


B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl2

KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ OŚRODEK RODZAJ WIEK STR

Polska - Jastrzębia Góra - Morze O.W.R. „HUTNIK” Rekreacyjny/ Moda&Uroda 7 - 19 2

Polska - Pogorzelica - Morze O.W.K. „MANTA” Rekreacyjno - krajoznawczo - sportowy/ Moda&Uroda 7 - 19 3

Polska - Rowy - Morze O.K.W. „TROJAK” Rekreacyjno - piłkarsko - siatkarsko - taneczny 7 - 19 3

Polska - Zakopane - Góry VILLA GRONIK Rekreacyjno - krajobrazowy 7 - 19 4

Anglia - Brighton Hostel SMART BRINGHTON BEACH Językowy 12 - 18 4

Bułgaria - Złote Piaski Hotel ROYAL**** Rekreacyjno - turystyczny 12 - 18 5

Bułgaria - Złote Piaski Hotel DIANA ** Rekreacyjno - turystyczny 12 - 18 5

Bułgaria - Złote Piaski Hotel ZŁOTY RÓG *** Rekreacyjno - turystyczny 12 - 18 6

Bułgaria - Słoneczny Brzeg GRAND HOTEL OASIS **** Rekreacyjno - turystyczny 12 - 18 6

Chorwacja - Drage Pensjonat GALEB ** Rekreacyjno - turystyczny  9 - 18 7

Chorwacja - Wyspa Pag Pensjonat GIOVANNI *** Rekreacyjno - turystyczny 10 - 18 7

Czarnogóra - Bar Pensjonat BOGUMILA ** Rekreacyjno - turystyczny  12 - 18 8

Cypr -  Limassol Hotel ***/Hotel apartamentowy Językowy    6 - 18 8

Francja - Korsyka CAMPING LE SUD *** Rekreacyjno - turystyczny  13 - 18 9

Grecja - Nei Pori Hotel PLATON ** Rekreacyjno - turystyczny  12 - 18 9

Hiszpania - Lloret De Mar Hotel CASSINO ROYAL *** Rekreacyjno - turystyczny  12 - 18 10

Hiszpania - Callela + Paryż Hotel TOP OLYMPIC *** Rekreacyjno - turystyczny  12 - 18 10

Włochy - Rimini Hotel CONSUL *** Rekreacyjno - turystyczny    9 - 18 11

Włochy - Gardalandia Hotel SAN VITO *** Rekreacyjno - turystyczny  13 - 18 11

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !!!
Biuro Podróży „Juvenia 2000” jest biurem z 28 - 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 2016. Każde wakacje są wspaniałym okresem w życiu dziecka, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, by katalog 
kolonijno - obozowy „LATO 2016” zawierał wiele niepowtarzalnych ofert gwarantując naszym młodym Klientom udaną zabawę i wspaniały wypoczynek. Życzymy uda-
nych wakacji, uśmiechu na co dzień i dużo słońca.                        Z turystycznym pozdrowieniem Tomasz Kapkowski i Pracownicy
KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRAJU

OBOZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGRANICĄ

BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 368-17-44,  tel: (32) 269-00-76 
infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl, gadu-gadu 5040673 skype: juvenia200034362

JASTRZĘBIA GÓRA 7-12 lat-kolonia
13-19 lat-obóz

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

Moda&Uroda: warsztaty artystyczno-plastyczne 20 h w turnusie. Baw się z nami na całego! Zdobądź tytuł MISS/MISSTERA  wkacji! Zostań wielką gwiazdą pokazu mody 
Dowiedz się jak zostać profesjonalną top modelką/modelem. Wakacje 5w1:  poznaj tajniki pracy fryzjera, wizażysty, stylisty, projektanta mody i fotografa modowego. 
Wakacje tematyczne są idealną propozycją dla tych, którzy chcą nauczyć się dbać o urodę, modowy szyk i elegancję, chcą poznać światowej sławy modelki i mo-
deli, chcą rozwinąć skrzydła w warsztatach kreatywnego face painting’u (artystyczne malowanie twarzy), chcą tworzyć szalone fryzury i perfekcyjny makijaż, chcą 
projektować nowoczesny ubiór dzienny oraz wieczorną kreację balową, chcą wystąpić w pokazie  mody w zaprojektowanych i wykonanych przez siebie strojach, chcą 
uczestniczyc w codziennych zajęciach fitness z elementami tańca dla kształtowania piękna sylwetki.
 CENA ZAWIERA: wyżywieie - 4 posiłki dziennie, nocleg w pokojach 3,4 osobowych (łazienka/prysznic, WC), opiekę medyczną i pielęgniarską, kąpiele morskie i sło-
neczne, opiekę ratownika - kąpiele w morzu, zajęcia na krytej pływalni pod nadzorem ratownika WOPR - co drugi dzień, świetlice telewizyjno-dydaktyczne, dyskoteki, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, boiska sportowe, kort tenisowy, sala do ping-pong’a i plac zabaw. Uwaga! Kapiel w basenie w czepkach. Należy zabrać także odpo-
wiednie obuwie.

TURNUSY 14 DNI TERMIN MODA & URODA REKREACYJNY

I Autokar 29.06 - 12.07 1385 zł 1355 zł
II Autokar 21.07 - 03.08 ---------------------- 1355 zł
II Autokar 01.08 - 14.08 1385 zł 1355 zł

www.juvenia2000.pl
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POGORZELICA 7-12 lat-kolonia 
13-19 lat-obóz

Pogorzelica – to mała, spokojna miejscowość nadmorska o uzdrowiskowym klimacie, położona na bardzo zadbanym i dobrze zagospodarowanym turystycznie Wybrze-
żu Rewalskim, tuż obok Niechorza. Pogorzelica posiada malownicze, szerokie i czyste plaże zachęcające do letnich kąpieli morskich oraz słonecznych. Nadmorskie lasy 
sosnowoświerkowe i ścieżki spacerowe zachęcają do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Z Pogorzelicy warto wybrać się na spacer plażą do latarni w Niechorzu. 
Latarnia jest udostępniona do zwiedzania - z jej szczytu podziwiać można malowniczą panoramę okolicy.  O.W.K.MANTA w Pogorzelicy to obiekt malowniczo położony 
wśród wysokich drzew sosnowego lasu, w cichej i spokojnej okolicy. Wspaniały, przesycony jodem mikroklimat. Odległość ośrodka od plaży 300 m. Zakwaterowanie w 
pokojach 3, 4 os. z pełnym węzłem sanitarnym z balkonami, TV. Na dużym, zalesionym, ogrodzonym zielonym terenie znajdują się plac zabaw dla dzieci, basen odkryty 
o wymiarach 9,75 x 5 m, głębokośc 132 cm, boiska sportowe(piłka nożna, siatkówka, koszykówka), miejsce na ognisko i grill, kolejka tyrolska, ścianka wspinaczkowa, 
namiot zabawowo treningowy, kino nocne na wolnym powietrzu. Na miejscu 2 świetlice z 2 stołami do ping-ponga, grami planszowymi, sala TV z karaoke i DVD i sala 
dyskotekowa.

