobil-homy i są zobowiązani w takim samym stanie oddać je po turnusie.  Organizator pobiera kaucję 50 Euro/mobil-home, zwracaną 
po turnusie w przypadku:
a) braku zniszczeń w mobil-homie
b) oddania wysprzątanego mobil-homu.
3. Na powrocie - możliwość zwiedzania Paryża (nocleg) - dodatkowo płatny.
4. Dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os

Program:
- 1 dzień - wyjazd rano z kraju
- 2 dzień + (9) dni - przyjazd na camping w godzinach porannych, 
zakwaterowanie o godz. 14.00, kolacja, wypoczynek, program 
rekreacyjno-sportowy, dyskoteki (od 18 lat), wycieczka do Saint 
Tropez, wycieczka do starego Grimaud
- 11 dzień - śniadanie, opuszczenie mobil-homów o godz. 10.00, 
obiad, wyjazd do kraju w godzinach popołudniowo-wieczornych
- 12 dzień - przyjazd do kraju w godzinach wieczornych
Wycieczki fakultatywne:
Na życzenie i koszt klienta, organizowane w trakcie pobytu:
- wycieczka do Monaco, Monte Carlo, Cannes i perfumerii w Eze 
(30 Euro)
- wycieczka do Wielkiego Kanionu du Verdon (25 Euro) + koszt 
wynajęcia łódek
- wycieczka do Arles, Avignon i Pont du Gard (35 Euro)

7



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl8 B.P. „Juvenia2000” ul. Warszawska 3 lok. 32, 41-200 Sosnowiec tel./fax: 32 269 00 76, 508567634 
www.juvenia2000.plB.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec tel: 32 269 00 76, 508567634  www.juvenia2000.pl B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec tel: 32 269 00 76, 508567634  www.juvenia2000.pl 

Lloret de Mar najsłynniejszy wakacyjny kurort na Costa Brava - najbardziej znanym rejonem wybrzeża śródziemnomorskiego. Piękna piaszczy-
sta 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 2, 3 os. z łazienkami, balkonami i 
TV sat. Sprzątanie i wymiana ręczników odbywa się każdego dnia. Na terenie hotelu znajdują się recepcja, restauracja, windy, niewielki odkryty 
basen, słoneczny taras z leżakami, sala barowa z dostępem do Internetu. Sejfy są dodatkowo płatne

TURNUSY 12 DNI TERMINY   OBÓZ REKREACYJNY
I 30.06 - 11.07 2095 zł
II 9.07 - 20.07 2095 zł
III 18.07 - 29.07 2095 zł
IV 27.07 - 7.08 2095 zł

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

HISZPANIA - LLORET DE MAR
MORZE ŚRÓDZIEMNE - COSTA BRAVA

13-18 lat obóz

 

ZAKWATEROWANIE:   Hotel Samba***  położony ok. 700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m od plaży. Do dyspozycji 
obozowiczów pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonem i klimatyzacją. Na terenie hotelu znajduje się duży basen, leżaki i 
parasole przy basenie bezpłatne, bar, restauracja, winda, sala TV, stół do tenisa stołowego, boisko do siatkówki, odpłatnie- sejf, 
automaty do gier, bilard, sala do gier, kącik internetowy. WiFi bezpłatne przy recepcji. Na miejscu atrakcyjne animacje w hotelu. 
WYŻYWIENIE: HISZPANIA - Wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu). 
Wyżywienie w restauracji hotelowej. Napoje zawarte w cenie: śniadanie- kawa, herbata, soki, woda; obiad i kolacja – woda. 
WŁOCHY - śniadanie w Gardalandzie w formie suchego prowiantu.

