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

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 765 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal 865zł

ZNOJMO - zabytkowe miasto na południu Moraw, założone w 1226 r. Warte zobaczenia są m.in.: Rotunda Św. Katarzyny, Ratusz, Kościół Św. Mikołaja. Okolicz-
ne winnice słyną z produkcji wysokogatunkowych napojów. Jest to świetne miejsce, które warto zwiedzić choćby zabytkowe centrum miasta z krętymi uliczkami, 
romantycznymi punktami widokowymi i stylowymi zakątkami. Hotel „N*** ” znajduje się: w pobliżu zabytków historii, w pobliżu atrakcji przyrodniczych, w mieście 
Znojmo. Hotel położony w cichej dzielnicy (Přímětice) miasta Znojmo, historycznego centrum południowych Moraw, oddalony 15 km od przejścia granicznego z 
Austrią. Do centrum (Znojemský zamek z romańską rotundą, kaplica św. Wacława, kościół św. Michała). W okolicy Park Narodowy Podyjí. Obiekt blisko innych 
zabudowań.  Jednopiętrowy budynek z poddaszem, restauracja, kawiarnia, bar, drink-bar, w bezpośrednim sąsiedztwie winiarnia w piwnicy z XVIII w. Parking. 
Przystanek autobusowy w pobliżu hotelu. Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3 os., w każdym pokoju telefon, TV, mini bar, radio budzik, łazienka z WC, 
wanną. Pokoje przestronne i słoneczne. Restauracja oferuje szeroki wybór potraw kuchni czeskiej i międzynarodowej oraz morawskich win. Atrakcje w okolicy: 
Fitness club, salon masażu, sauna, solarium. Ponadto blisko granicy z Austrią , szeroki wybór win morawskich. Zapraszamy na stronę hotelu „N’ www.hoteln.cz 

TERMIN:  30.12.2016 - 2.01.2017

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

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

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

SŁOWACJA  LUBOVNIAŃSKIE KUPELE 
 Hotel „SOREA LUBOVNA **” basen w hotelu w cenie !!

zwiedzanie fabryki Whisky z degustacją !!
Hotel SOREA Ľubovňa** leży w malowniczej dolinie Uzdrowiska Lubowniańskiego na pograniczu Spiszskiej Magury oraz 
Lewoczskich Wierchów, 7 km od miasta Stara Lubownia. Region stał się sławny dzięki źródłom mineralnym i należy do 
najczystszych obszarów Europy Środkowej. Hotel posiada ponad 600 miejsc noclegowych i zalicza się do największych 
obiektów hotelowych na Słowacji. Zakwaterowanie w pokojach 1,2 osobowych z możliwościa dostawki z pełnym węzłem 
sanitarnym wyposażone w łazienkę, WC, telefon, radio, TV-SAT i balkon. Na miejscu 2 restauracje hotelowe, przyjemne spę-
dzenie chwil i dobrą zabawę zapewnią 1 bar dzienny, 1 bar nocny oraz kawiarnia. Dla gości: kryty basen hotelowy do pływa-
nia sauna sucha- z możliwością dodatków eukaliptusowych masaże (klasyczny, częściowy, masaż całego ciała, podwodny) 
oraz kąpiel perełkowa, okłady torfowe, centrum fitness

TERMIN:  30.12.2016 - 2.01.2017
RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY CENA OD SENIORA 55
os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 995 zł 895 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal  1075 zł 975 zł

CENA ZAWIERA:  przejazd autokarem (WC i TV) 3 noclegi , wyżywienie 2 x dziennie (3 x śniadanie + 2 x obiadokolacja) zwiedzanie fabryki 
whisky Nestville Park, zwiedzanie zamku w Starej Lubovnej, usługa pilota - przewodnika, bal sylwestrowy przy orkiestrze z uroczysta kolacją i 
bogatym menu, program imprezy, wolny wstęp do basenu w hotelu i centrum fitness, 1 wstęp do sauny, 1 x kąpiel perełkowa, drink powitalny, 
ubezpieczenie KL i NNW. 
CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych miejsc: Nestvilee Park i Zamku w Starej Lubovnej ok. 14 Euro/os

RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień -  Wyjazd z Polski w godzinach porannych (zgodnie z rozkładem jazdy)., zwiedzanie fabryki Whisky Nestville Park z pre-
zentacją i degustacją whiisky zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
II dzień - Po śniadaniu , zwiedzanie zamku w Starej Lubovnej, czas wolny na zakupy. Przygotowanie do zabawy sylwestrowej. 
Bal sylwestrowy: 18:00 - 04:00  przy orkiestrze. Menu Sylwestrowe: uroczysta kolacja sylwestrowa, bufetowe stoły, noworoczna 
kapustnica kawa, herbata, noworoczny toast. 
III dzień - Po  późnym śniadaniu, czas wolny , korzystanie z atrakcji w hotelu, spacer po Lubovnej z przewodnikiem, obiadoko-
lacja, nocleg 
IV dzień – śniadanie, wykwaterowanie i  powrót do Polski, przyjazd w godzinach popołudniowo-wieczornych.  
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WĘGRY BUDAPESZT Z REJSEM PO DUNAJU
Hotel „BERLIN ***”