TURNUSY 
15 DNI TERMIN

REKREACYJNO-
-KRAJOZNAWCZO-

-SPORTOWY
MODA & URODA

I 16.07 - 30.07 1495 zł 1525 zł
www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: Wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad podawany do stołu, podwieczorek 
przy obiedzie, zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz przejazd kolejką tyrolską, dyskoteki z DJco drugi dzień, ognisko z pie-
czeniem kiełbaski oraz grą terenową (podchody), opieka lekarska (lekarz na telefon, pielęgniarka 24 h w ośrodku), opieka 
ratownika na plaży, kąpiele w basenie na terenie ośrodka, możliwość zorganizowania karaoke i projekcji DVD. WYCIECZKI: 1. 
Autokarowa całodniowa do Kołobrzegu z przewodnikiem – zwiedzanie miasta, starówki, spacer deptakiem, wejście do Mu-
zeum Oręża Wojska Polskiego, wejście na latarnię morską, 2. Wycieczka autokarowa półdniowa do Zieleniewa na do Wioski 
Indiańskiej: Program „Dziki Zachód show”(trzygodzinny, atrakcyjny program i wspaniała przygoda obejmujący: zwiedzanie 
stadniny i Mini Zoo, przejażdżka konna, przejażdżka bryczką, strzelanie z łuku, kowbojska karuzela i indiańskie narty, zabawa 
z zespołem muzycznym, dojenie kóz, łapanie świnek, itd., Dziki Zachód show - pokazy z udziałem koni. 3. wycieczka piesza do 
latarni morskiej w Niechorzu , wejście na latarnię, wycieczki piesze po okolicy, rejs statkiem po Bałtyku.  
UWAGI: Należy zabrać ważną legitymację szkolną, wygodne obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, krem przeciwsłoneczny
Moda&Uroda: warsztaty artystyczno-plastyczne 20 h w turnusie. Baw się z nami na całego! Zdobądź tytuł MISS/MISSTERA  
wkacji! Zostań wielką gwiazdą pokazu mody Dowiedz się jak zostać profesjonalną top modelką/modelem. Wakacje 5w1:  
poznaj tajniki pracy fryzjera, wizażysty, stylisty, projektanta mody i fotografa modowego. Wakacje tematyczne są idealną pro-
pozycją dla tych, którzy chcą nauczyć się dbać o urodę, modowy szyk i elegancję, chcą poznać światowej sławy modelki i 
modeli, chcą rozwinąć skrzydła w warsztatach kreatywnego face painting’u (artystyczne malowanie twarzy), chcą tworzyć 
szalone fryzury i perfekcyjny makijaż, chcą projektować nowoczesny ubiór dzienny oraz wieczorną kreację balową, chcą wy-
stąpić w pokazie  mody w zaprojektowanych i wykonanych przez siebie strojach, chcą uczestniczyc w codziennych zajęciach 

fitness z elementami tańca dla kształtowania piękna sylwetki.

ROWY 7-12 lat-kolonia 
13-19 lat-obóz

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

TURNUSY 
14 DNI TERMIN REKREACYJNY  PIŁKARSKO-SIATKARSKI TANECZNY

I 05.07 - 18.07 1295 zł             1330 zł  ------------
I 13.07 - 26.07 1295 zł             ------------  1375 zł

III 22.07 - 04.08 1295 zł             1330 zł   -----------
IV 02.08 - 15.08 1295 zł             ------------  1375 zł

www. juvenia2000.pl

Cena zawiera: zakwaterowanie 11 noclegów w pokojach  3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,  przejazd po-
ciągiem + transfery  autokarowe do ośrodka, wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę 
powrotną, opieka wychowawcza i medyczna, ratownika na plaży,  ubezpieczenie NNW, bilety wstępów do zwiedzanych 
miejsc, program kulturalno-turystyczny:  wycieczka rowerowa,  3 dyskoteki,  zajęcia na obiektach sportowych, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy, turnieje sportowe, dyplomy za  uczestnictwo,  imprezy ogólno kolonijne tj. neptuna-
lia, wybory miss i mistera kolonii,  randka w ciemno, konkursy, Spartakiada kolonijna itp. 
WYCIECZKI: 1. wycieczka autokarowa do Ustki -  zwiedzanie miasta, starówka, spacer promenadą, zwiedzanie Muzeum 
Ziemi Usteckiej, rejs statkiem po Bałtyku, zwiedzanie farmy pszczelarskiej w Krzemienicy z prelekcją, 2. wycieczka auto-
karowa do Słupska, zwiedzanie rynku, katedry i Muzeum Pomorza Środkowego,  Kościół Najświętszej Marii Panny - Ko-
ściół Mariacki. Z XIII wieku. Zwiedzanie baszty czarownic i bałtyckiej galerii sztuki współczesnej/. Czas wolny.
PROGRAM PIŁKARSKO-SIATKARSKI – zajęcia w grupach sportowych: w sekcji piłkarskiej 1,5 godziny dziennie, w sekcji 
siatkarskiej 2 godz. dziennie, turnieje i rozgrywki sportowe.
PROGRAM TANECZNY „You Can Dance”  17 godzin w turnusie zajęć z tańca z instruktorem, zajęcia z podstaw tańca towa-
rzyskiego: tango, samba, chacha, rumba, walc angielski i wiedeński, quickstep, jive, doskonalenie technik tańca, historia 
tańca, znani tancerzez i tancerki, taniec synchroniczny, pogadanka na temat możliwych kontuzji, zasady tańca na scenie.
            Obowiązkowo! Należy zabrać aktualną legitymację szkolną. Zalecamy zabrać wygodne obuwie i strój sportowy.

BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 368-17-44,  tel: (32) 269-00-76 
infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl, gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436                                                
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ANGLIA BRIGHTON 12-18 lat
obóz językowy

BRIGHTON - to najchętniej odwiedzany kurort nadmorski w Wielkiej Brytanii, cieszący się niezmienna popularnością przez okrągły rok. Miasto, położone w odległości za-
ledwie jednej godziny jazdy pociągiem od Londynu, pośród pięknych okolic hrabstwa Sussex, stanowi fascynującą mieszankę zabytkowej architektury w stylu regencji, 
nowoczesnego tempa życia i atmosfery tradycyjnej nadmorskiej miejscowości. Zakwaterowanie w angielskich rodzinach – 2 lub 3 osoby w rodzinie. WYŻYWIENIE: Pełne 
wyżywienie – 7 śniadań, lunchy i obiadokolacji.

TURNUSY 10 DNI JĘZYKOWY

I 09.07 - 18.07 2160 zł
II 23.07 - 01.08 2160 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

CENA ZAWIERA: 12 lekcji języka angielskiego z rodowymi Anglikami z naciskiem na konwersację (małe grupy), zakwaterowanie w angielskich rodzinach – 2 lub 3 oso-
by w rodzinie, pełne wyżywienie – 7 śniadań, lunchy i obiadokolacji, opieka wykwalifikowanych opiekunów oraz pilota, nauczycieli języka angielskiego, zwiedzanie Brighton, 
Portsmouth, Winchester, Londyn oraz Canterbury, przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW - 7000 zł i bagaż – 
800 zł. CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, do dyskoteki, kręgielni i na basen - ok. 60 GBP, świadczeń nie wymienionych w ofercie.

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

Cena zawiera: zakwaterowanie 10 noclegów w pokojach 2, 3, 4, 5 os z pełnym węzłem sanitarnym, przejazd autokarem 
(WC, TV), wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza, me-
dyczna, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy:  3 dyskoteki, wy-
cieczki piesze po okolicy, spotkanie z gawędziarzem, korzystanie z basenu letniego odkrytego, piesze wycieczki do Kuźnic,  
Droga pod Reglami, Nosal.
WYCIECZKI: 1. wycieczka całodniowa autokarowa do Morskiego Oka ze wstępem do Tatrzańskiego Parku Narodowego 2. Wy-
cieczka z wjazdem kolejką na Gubałówkę, wstęp do Muzeum  Przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego, spacer po 
Krupówkach, przejście pod Wielka Krokiew, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, 3. 2 wstępy 3 godz. na kąpielisko 
geotermalne Szymoszkowa w Zakopanem, konkurs wiedzy o okolicy, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, 
quizy, zajęcia plastyczne na świetlicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, korzystanie z basenu letniego,, karaoke, projekcje DVD. 