TURNUSY 12 DNI TERMINY   OBÓZ MŁODZEŻOWY WCZASY MŁODZIEŻOWE
I 24.06 - 5.07 1995 zł 1965 zł
II 1.07 - 12.07 2160 zł 2130 zł
III 8.07 - 19.07 2160 zł 2130 zł
IV 15.07 - 26.07 2160 zł 2130 zł
V 22.07 - 2.08 2160 zł 2130 zł
VI 29.07 - 9.08 2160 zł 2130 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera:  transport autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie według programu, realizację programu, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA  (NNW 15000 PLN i KL 10 000 Euro, bagaż 800 PLN), 
opiekę wychowawców i kierownika (nie dotyczy uczestników wczasów 18-25 lat), rezydenta biura (dotyczy wczasów 18-25), hiszpańską opiekę medyczną, składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za wycieczki programu fakultatywnego, kaucji hotelowej 15 Euro, taksy klimatycznej dla osób powyżej 16 lat. 
UWAGI: Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 Euro + wstęp do Gardalandu ok. 28 Euro oraz dodatkową kwotę Euro na wybrany program fakultatywny i bilety wstępu. Hotel 
wymaga kaucji zwrotnej - 15 Euro (opłata obowiązkowa). Osoby, które ukończyły 16 lat zobowiązane są do opłacenia taxy klimatycznej: 0,5 Euro/ osoba/ dzień (płatna w recepcji hotelowej w 
dniu przyjazdu). Na dodatkowe gorące posiłki w drodze należy przeznaczyć ok. 20 Euro i 25 zł. Prosimy o zabezpieczenie prowiantu na czas przejazdu do Hiszpanii. Wstęp na dyskoteki od 16 lat. 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. WYCIECZKI FAKULTATYWNE:  LA SIESTA – Hiszpańskie show z pokazami Flamenco. (ok. 27 Euro)
WATER WORLD – Uznawany jest za jeden z najatrakcyjniejszych  i największych parków wodnych w całej Hiszpanii z atrakcjami wodnymi, od basenów z falami aż po ekstremalne zjeżdżalnie. 
(wstęp całodzienny ok. 30 Euro)
TOSSA DE MAR – REJS STATKIEM SPACEROWYM - morska wycieczka statkiem spacerowym wzdłuż dzikiego wybrzeża do Tossa de Mar (ok. 22 Euro)
DYSKOTEKI – Wielopoziomowe lokale położone w centrum Lloret de Mar oferują muzykę w prawie każdym gatunku, co gwarantuje dobrą zabawę dla każdego. (karnet na 5 wejść ok. 27 Euro)
WYCIECZKA DO BARCELONY + FONTANNY-  Opis wycieczki w programie imprezy. (ok. 35 Euro)

HISZPANIA - LLORET DE MAR
COSTA BRAVA Włochy – Mediolan, Park Rozrywki “Gardaland”

12-18 lat obóz
18-25 wczasy m.

 

PROGRAM: Impreza 12 dni – pobyt  na Costa Brava  8 dni  (7 noclegów).
1 dzień – Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch. Po drodze krótkie postoje na odpoczynek i na posiłek (realizowany we własnym zakresie).
2 dzień – Przyjazd do Włoch. Przejazd do Mediolanu – zwiedzanie miasta m.in.: Piazza Duomo z gotycką katedrą, Galeria Vittirio Emanuele z eleganckimi kawiarniami i sklepami, Piazza della 
Scala ze słynną operą La Scala, Zamek Sforzów. Wizyta w mediolańskiej dzielnicy mody. Wieczorem wyjazd w kierunku Hiszpanii. Nocny przejazd przez Francję.
3 dzień – Przyjazd do Hiszpanii w godzinach przedpołudniowych. Zakwaterowanie w godzinach popołudniowych, nie wcześniej niż ok. 16:00. 
3-10 dzień pobyt w Lloret de Mar – w programie: 
Gry i zabawy integracyjne z grupami międzynarodowymi, rozgrywki sportowe, plażowanie, kąpiele w morzu i w basenie.
WYCIECZKA DO BARCELONY + POKAZ FONTANN - Zwiedzanie m.in.: słynnej hiszpańskiej ulicy Las Ramblas z przepiękną gotycką starówką, Dzielnica Łacińska, Katedra św. Eulalii, słynnych 
dzieł Gaudiego - Katedra Sagrada Familia. Dla fanów piłki nożnej - wizyta w Camp Nou (wstęp płatny dodatkowo – grupa powyżej 20 os. ok. 19 Euro/os, poniżej 20 osób bilet indywidualny 
ok. 23 Euro). Wieczorem na Placu Hiszpańskim rozpocznie się pokaz tańczących fontann - Font Magica - to podświetlane fontanny tworzące widowiskowy spektakl ”światło i dźwięk”.
10 dzień – Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas na plażowanie i zabawę przy basenie. Wyjazd z Hiszpanii w godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez Francję.
11 dzień – Przyjazd do Parku Rozrywki Gardaland, śniadanie w formie suchego prowiantu, ZABAWA I WYPOCZYNEK W GARDALANDZIE (ok. 8 godz.) – cena biletu ok. 28 Euro. Wieczorem 
wyjazd w kierunku Polski – nocny przejazd przez Włochy, Austrię.
12 dzień – Przejazd przez Czechy. Przyjazd do Polski wg rozkładu jazdy.

OFERTA RÓWNIEŻ SAMOLOTEM!!!
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WŁOCHY – RIMINI   
RIWIERA ADRIATYCKA                             

9-13 lat-kolonia, 14-18 obóz hotel Stradiot***
12-18 lat-obóz hotel Consul***

Rimini, to jeden z najpopularniejszych, włoskich 
kurortów nad Adriatykiem. W jego pobliżu leżą też 
największe włoskie Parki Rozrywki Mirabilandia i 
Aquafun. Przekonaj się na własne oczy jak wyglą-
dają wieczorami kolorowe i pełne życia promenady 
i najmodniejsze dyskoteki. Poczuj pod stopami 
miękki piasek na złocistej plaży. Koniecznie wybierz 
się również na wycieczkę do pobliskiego San Marino 
jedynego, pozostałego do dziś, włoskiego miasta-
-państwa.  Hotel Consul *** – bardzo przyjemny i 
schludny obiekt w bardzo dobrej lokalizacji w samym 
Centrum Adriatyckiej Promenady w Rimini, położony 
około 150 m od piaszczystej plaży. Posiada 40 pokoi 
z łazienkami (możliwe łóżka piętrowe), obszerny ta-
ras, klimatyzowaną jadalnię i świetlice. Hotel Consul 
oferuje bardzo dobrą i obfitą włoska kuchnię. Zakwa-
terowanie w pokojach 3-5 osobowych z łazienkami, 
TV. Plaża – piaszczysta w odległości 150 metrów od 
hotelu, plaża strzeżona z infrastrukturą sportową, do 
dyspozycji grupy parasole i leżaki. WYŻYWIENIE: 3 
posiłki dziennie, śniadanie, lunch i ciepła dwudanio-
wa kolacja kuchnia włoska, do posiłków woda. Hotel 
Stradiot*** - znajduje się w dzielnicy Rivabella kilka 
kroków od deptaka z licznymi knajpkami. Do morza 
z piękną piaszczystą
plażą mamy zaledwie 100 m. Zakwaterowanie:
pokoje 3,4 osobowe (możliwe łóżka piętrowe) 
z łazienką, balkonem oraz TV. Naterenie hotelu 
znajduje się basen, recepcja czynna 24h/dobę, 
klimatyzowany hol, restauracja, winda, hotelowe 
patio oraz Wi-fi. Istnieje możliwość dokupienia 
klimatyzacji w pokoju w cenie 1 euro za dzień (za 
osobę). WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (kuchnia 
włoska), woda do posiłków. CENA ZAWIERA: 9 
noclegów w Hotelu Consul, pokoje 3,4,5 osobo-
we z łazienkami, wyżywienie 3x dziennie (kuchnia 
włoska), woda do posiłków

opieka wychowawców i kierownika,
ratownika podczas kąpieli, rezydenta,
wizyta w Parku Rozrywki MIRABILANDIA (pod-
czas powrotu), realizacja programu wg opisu po-
wyżej, serwis plażowy, leżaki, parasole na plaży, 
wycieczka do centrum Rimini, suchy prowiant na 
drogę powrotną, przejazd autokarem LUX (barek, 
wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie Signal Idu-
na KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 
zł. CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do 
dyskotek (wstępy od 16. roku życia), wycieczek 
fakultatywnych, dodatkowego ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji z wyjazdu (ok. 3% ceny impre-
zy), obowiązkowych biletów do Mirabilandii, taksy 
klimatycznej, opłat lokalnych (ok. 35 euro), dodat-
kowych napoi (poza wodą) do obiadokolacji,
świadczeń nie wymienionych w ofercie.
CENA ZAWIERA: 9 noclegów w Hotelu Stra-
diot, pokoje 3-4 osobowe z łazienkami, wyży-
wienie 3 x dziennie (kuchnia włoska), woda do 
posiłków, opieka wychowawców i kierownika, 
ratownika podczas kąpieli, rezydenta, wizyta 
w Parku Rozrywki MIRABILANDIA (podczas
powrotu), realizacja programu wg opisu wyżej, 
serwis plażowy na plaży, możliwość korzysta-
nia z basenu w hotelu, wycieczka do centrum 
Rimini, suchy prowiant na drogę powrotną,
przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyza-
cja, TV), ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 
euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł. CENA NIE 
ZAWIERA: obowiązkowych biletów do Mirabi-
landii, taksy klimatycznej, opłat lokalnych
(35 euro), wycieczek fakultatywnych, dodatko-
wego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 
wyjazdu (ok. 3% ceny imprezy), dodatkowych 
napoi (poza wodą) do obiadokolacji, świad-
czeń nie wymienionych w ofercie.