TURNUSY 11 DNI TERMIN REKREACYJNY

I Autokar 02.07 - 12.07 1145 zł

II Autokar 12.07 - 22.07 1145 zł

III Autokar 22.07 - 01.08 1145 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 obejmu-
je 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.
VILLA GRONIK - położona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os z łazienką z
natryskiem i toaletą. Posiłki przygootwywane są przez wykwalifikowanych kucharzy z wieloletnim doświadczeniem.
Śniadania serwowane są w formie bufetu szwedzkiego, pozostałe pisłki serwowane do stolika. Na miejscu: duża 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.

BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 368-17-44,  tel: (32) 269-00-76 
infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl, gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436                                                
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BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI 
MORZE CZARNE

12-18 lat
obóz

ZŁOTE PIASKI - Idealne miejsce dla młodzie-
ży, perła bułgarskiego wybrzeża czarnomor-
skiego . Plaża pokryta drobnym, złocistym 
piaskiem, o szerokości nawet do 100 m. 
Atrakcje, które na Ciebie czekają to tętniące 
życiem dyskoteki, restauracje, kawiarnie, bu-
tiki, deptaki spacerowe, wesołe miasteczko 
i aquapark. Złote Piaski należą do regionów 
o doskonałej kondycji ekologicznej o czym 
świadczy uhonorowanie prestiżową nagrodą 
„Blue Flag”.
Hotel ROYAL**** czternastopiętrowy hotel z 
windami, usytuowany w odległości ok. 200 
m centrum Złotych Piasków i ok. 300 m od 
piaszczystej plaży. Hotel posiada 150 kom-
fortowych, elegancko urządzonych pokoi. 
Wszystkie są z klimatyzacją, balkonami,o-
sobną łazienką (prysznic lub wanna, WC), 
telefonem, minibarkiem,lodówką, TV SAT. Z 
wyższych pięter rozciąga się panoramiczny 
widok na kurort. Do dyspozycji gości - recep-
cja, restauracja, pizzeria, sklepik z pamiątkami, 
pokój internetowy (za opłatą). Hotel dysponu-
je dwoma basenami (krytym oraz zewnętrz-
nym). Parasolki i leżaki na terenie hotelu bez-
płatnie.  WYŻYWIENIE: ALL INCLUSIVE  07.30 
- 10.00 śniadanie (bufet), 12.00 - 14.00 obiad 
(bufet), 14.00 - 16.00 dodatkowe ciepłe danie 
np. pizza, spagetti, 16.00 - 17.00 herbatniki, 
słodycze, przekąski, 18.00 - 20.30 kolacja (bu-
fet), 07.30 - 23.00 napoje bez ograniczeń,np. 
pepsi, mirinda, sprite, herbata, kawa, woda 
PODRÓŻ - Zbiórka na lotnisku. Po przylocie 
do Warny (około 2,5 godziny) autokarem uda-
my się do hotelu (około 40 minut).

TURNUSY 11/12 DNI WARSZAWA KATOWICE

I 27.06 - 07.07 2545 zł 2445 zł
II 07.07 - 18.07 2645 zł 2545 zł
III 18.07 - 28.07 2545 zł 2445 zł
IV  28.07 - 08.08 2645 zł 2545 zł
V 08.08 - 18.08 2545 zł 2445 zł
VI 18.08 - 29.08 2545 zł 2445 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

ZŁOTE PIASKI - to nowoczesny i popularny kurort w Bułgarii. Znajdziesz tu czyste i zadbane piaszczyste plaże Morza Czarnego, bogate 
życie nocne, nowoczesne hotele i liczne dodatkowe atrakcje np. największy bułgarski Aquapark.
Hotel Diana ** jest usytuowany w centrum Złotych Piasków, wśród zieleni, ok. 400 m od plaży. Do dyspozycji gości - restauracja z tara-
sem, basen odkryty, bar przy basenie, mały sklep, parking, animacje dla dzieci i dorosłych, internet Wi-Fi (bezpłatny) koło recepcji, płat-
ny w pokojach. Pokoje - 3 osobowe z łazienką i balkonem. Plaża - w centrum kurortu ok. 400 m, piaszczysta. WYŻYWIENIE: FB - śniada-
nie, obiad, kolacja – w formie bufetu. Napoje rozpuszczalne do obiadu i kolacji, woda z dystrybutorów w ciągu dnia bez ograniczeń.

TURNUSY 12 DNI TERMIN REKREACYJNY

I Autokar 30.06 - 11.07 1295 zł
II Autokar 09.07 - 20.07 1345 zł
III Autokar 18.07 - 29.07 1345 zł
IV Autokar 27.07 - 07.08 1345 zł
V Autokar 05.08 - 16.08 1345 zł
VI Autokar 14.08 - 25.08 1295 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl

BUŁGARIA – ZŁOTE PIASKI 
MORZE CZARNE 

12-18 lat
obózALL INCLUSIVE

CENA ZAWIERA: 9 noclegów w hotelu 
Diana** pokoje 3,4 osobowe, pełne 
wyżywienie w formie FB - 9 śniadań, 9 
obiadów, 9 kolacji, całodzienny dostęp 
do wody, opieka wychowawców i 
kierownika, ratownika podczas kąpieli, 
rezydenta, realizacja programu wg opi-
su powyżej, suchy prowiant na drogę 
powrotną, przejazd autokarem LUX 
(barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpie-
czenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, 
NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł, bezpłat-
ny transfer na plażę Nirvana, wycieczka 
do Warny, wycieczka do Monastyru 
Aładża. CENA NIE ZAWIERA: obowiąz-
kowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 
Euro pobieranej w dniu przyjazdu do 
hotelu na poczet ewentualnych szkód 
wyrządzonych przez uczestnika obozu 
w obiekcie (kaucja zwracana w dniu 
wyjazdu po sprawdzeniu pokoi), bile-
tów wstępu na dyskoteki ok. 5 EUR/ os 
(wstęp od 16 lat), wycieczek fakulta-
tywnych, świadczeń nie wymienio-
nych w ofercie. UWAGI: Obowiązkowa 
dopłata dla uczestników powyżej 18 
roku życia - 150 zł.

BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 368-17-44,  tel: (32) 269-00-76 
infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl, gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436                                                

WYPOCZYNEK - Po zakwaterowaniu wypo-
czynek rozpoczniemy od obiadokolacji. Dla 
chętnych wycieczki lokalne. W ostatnim dniu 
wykwaterowanie z pokoi nastąpi po śniadaniu 
a pobyt zakończymy obiadem.
PODRÓŻ POWROTNA - Autokarem udamy się 
na lotnisko. Po przylocie do kraju zakończymy 
podróż.
CENA ZAWIERA: ubezpieczenie KL (10.000 
euro), NNW (7.000 zł), BP (800 zł), realizację pro-
gramu podróży, transport samolotem, transfer 
na trasie lotnisko - hotel - lotnisko, zakwaterowa-
nie w hotelu ROYAL****, wyżywienie all inclusi-
ve, opiekę pedagogiczną, medyczną, CENA NIE 
ZAWIERA: 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. UWAGI: obowiązko-
wo należy zabrać ważny paszport minimum 6 
miesięcy od daty powrotu z obozu lub dowód 
tymczasowy., dopłata powyżej 18r. życia 150zł. 
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HOTEL ZŁOTY RÓG *** - 4-piętrowy budynek położony wśród zieleni, w górnej części kurortu Złote 
Piaski, ok. 500 m od plaży i centrum kurortu (zejście uliczkami Złotych Piasków) oraz ok. 600 m. od 
największego w Bułgarii AQUA PARKU. Do dyspozycji gości są przestronny hol recepcyjny, winda, 
lobby bar, restauracja z tarasem, punkt wymiany walut, płatny sejf w recepcji. Na terenie hotelu 
znajdują się basen z tarasem słonecznym, bilard, stół do ping-ponga, boisko sportowe. Pokoje 
3-4 osobowe z łazienkami, klimatyzacją, balkonami. Możliwe również pokoje 5-osobowe. Plaża - 
piaszczysta w centrum kurortu (ok. 600 m od hotelu), lub bezpłatny transfer na plażę Nirvana (ok. 1,8 
km od hotelu, bardzo czysta, mało zatłoczona piaszczysta plaża). WYŻYWIENIE: All Inclusive Light 
- 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 mięsne i wegetariańskie, 
różnorodne dodatki np. ziemniaki, frytki, duszone jarzyny, sałatki, ryż, deser, owoce. Dodatkowo do 
obiadu podawana jest zupa.

TURNUSY 12 DNI TERMIN   REKREACYJNY 

I Autokar 28.06 - 09.07 1395 zł
II Autokar 30.06 - 11.07. 1395 zł
III Autokar 01.07 - 12.07 1445 zł
IV Autokar 04.07 - 15.07 1445 zł
V Autokar 07.07 - 18.07 1445 zł
VI Autokar 09.07 - 20.07. 1445 zł
VII Autokar 10.07. - 21.07 1445 zł
VIII Autokar 13.07 - 24.07 1445 zł
IX Autokar 16.07 - 27.07 1445 zł
X Autokar 18.07 - 29.07. 1445 zł
XI Autokar 19.07 - 30.07 1445 zł
XII Autokar 22.07 - 02.08. 1445 zł
XIII Autokar 25.07 - 05.08 1445 zł
XIV Autokar 27.07 - 07.08. 1445 zł
XV Autokar 28.07 - 08.08 1445 zł
XVI Autokar 31.07 - 11.08 1445 zł
XVII Autokar 03.08 - 14.08 1445 zł
XVIII Autokar 05.08 - 16.08 1445 zł
XIX Autokar 06.08 - 17.08 1445 zł
XX Autokar 09.08 - 20.08 1445 zł
XXI Autokar 12.08 - 23.08 1445 zł
XXII Autokar 14.08 - 25.08. 1395 zł
XXIII Autokar 15.08 - 26.08 1395 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

CENA ZAWIERA: 9 noclegów w hotelu Złoty Róg *** pokoje 3,4,5 osobowe z klimatyzacją, pełne 
wyżywienie w formie All Inclusive light - 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji w formie szwedzkiego stołu, ca-
łodzienny dostęp do wody, opieka wychowawców i kierownika, ratownika podczas kąpieli, rezydenta, 
realizacja programu wg opisu powyżej, suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem LUX 
(barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 
zł, bezpłatny transfer na plażę Nirvana, wycieczka do Warny, wycieczka do Monastyru Aładża. CENA 
NIE ZAWIERA: obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 Euro pobieranej w dniu przyjazdu do 
hotelu na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja zwra-
cana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi), biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 EUR/ os (wstęp od 16 
lat), wycieczek fakultatywnych, świadczeń nie wymienionych w ofercie. UWAGI: Obowiązkowa dopłata 
dla uczestników powyżej 18 roku życia - 150 zł.

BUŁGARIA – ZŁOTE PIASKI 
MORZE CZARNE 

12-18 lat
obóz

ALL INCLUSIVE
HIT LATA 2016

SŁONECZNY BRZEG – nowoczesny bułgarski kurort 
odwiedzany przez turystów z całego świata. Położony 
wzdłuż pięknej piaszczystej plaży i niedaleko najstarszego 
bułgarskiego miasta Nessebar, położonego na skalistym 
półwyspie. 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.  
GRAND HOTEL OASIS **** - znajduje się w centrum naj-
większego i najbardziej popularnego bułgarskiego kurortu 
Słonecznego Brzegu, znanego jako perła na bułgarskim 
wybrzeżu Morza Czarnego. Kompleks składa się z recepcja 
(sejf przy recepcji), przestronna restauracja, lobby bar, Wi-Fi 
- bezpłatnie, sklep, sala, 3 zewnętrzne baseny, siłownia, grill, 
parking. Młodzież zakwaterowana jest w dużych prze-
stronnych apartamentach dwupokojowych składających 
się z pokoju 2 i 3 osobowego. Każdy apartament posiada 
klimatyzację, telewizor, łazienkę i taras. WYŻYWIENIE: ALL 
INCLUSIVE LIGHT. 4 razy dziennie – szwedzki stół, ekologicz-
ne jedzenie, woda mineralna, napoje bezalkoholowe, soki 
podczas posiłków w restauracji głównej – śniadanie, obiad, 
podwieczorek i kolacja. Codziennie w menu świeże owoce 
i warzywa i kilka rodzai napojów /napoje bezalkoholowe – 
coca cola, fanta, sprite, sok 2 rodzaje, cooler z gorącą i zimną 

TURNUSY 12 DNI TERMIN REKREACYJNY

I Autokar 30.06 - 11.07 1590 zł
II Autokar 09.07 - 20.07 1645 zł
III Autokar 18.07 - 29.07 1645 zł
IV Autokar 27.07 - 07.08 1645 zł
V Autokar 05.08 - 16.08 1645 zł
VI Autokar 14.08 - 25.08 1590 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

CENA ZAWIERA: 9 noclegów w Grand 
Hotelu Oasis ****, apartamenty 5 oso-
bowe z klimatyzacją, pełne wyżywienie 
w formie All inclusive light - 9 śniadań, 9 
obiadów, 9 podwieczorków, 9 kolacji w 
formie szwedzkiego stołu, całodzienny 
dostęp do wody, opieka wychowaw-
ców i kierownika, ratownika podczas 
kąpieli, rezydenta, realizacja programu 
wg opisu powyżej, suchy prowiant 
na drogę powrotną, przejazd autoka-
rem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), 
ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 
000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 
zł, wycieczka do Nessebaru. CENA NIE 
ZAWIERA: obowiązkowej kaucji zwrot-
nej w wysokości 20 Euro 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. 5 EUR/ os (wstęp od 16 lat) 
wycieczek fakultatywnych, świadczeń 
nie wymienionych w ofercie. UWAGI: 
Obowiązkowa dopłata dla uczestników 
powyżej 18 roku życia - 150 zł.

BUŁGARIA – SŁONECZNY BRZEG 
MORZE CZARNE 

12-18 lat
obózALL INCLUSIVE

BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 368-17-44,  tel: (32) 269-00-76 
infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl, gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436                                                

ZŁOTE PIASKI - to nowoczesny i popularny kurort w Bułgarii. 
Znajdziesz tu czyste i zadbane piaszczyste plaże Morza Czarnego, 
bogate życie nocne, nowoczesne hotele i liczne dodatkowe atrakcje np. 
największy bułgarski Aquapark.
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CENA ZAWIERA: 9 noclegów w hotelu Złoty Róg *** pokoje 3,4,5 osobowe z klimatyzacją, pełne 
wyżywienie w formie All Inclusive light - 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji w formie szwedzkiego stołu, ca-
łodzienny dostęp do wody, opieka wychowawców i kierownika, ratownika podczas kąpieli, rezydenta, 
realizacja programu wg opisu powyżej, suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem LUX 
(barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 
zł, bezpłatny transfer na plażę Nirvana, wycieczka do Warny, wycieczka do Monastyru Aładża. CENA 
NIE ZAWIERA: obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 Euro pobieranej w dniu przyjazdu do 
hotelu na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja zwra-
cana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi), biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 EUR/ os (wstęp od 16 
lat), wycieczek fakultatywnych, świadczeń nie wymienionych w ofercie. UWAGI: Obowiązkowa dopłata 
dla uczestników powyżej 18 roku życia - 150 zł.