TURNUSY 
11 DNI TERMIN HOTEL 

CONSUL***
HOTEL

STRADIOT***
I 25.06 - 5.07 1600 zł 1700 zł
II 3.07 - 13.07 1650 zł 1750 zł
III 11.07 - 21.07 1650 zł 1750 zł
IV 19.07 - 29.07 1650 zł 1750 zł
V 27.07 - 6.08 1650 zł 1750 zł
VI 4.08 - 14.08 1650 zł 1750 zł
VII 12.08 - 22.08 1600 zł 1700 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

HAJDUSZOBOSZLO - światowej sławy, węgierskie kąpielisko położone na ponad 30 ha powierzchni. Obejmuje 13 basenów z mnó-
stwem atrakcji. Na terenie kompleksu znajduje się basen ze sztucznymi falami, z wodą musującą, zjeżdżalnie, basen pływacki o wy-
miarach olimpijskich, basen z trampoliną oraz jezioro, które zapewnia dodatkowe atrakcje w tym możliwość wypożyczenia łodzi czy 
skuterów wodnych Największą popularnością cieszą się basen z falą i basen z bąbelkami oraz kompleks rekreacyjny przypominający 
swym wyglądem Morze Śródziemne. Kompleks jest największym tego typu obiektem w Europie Środkowej. Piaszczysta plaża, statek 
piracki, latarnia morska i drzewa palmowe sprawiają, że panuje tu śródziemnomorska atmosfera. Obok kąpieliska znajduje się Aqua 
Park z czterotorową zjeżdżalnią, kamikadze, czarną dziurą, szaloną rzeką itp. Hotel  THERMAL VICTORIA *** położony w Centrum 
miasta w pobliżu kąpieliska termalnego „Hungarospa”. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 
radiem., bezpłatne wi-fi w holu przy recepcji. Zaplecze hotelu: recepcja, restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny oraz dwa ter-
malne baseny wewnętrzne. Sportowe zaplecze hotelu: sala fitness, sauna, mini golf, tenis stołowy, boisko do koszykówki, plac zabaw.
W programie: 
zabawa, wypoczynek i plażowanie w basenach Hotelu Thermal Victori,  pobyt na basenach termalnych (3 bilety na kąpielisko / Hunga-
rospa) zajęcia rekreacyjne i rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, 
konkursy z nagrodami,  piesze wędrówki po węgierskim kurorcie, dyskoteki oraz udział w licznych imprezach organizowanych przez 
miasto (festyny, koncerty, pikniki).  Dla chętnych realizacja wycieczek fakultatywnych.

TURNUSY 11 DNI TERMINY   OBÓZ REKREACYJNY
I 6.07 - 16.07 1575 zł
II 14.07 - 24.07 1575 zł
III 22.07 - 1.08 1575 zł
IV 30.07 - 9.08 1575 zł
V 7.08 - 17.08 1575 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl
Cena zawiera zakwaterowanie , wyżywienie 3 posiłki dziennie,dodatkowy obiad w dniu wyjazdu, suchy prowiant na drogę powrotną, kierownika, pilota na trasie, wychowawców, transport, ubez-
pieczenie KL 10000 Euro, NNW 2000 Euro, bagaż 200 Euro  TUiR.U AXA S.A), 3 wstępy na baseny termalne Hungarospa, opłata na Fundusz Gwarancyjny 10 zł podatek VAT. Uwagi: Proponujemy 
zabrać ze sobą ok. 10.000 HUF kieszonkowego na własne potrzeby + pieniądze na wybrane wycieczki / atrakcje fakultatywne -  pieniądze można zdeponować u wychowawców.  Konieczny  pasz-
port lub dowód osobisty!  Prosimy koniecznie przed wyjazdem  o dostarczenie karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz obowiązkowe posiadanie legitymacji szkolnej( brak legitymacji spowoduje 
dopłatę do biletów pełnopłatych - dotyczy przejazdów na trasach dojazdowych z innych miast.
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WĘGRY - HAJDUSZOBOSZLO 9-13 lat-kolonia
14-17 lat obóz

 

WYCIECZKI / ATRAKCJE FAKULTATYWNE:
1. WYCIECZKA AUTOKAROWA DO BUDAPESZTU
2. AQUA PALACE
3. AQUAPARK

OFERTA RÓWNIEŻ SAMOLOTEM!!!