CHORWACJA – DRAGE
MORZE ADRIATYCKIE     wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 

9-13 lat/14-18
obóz/kolonia

DRAGE to malownicza miejscowość położona 
w samym sercu Dalmacji, w pobliżu Zadaru, 
Biogradu, Szybenika. Dodatkowym atutem lo-
kalizacji jest fakt, iż Drage jest otoczone perłami 
bogactwa naturalnego Chorwacji – Park Na-
rodowy „Kornati”, Park Narodowy „Wodospady 
Krka” oraz Park Przyrody „Jezioro Vransko”. Czyste 
morze, przystępne plaże, atmosfera tradycyjnej 
Dalmacji to tylko namiastka tego, co tak napraw-
dę wypoczynek w miejscowości Drage czyni wy-
jątkowym i niezapomnianym. Drage przyciąga 
swoją różnorodnością nie tylko osoby ceniące 
sobie spokój i ciszę. Coś dla siebie znajdą i ci, któ-
rzy poszukują wrażeń i rozrywki. Miejscowość 
posiada łatwo przystępne, bezpieczne plaże 
żwirowe, które nawet w sezonie nie są zbyt za-
tłoczone i głośne. Jest też kilka małych sklepów, 
minimarketów, piekarnia. Poczta, bank, kantor 
znajdują się w oddalonej o 2 km miejscowości 
Pakosztane. 
Pensjonat Galeb ** oddalony o 500 metrów 
od centrum miasteczka i od żwirkowej plaży. 
W obiekcie znajdują się pokoje 2,3,4 osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w 
szafę, krzesła, stolik. Posiada na parterze dużą 
restauracja na około 100 osób. W hotelu znaj-
duje się sala dyskotekowa i sala wielofunkcyjna 
z TV. Obok hotelu jest boisko do siatkówki oraz 
stoły do ping-ponga. W obiekcie jest możliwość 
wypożyczenia rowerów. WYŻYWIENIE: 3 posiłki 
dziennie: śniadanie w postaci szwedzkiego stołu 
(kilka rodzajów wędlin, serów, warzywa, jaja na 

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY

I 27.06 - 8.07 1690 zł
II 06.07 - 17.07 1690 zł
III 15.07 - 26.07 1690 zł
IV 24.07 - 04.08 1690 zł
V 02.08 - 13.08 1690 zł
VI 11.08 - 22.08 1690 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

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

10-18 lat
obóz

PAG - to malownicze miasteczko w Chorwacji położone na wyspie o tej samej nazwie. Wyspa ciągnie się wzdłuż najwyż-
szego w Chorwacji łańcucha górskiego Velebit. W centrum miasteczka znajdziecie wiele przytulnych kawiarenek, sklepów 
z pamiątkami oraz dyskotek i centrum sportowe z basenem. Piaszczysto-żwirowa plaża miejska jest w pełni wyposażona, i 
strzeżona. W okolicy znajdują się też jedne z najlepszych tras rowerowych w Chorwacji.  
Pensjonat „Giovanni” leży w odległości ok. 300 m od morza i około 500 m od centrum Pagu, gdzie znajdują się główne atrak-
cje wyspy. Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych lub apartamentach 4-5 osobowych z łazienkami. Niektóre pokoje 
wyposażone są w łóżka piętrowe. W pensjonacie jest też stołówka na 50 osób oraz kawiarenka. WYŻYWIENIE: 3 posiłki dzien-
nie śniadanie w postaci szwedzkiego stołu + herbata,lunch: pożywna zupa,obiadokolacja: pełne 2 danie (np: danie mięsne, 
sałatka, ziemniaki), dodatkowo do lunchu i obiadokolacji serwowana jest woda. Pozostałe napoje dodatkowo płatne.

TURNUSY 10 DNI REKREACYJNY

I 24.06 - 03.07 1390 zł
II 01.07 - 10.07 1450 zł
III 08.07 - 17.07 1450 zł
IV 15.07 - 24.07 1450 zł
V 22.07 - 31.07 1450 zł
VI 29.07 - 07.08 1450 zł
VII 05.08 - 14.08 1450 zł
VIII 12.08 - 21.08 1450 zł
IX 19.08 - 28.08 1390 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

CENA ZAWIERA: 9 noclegów w pokojach 2,3,4 osobowych z 
łazienkami, 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja 
+ woda), opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, opie-
kę pilota i rezydenta, miejscowa opieka medyczna, realizacja 
programu obozu: kąpiele, rozgrywki sportowe, animacje i gry 
integracyjne, dyskoteki, zwiedzanie okolicy, suchy prowiant na 
drogę powrotną, taksę klimatyczną, przejazd autokarem LUX 
(barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie Signal Iduna 
KL - 10 000 euro, NNW - 7000 zł i bagaż – 800 zł, w drodze 
powrotnej wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 
(miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO). 
CENA NIE ZAWIERA: zwrotnej kaucji - 15 euro (pobierana 
podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu pobytu), biletu wstę-
pu na teren Parku Narodowego Plitvice - ok. 15 euro, wycie-
czek fakultatywnych, świadczeń nie wymienionych w ofercie.  

7BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 368-17-44,  tel: (32) 269-00-76 
infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl, gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436                                                

CENA ZAWIERA: 7 noclegów 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, re-
alizacja programu obozu: kąpiele, rozgrywki sportowe, animacje i gry integracyjne, dyskoteki, zwiedzanie okolicy, wycieczki fakultatywne, suchy prowiant 
na drogę powrotną, przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW - 7000 zł i bagaż – 800 zł, 
w drodze na Pag wycieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich (miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO). CENA NIE ZAWIERA: 
zwrotnej kaucji 15 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu), biletu wstępu na teren Parku Narodowego Plitvice (ok. 15 euro), wycieczek 
fakultatywnych: Zadar, Novalja, Paklenicki Park Narodowy, wycieczka łodzią do jaskini wodnej, świadczeń nie wymienionych w ofercie. CENA NIE 
ZAWIERA: zwrotnej kaucji 15 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu), biletu wstępu na teren Parku Narodowego Plitvice (ok. 15 euro), 
wycieczek fakultatywnych: Zadar, Novalja, Paklenicki Park Narodowy, wycieczka łodzią do jaskini wodnej, świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

twardo, jajecznica, parówki, dżemy, czekola-
dowe kremy, kilka rodzajów płatków śniada-
niowych, pieczywo, do picia - kawa, herbata, 
kakao, mleko); lunch - jedno danie obiadowe 
+ bar sałatek (przykładowe dania - spaghetti 
bolognese, gulasz mięsny z warzywami), woda 
źródlana. obiadokolacja - zupa (np. kremowa 
zupa brokułowa, rosół) + danie główne (np. 
pulpety w sosie podawane z ryżem, kotlet 
panierowany serwowany z puree ziemniacza-
nym, paluszki rybne serwowane z frytkami, 
typowe dla lokalnej kuchni grillowane kotlety, 
pizza + bar sałatek + deser (np. lody, owoce, 
kompot owocowy, ciasto), woda źródlana.
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CZARNOGÓRA – BAR
RIWIERA BARSKA                                             

12-18 lat
obóz

BAR - miejscowość położona u podnóża masywu górskiego Rumia. Plaże kamienisto-żwirkowe w otoczeniu bujnej roślinności tworzą atmosferę sprzyjającą wypo-
czynkowi. To właśnie specyficzne położenie sprawia, iż jest to dobre miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Miejsce, które urzeka swym pięknem i niepowta-
rzalną atmosferą. Idealne warunki do spędzania urlopów rodzinnych stwarzają przytulne kawiarenki i restauracje, gdzie można oddać się chwilom relaksu i skosztować 
regionalnych specjałów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – jest lunapark, port jachtowy i promowy, tradycyjny bazar z miejscowymi produktami, nowoczesne centra 
handlowe. Bar jest również doskonałą bazą wypadową dla wycieczek fakultatywnych. Warte odwiedzenia są przede wszystkim ruiny Starego Baru oraz Stara Maslina - 
najstarsze w Europie drzewo oliwne, które liczy sobie dwa tysiące lat.
Pensjonat Bogumiła  to trzypiętrowy pensjonat położony w jednym z najbardziej malowniczych regionów Czarnogóry, w spokojnej części Baru - Šušanj. W obiekcie: re-
cepcja, restauracja z zewnętrznym tarasem, mini bar, bezpłatne łącze internetowe (Wi-Fi) w małym holu k. recepcji, duży taras na dachu budynku z leżakami. Najbliższa 
plaża ok. 350 m (Šušanj Beach), żwirowa, serwis plażowy - na życzenie (odpłatnie). Ok. 400 m od kompleksu, żwirowo - kamienista, łagodnie schodząca do morza. Na 
plaży mieści się kilka barów, restauracji, kącik dla dzieci, boiska sportowe. Pokoje 2 i 3, 4 os. z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem, telewizorem, lodówką, klimatyza-
cją.. WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie: Śniadanie - pieczywo, masło, wędliny, ser, jajko, dżem, herbata, mleko z płatkami, kawa. Obiad - ciepłe danie (na przykład: pożywna 
zupa lub mięso z ziemniakami + jarzyna/sałatka lub makaron z mięsem) + deser. Obiadokolacja - jedno menu – obfite drugie danie (możliwość dokładek) jarzyna/
sałatka. Woda do posiłków.
CENA ZAWIERA: 9 noclegów w pokojach 2,3,4 osobowych z łazien-
kami i klimatyzacją, 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, obiado-
kolacja), opieka wychowawców i kierownika, rezydenta, realizacja 
programu wg opisu powyżej, suchy prowiant na drogę powrotną, 
przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpiecze-
nie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł, 
wycieczka objazdowa po Czarnogórze. CENA NIE ZAWIERAzwrotnej 
kaucji 10 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu 
pobytu), wycieczek fakultatywnych, serwisu plażowego (2 krzesła 
plażowe + parasole) - ok. 3-4 EUR/1 serwis/1 dzień (płatne na miej-
scu), świadczeń nie wymienionych w ofercie. UWAGI: 

TURNUSY 12 DNI REKREACYJNY

I 03.07 - 14.07 1690 zł
II 12.07 - 23.07 1690 zł
III 21.07 - 01.08 1690 zł
IV 30.07 - 10.08 1690 zł
V 08.08 - 19.08 1690 zł
VI 17.08 - 28.08 1690 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

CYPR - LIMASSOL
Limassol

6-18 lat 
obóz j. angielskiego

Limassol - to duże nadmorskie miasto z przepiękną starówką, będące drugim co do wielkości miastem 
na Cyprze. To także duży ośrodek wypoczynkowy o kosmopolitycznym charakterze, zwany często mia-
stem zabawy i rozrywki. Uczestnicy obozu będą mieszkać w hotelu 3* oraz w hotelu apartamentowym 
znajdującym się naprzeciwko, położonym przy plaży, w samym sercu turystycznej części miasta Limassol. 
Na terenie hotelu do dyspozycji: basen z leżakami, kafeteria, restauracja i sala telewizyjna. W lobby hote-
lowym można korzystać z bezpłatnego dostępu do Wi-Fi. Pokoje klimatyzowane, 4-5 osobowe z łazien-
kami i balkonami. WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie: śniadanie, ciepły lunch i obiadokolacja w formie 
bufetu. Podczas posiłków podawana jest woda do picia.

TURNUSY 
10/11/15/16/22/23DNI

JĘZYKOWY

 01.07 - 15.07 3250 zł
 10.07 - 25.07 3450 zł
 24.07 - 08.08 3450 zł

   29.07 - 12.08* 3450 zł
   29.07 - 19.08* 4950 zł
 31.07 - 10.08 2250 zł
 31.07 - 22.08 4950 zł

   05.08 - 19.08* 3450 zł
 07.08 - 22.08 3450 zł
 18.08 - 27.08 2099 zł

  12.08 - 26.08* 3350 zł
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

CENA ZAWIERA: kurs językowy 22 lekcje w tygodniu + 6 godzin konwersacji, zakwaterowanie w aparthotelu położonym 20 minut pieszo od szkoły, w pokoju 1-os., wyży-
wienie: śniadania, materiały do nauki, certyfikat ukończenia kursu. CENA NIE ZAWIERA:: przelot, odbiór z lotniska. UWAGI: Osoba wyjeżdżająca na kurs powinna zabrać ze 
sobą słownik, paszport, adapter, kostium kąpielowy, nakrycie głowy, krem z filtrem. Przelotu z Warszawy 1290 PLN lub z Katowic (ok. 1100 PLN) - do potwierdzenia.
* Wylot z  Katowic

BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 368-17-44,  tel: (32) 269-00-76 
infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl, gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436                                                8
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GRECJA - NEI PORI 
RIWIERA OLIMPIJSKA

12-18 lat obóz

NEI PORI  na Riwierze Olimpijskiej w Grecji, to przede wszystkim błękitne morze, szeroka, piaszczysta plaża, góra Olimp i oczy-
wiście gorące, letnie słońce. Z Nei Pori warto również wybrać się na wycieczki: do Salonik, do bajecznych klasztorów w Mete-
orach, do Aten lub na legendarną górę Grecji – Olimp. Warto również popłynąć na wyprawę statkiem na przepiękną Wyspę 
Skhiatos.
Hotel Platon położony jest w centrum Nei Pori w odległości 150 m od morza. Posiada 32 pokoje 3 i 4 osobowe z pełnym wę-
złem sanitarnym, TV, klimatyzacją (dodatkowo płatna 1 euro/dzień). W budynku znajduje się restauracja, gdzie wydawane są 
posiłki. W pobliżu usytuowane jest ogólnodostępne boisko do gry w piłkę. WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka 
(śniadania, ciepły lunch + deser, kolacje w postaci II dania, do lunchu i kolacji podawana jest woda źródlana, pozostałe napoje 
dodatkowo płatne).

TURNUSY 12 
DNI REKREACYJNY

30.06 - 11.07 1530 zł
09.07 - 20.07 1590 zł
18.07 - 29.07 1590 zł
27.07 - 07.08 1590 zł
05.08 - 16.08 1590 zł
14.08 - 25.08 1530 zł
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

CENA ZAWIERA: 9 noclegów w Hotelu 
PLATON - pokoje 3 i 4 osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym, 3 posiłki dziennie, 
kuchnia grecka, opiekę wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej, opiekę pilota i rezy-
denta, miejscowa opieka medyczna, reali-
zacja programu obozu: kąpiele, rozgrywki 
sportowe, dyskoteki, spacery i wycieczki 
po okolicy, suchy prowiant na drogę 
powrotną, przejazd autokarem LUX (ba-
rek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie 
Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 
zł i bagaż – 800 zł. CENA NIE ZAWIERA: 
obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysoko-
ści 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, wycieczek fakul-
tatywnych, świadczeń nie wymienionych 
w ofercie. UWAGI: dokumentem podróży 
uprawniającym do bezwizowego wjazdu i 
pobytu do 90 dni na terytorium Grecji jest 

FRANCJA - PORTICCIO
Korsyka

13-18 lat obóz
13-18 lat obóz

KORSYKA – to najpiękniejsza wyspa na Morzu Śródziemnym, zadziwia nadzwyczajnym bogactwem krajobrazów – wszech-
obecnymi górami, malowniczymi zatokami, złocistymi plażami, wyjątkową florą i fauną. Brak przemysłu, kryształowo czysta 
woda i powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na letni wypoczynek.
CAMPING LE SUD *** położony w miejscowości Porticcio - Ruppione na południowym wybrzeżu Zatoki Ajaccio, 25 km od 
stolicy Korsyki – Ajaccio, 12 km od kurortu Porticcio, gdzie znajduje się centrum handlowe i centrum sportów wodnych. Cam-
ping położony jest 150 metrów od pięknej, piaszczystej i strzeżonej plaży. Camping znajduje się na 4 ha zacienionego terenu, 
jest wyposażony w nowoczesne sanitariaty, supermarket, restaurację z pięknym tarasem widokowym. Zakwaterowanie w 
namiotach - 4/6 osobowe z dwuosobowymi sypialniami, wyposażonymi w materace, półki, stolik i krzesła. Każdy uczestnik 
musi posiadać własny śpiwór i jasiek. Uczestnicy wyjazdu dostają zestaw naczyń i sztućców, o które należy dbać podczas po-
bytu. Zakwaterowanie w bungalowach - klimatyzowane bungalowy 5/6 osobowe - sypialnie, pokój z kącikiem kuchennym z 
pełnym wyposażeniem, WC, łazienka z prysznicem, taras ze stołem i krzesełkami (bielizna pościelowa dodatkowo płatna - 10 
€/os., można zabrać własną), kaucja zwrotna 20 €/os. WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (kuchnia polska) + suchy prowiant na 
drogę powrotną (3 kanapki + gorący kubek + 1,5 l wody). TURNUSY 10 DNI BUNGALOW NAMIOT

24.06 - 03.07 1720 zł 1490 zł
01.07 - 10.07 1760 zł 1490 zł
08.07 - 17.07 ------------ 1490 zł
15.07 - 24.07 1820 zł 1490 zł
22.07 - 31.07 1820 zł 1490 zł
29.07 - 07.08 1820 zł 1490 zł
05.08 - 14.08 1820 zł 1490 zł
14.08 - 23.08 ------------ 1490 zł
21.08 - 30.08 ------------ 1490 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

CENA ZAWIERA:  7 noclegów na Cam-
pingu LE SUD *** - namioty,/bungalowy 
Pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie 
(kuchnia polska), Opiekę rezydenta 
- kierownika obozu, wychowawców - 
animatorów, francuskich ratowników, 
instruktora windsurfingu, miejscową 
opiekę medyczną, Realizację programu 
pobytu (wycieczki i zajęcia dodatkowe 
wg opisu w programie), Suchy prowiant 
na drogę powrotną, Przejazd autoka-
rem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV) + 
prom, Ubezpieczenie - Axa KL + NNW 
+ bagaż. CENA NIE ZAWIERA: dodatko-
wych wycieczek fakultatywnych, bielizny 
pościelowej dodatkowo płatnej ok. 10 
€./os. (można zabrać własną), świadczeń 
nie wymienionych w ofercie, - kaucji 
zwrotnej 20 €/os., (bungalow).

BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 368-17-44,  tel: (32) 269-00-76 
infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl, gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436                                                9

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. UWAGI: 



LLORET DE MAR – kurort turystyczny położony na niezwykle pięknym wybrzeżu Costa Brava w Katalonii. Znajduje się 70 
km od Barcelony i 40 km od Girony. Przepiękna żwirkowa plaża, lazurowa woda Morza Balearskiego, promenada, liczne 
kluby i puby, niesamowita atmosfera to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na turystów.
Hotel CASINO ROYAL*** położony w centrum Lloret de Mar, w pobliżu głównej promenady, ok. 300 metrów od plaży. Po-
koje 2,3,4 os. z łazienkami, balkonami i TV sat. Sprzątanie i wymiana ręczników odbywa się każdego dnia. Na terenie hotelu 
znajdują się: recepcja, restauracja, windy, niewielki odkryty basen, słoneczny taras z leżakami, sala barowa z dostępem do 
internetu. Sejfy są dodatkowo płatne.
Hotel Samba*** to 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. Na miejscu atrakcyjne animacje w hotelu. WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie - śniada-
nie, obiad, kolacja w formie bufetu w restauracji hotelowej, woda niegazowana do posiłków (kuchnia hiszpańska). Pierwszy 
posiłek śniadanie w drugim dniu, ostatni posiłek obiad w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną.

TURNUSY 
12 DNI TERMINY   OBÓZ REKREACYJNY SAMOLOT 4.07 - 

13.07 BALICE

I 30.06 - 11.07  2045 zł

2590zł
II 09.07 - 20.07  2045 zł
III 18.07 - 29.07  2045 zł
IV 27.07 - 07.08  2045 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl
CENA ZAWIERA: 9 noclegów w Hotelu CASINO ROYAL***, pokoje 2,3,4 os. z łazienkami, balkonami i TV sat, wyżywienie - trzy posiłki dziennie (w formie bufetu) oraz 
woda do posiłków, wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną, opiekę pilota i rezydenta w języku polskim, realizację programu pobytu, suchy prowiant na drogę powrot-
ną, przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł. CENA NIE ZAWIERA: wycieczek 
fakultatywnych, taksy klimatycznej - 10 euro, zwrotnej kaucji 10 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w ostatnim dniu pobytu),  wstępów na profesjonalne 
dyskoteki (wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia), napoi do obiadów i kolacji innych niż woda, świadczeń nie wymienionych w ofercie. CENA 
ZAWIERA: Zakwaterowanie 9 noclegów, suchy prowiant na drogę powrotną, kadrę wychowawczą,  ratownika, przelot samolotem w klasie ekonomicznej, opłaty 
lotniskowe, transfer lotnisko – hotel – lotnisko, hiszpańską opiekę medyczną, ubezpieczenie KL 10.000 euro, NNW 15.000 zł, bagaż 800 zł Signal Iduna S.A. CENA NIE 
ZAWIERA: wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów w Hiszpanii, biletów wstepu na dyskoteki w klubach, dla chętnych wstęp na Camp 
Nou - 20 euro, świadczeń nie wymienionych w ofercie.

HISZPANIA - LLORET DE MAR
MORZE ŚRÓDZIEMNE - COSTA BRAVA

12-18 lat obóz

CALELLA - jedna z najsłynniejszych miejscowości na wybrzeżu Costa del Maresme. Popularne miasto z romantycznym, za-
bytkowym centrum, słoneczną plażą i licznymi rozrywkami. Atrakcyjne położenie - leży tylko ok. 50 km od Barcelony oraz 
niedaleko Blanes – znanego kurortu ze słynnym ogrodem botanicznym. Złocista, długa, czysta plaża i wysadzana palmami 
romantyczna promenada są głównymi atutami miejscowości. Przy plaży znajduj się puby, restauracje, popularne dyskoteki.
HOTEL TOP OLYMPIC *** położony 300 metrów od plaży oferuje 3 odkryte baseny dla dorosłych i dla dzieci. Posiada 2,3,4 
-osobowe, klimatyzowane pokoje z balkonem lub tarasem oraz telewizję satelitarną. Przez 6 dni w tygodniu hotel organizuje 
bezpłatne zajęcia dla dzieci. W restauracji serwowane są dania kuchni katalońskiej, hiszpańskiej i międzynarodowej w formie 
bufetu. W hotelu jest też bar, a wieczorne rozrywki obejmują występy muzyczne i kabaretowe.

TURNUSY 
12 DNI TERMINY   OBÓZ REKREACYJNY

I 01.07 - 12.07  1955 zł
II 08.07 - 19.07  1955 zł
III 15.07 - 26.07  1955 zł
IV 22.07 - 02.08  1955 zł
V 29.07 - 09.08  1955 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

CENAZAWIERA: 7 noclegów w TOP OLYMPIC *** w Calelli, 1 
nocleg w hotelu w okolicach Paryża ze śniadaniem i obiadoko-
lacją, podczas pobytu w Hiszpanii wyżywienie 3 razy dziennie 
w postaci szwedzkiego stołu, woda w cenie, pozostałe napoje 
dodatkowo płatne, w drodze do Hiszpanii zwiedzanie Paryża 
oraz EURODISNEYLANDU, opiekę wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej, opiekę pilota i rezydenta, miejscowa opie-
ka medycza realizacja programu obozu: plażowanie, gry i 
konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki w klubach, 
imprezy tematyczne, wyjazdy na wycieczki fakultatywne, 
suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd autokarem LUX 
(barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie Signal Iduna KL - 
10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł. CENA NIE ZAWIERA: 
dodatkowych napoi do obiadu i kolacji, wycieczek fakultatyw-
nych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i dyskotek, 
zwrotnej kaucji 10 euro (pobierana podczas drogi i zwracana w 
ostatnim dniu pobytu), kwoty 50 Euro na bilet wstępu do Euro-
disneylandu i na taksę klimatyczną (obowiązkowe), świadczeń 
nie wymienionych w ofercie. UWAGI: - kwota 50 euro na bilet 
wstępu do Eurodisneylandu, taksę klimatyczną oraz kaucję 
pobierana jest w autokarze. Wstęp na dyskoteki dozwolony od 
skończonego 16 roku życia.

HISZPANIA - CALLELA + PARYŻ
MORZE ŚRÓDZIEMNE - COSTA BRAVA  
                                       wycieczka do PARYŻA I EURODISNEYLANDU

12-18 lat obóz
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WŁOCHY – RIMINI   2 x WYCIECZKA  DO MIRABILANDII   
RIWIERA ADRIATYCKA                             SAN MARINO W CENIE !!!

9-13 lat kolonia,
12-18 lat/14-18lat obóz

TURNUSY 
12 DNI TERMINY HOTEL CONSUL*** HOTEL STRADIOT***

I 27.06 - 08.07 1650 zł 1750 zł
II 06.07 - 17.07 1690 zł 1790 zł
III 15.07 - 26.07 1690 zł 1790 zł
IV 24.07 - 04.08 1690 zł 1790 zł
V 02.08 - 13.08 1690 zł 1790 zł
VI 11.08 - 22.08 1650 zł 1750 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

RIMINI -  to jeden z najpopularniejszych, 
włoskich kurortów nad Adriatykiem. W jego 
pobliżu leżą też największe włoskie Parki Roz-
rywki Mirabilandia i Aquafun. Przekonaj się na 
własne oczy jak wyglądają wieczorami koloro-
we i pełne życia promenady i najmodniejsze 
dyskoteki. Poczuj pod stopami miękki piasek 
na złocistej plaży. Koniecznie wybierz się rów-
nież na wycieczkę do pobliskiego San Marino 
jedynego, pozostałego do dziś, włoskiego 
miasta-państwa. 
Hotel Consul *** – bardzo przyjemny i schlud-
ny obiekt w bardzo dobrej lokalizacji w sa-
mym Centrum Adriatyckiej Promenady w 
Rimini, położony około 150 m od piaszczystej 
plaży. Posiada 40 pokoi z łazienkami (możliwe 
łóżka piętrowe), obszerny taras, klimatyzowa-
ną jadalnię i świetlice. Hotel Consul oferuje 
bardzo dobrą i obfitą włoska kuchnię. Zakwa-
terowanie w pokojach 3-5 osobowych z ła-
zienkami, TV. Plaża – piaszczysta w odległości 
150 metrów od hotelu, plaża strzeżona z infra-
strukturą sportową, do dyspozycji grupy para-
sole i leżaki. WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie, 
śniadanie, lunch i ciepła dwudaniowa 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. Zakwatero-
wanie: pokoje 3,4 osobowe (możliwe łóżka 
piętrowe) z łazienką, balkonem oraz TV. Na 
terenie hotelu znajduje się basen, recepcja 
czynna 24h/dobę, klimatyzowany hol, restau-
racja, winda, hotelowe patio oraz Wi-fi. Istnieje 
możliwość dokupienia klimatyzacji w pokoju 
w cenie 1 euro za dzień (za osobę).  WYŻYWIE-
NIE: 3 posiłki dziennie (kuchnia włoska), woda 
do posiłków.
CENA ZAWIERA: 9 noclegów w Hotelu Consul, 
pokoje 3,4,5 osobowe z łazienkami, wyżywienie 
3x dziennie (kuchnia włoska), woda do posiłków, 

opieka wychowawców i kierownika, 
ratownika podczas kąpieli, rezydenta, 
wizyta w Parku Rozrywki MIRABI-
LANDIA (podczas powrotu), realizacja 
programu wg opisu powyżej, serwis 
plażowy, leżaki, parasole na plaży, 
wycieczka do centrum Rimini, suchy 
prowiant na drogę powrotną, przejazd 
autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, 
TV), ubezpieczenie Signal Iduna 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 kosz-
tów rezygnacji z wyjazdu (ok. 3% ceny 
imprezy), obowiązkowych biletów do 
Mirabilandii, taksy klimatycznej, opłat 
lokalnych (ok. 35 euro), dodatkowych 
napoi (poza wodą) do obiadokolacji, 
świadczeń nie wymienionych w ofercie. 
CENA ZAWIERA: 9 noclegów w Hotelu 
Stradiot, pokoje 3-4 osobowe z łazien-
kami, wyżywienie 3 x 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 powyżej, serwis plażowy na 
plaży, możliwość korzystania z basenu 
w hotelu, wycieczka do centrum Rimini, 
suchy prowiant na drogę powrotną, 
przejazd autokarem LUX (barek, wc, 
klimatyzacja, TV), ubezpieczenie Signal 
Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł 
i bagaż – 800 zł. CENA NIE ZAWIERA: 
obowiązkowych biletów do Mirabilan-
dii, taksy klimatycznej, opłat lokalnych 
(35 euro), wycieczek fakultatywnych, 
dodatkowego ubezpieczenia od kosz-
tów rezygnacji z wyjazdu (ok. 3% ceny 
imprezy),  dodatkowych napoi (poza 
wodą) do obiadokolacji, świadczeń nie 
wymienionych w ofercie.

WŁOCHY - PÓŁWYSEP GARGANO 13-18 lat obóz

TURNUSY 
11 DNI TERMINY OBÓZ REKREACYJNY

I 04.07 - 14.07 1720 zł
II 12.07 - 22.07 1720 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Półwysep Gargano – nazywany „ostrogą włoskiego buta”, położony jest w południowo-wschodnich Włoszech, w rejonie Apulii. Słynie z niezwykle malowniczego wy-
brzeża, na które składają się piękne plaże, krystalicznie czysta woda, małe zatoczki, groty, łuki wyrzeźbione przez naturę, mityczne wyspy Tremiti. Wnętrze jest górzysto-
-wyżynne, słynny las Foresta Umbra stanowi dziś Park Narodowy.
Kemping „5 Stelle” - znajduje się na lagunie Varano oddzielającej śródlądowe jezioro Varano od wybrzeża Adriatyckiego, w odległości 250 m od pięknej, prywatnej plaży 
z drobnym białym piaskiem i czystego, błękitnego morza. Zajmuje powierzchnię 10 ha, z czego 4 ha to las sosnowy. Zakwaterowanie w dwupokojowych drewnianych 
domkach dla 5-6 osób: 2 sypialnie z 1 łóżkiem piętrowym i jednym pojedynczym, aneks kuchenny z lodówką, łazienka i taras. Na terenie kempingu znajdują się: 2 baseny, 
pizzeria, restauracja, bar z salą gier, mini-market, centrum sportowe (boiska m.in. do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe), plac zabaw dla dzieci. Ośrodek 
oferuje całodzienną animację dla dzieci i młodzieży. WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja (kuchnia polska). Pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnim lunch w dniu wyjazdu + suchy prowiant.

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie - 8 noclegów na kempingu „5 Stelle”, wyży-
wienie 3 posiłki dziennie - śniadanie, obiad, kolacja (kuchnia polska) + suchy 
prowiant w dniu wyjazdu, opiekę - pilota w czasie przejazdu, polskojęzyczne-
go rezydenta podczas pobytu, wychowawców, ratownika, miejscową opiekę 
medyczną, realizację programu, transport autokarem klasy lux (klimatyzacja, 
WC, dvd, barek), ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna, zwiedzanie Wiednia w 
drodze powrotnej. CENA NIE ZAWIERA: kaucji zwrotnej 20 €/os zwracanej w 
dniu wyjazdu, świadczeń nie wymienionych w ofercie.
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