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY Dopłata do pokoju 1os
os. dorosła w pokoju 2,3 os HB + bal 1100 zł 260 zł

os. dorosła w pokoju 2,3 os  HB bez balu 815 zł 260 zł
os. dorosła w pokoju 2,3 os BB + bal 1035 zł 260 zł

os. dorosła w pokoju 2,3 os  BB bez balu 745 zł 260 zł

Budapeszt - miasto dziesięciu wzgórz, położone po obydwu stronach Dunaju, często nazywane Perłą Dunaju. Jest miastem, gdzie na każdym 
kroku spotyka się coś zaskakującego. Zabytki o wielowiekowej historii, gwarne bulwary, romantyczne zaułki, eleganckie restauracje, nastrojowe 
winiarnie, kafejki i cukiernie. Hotel Berlin zlokalizowany jest w dzielnicy mieszkaniowej w Budapeszcie, na południe od centrum miasta. Oferuje on 
restaurację oraz bezpłatne WiFi w całym budynku. Na miejscu można bezpłatnie korzystać z prywatnego parkingu.
Zakwaterowanie w pokojach 1,2 i 3os. , 2+1 z dostawką. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację i telewizor. W każdym z nich mieści się 
łazienka z prysznicem. Hotel Berlin dysponuje całodobową recepcją i barem. Obiekt zapewnia ponadto przechowalnię bagażu.

TERMIN:  30.12.2016 - 2.01.2017

CENA ZAWIERA:   przejazd autokarem (WC, TV)  3 noclegi w pokojach 1,2,3 osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 2 obiadokolacje + bal lub 3 obiadokolacje 
bez balu, usługa pilota i przewodnika, ubezpieczenie, rejs po Dunaju
CENA NIE ZAWIERA:  Cena nie obejmuje kosztów biletów wstępu. RAMOWY PLAN IMPREZY: 
1 dzień: 
Wyjazd z Polski w godzinach porannych, przejazd przez Słowację do Budapesztu. Zwiedzanie miasta: Peszt, Śródmieście Bazylika, ulica Vaci Kigyo, Parlament (zewnątrz), zakwaterowa-
nie, czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg. Jednogodzinny rejs po Dunaju (ok. 19:00). 
2 dzień: 
Śniadanie, zwiedzanie miasta: Buda, Stare Miasto, wzgórze zamkowe, Kościół św. Macieja (ok.800 HUF), Ratusz, Plac Kapisztran, Wieża Marii Magdaleny, Brama Wiedeńska, Plac Disz, 
Baszta Rybacka, Zamek Królewski. Bal Sylwestrowy (opcja dostępna tylko przy zakupie oferty z balem) od 21:00 do 05:00 w restauracji hotelowej. Menu: Rosół z kremem, zupa gu-
laszowa, węgierskie pikantne udka z kurczaka z ryżem, pieczone skórki wieprzowe z ziemniakami i czerwoną kapustą oraz szampan, gulasz wołowy, nadziewane piersi z kurczaka z 
pikantnych ziaren skorupy, warzywa, zielona sałata z sosem jogurtowo-miodowym, czerwona cebula, pomidor i oliwki, domowe marynaty, szarlotka z sosem cynamonowym, Berlin 
(czekoladowy biszkopt, budyń waniliowy, karmel, bita śmietana), 1 butelka piwa lub 2 lampki wina, o północy 1 kieliszek szampana. Dla chętnych wyjazd autokarem do centrum Buda-
pesztu powitanie nowego roku i powrót do hotelu, nocleg. 
3 dzień: 
Późnie śniadanie, zwiedzanie miasta: Pomnik Milenium, Wyspa św. Małgorzaty, Park Varosliget, Muzeum Sztuk Pięknych, Plac Bohaterów, Lunapark, wyjazd na wzgórze Gellerta z Cyta-
delą i Statuą Wolności - panorama miasta. Dla chętnych wejście na kąpielisko termalne dodatkowo płatne ok. 3200 HUF na miejscu - strój kąpielowy obowiązkowy, powrót do hotelu, 
czas wolny, nocleg. 
4 dzień: 
Śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny na zakupy w Budapeszcie. Powrót do Polski wg rozkładu jazdy . 
W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania. 
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UKRAINA LWÓW  
Hotel (Dom Pielgrzyma ) we Lwowie – Brzuchowicach  standard hotelu ***  

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 495 zł + bal 30€

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Lwów zmienił się nie do poznania. Wpisanie miasta na listę UNESCO, dobrze wykorzystane środki, które pojawiły 
się w ślad za tym i pomysłowość nowej lwowskiej generacji, dobrze wykształconej i obytej w świecie spowodowały, że miasto rozkwitło . Odnowione 
zabytki świecą nowym blaskiem,pojawiają się nowe szlaki turystyczne (piwny, czekoladowy...), rozszerza oferta miejscowych biur turystycznych 
(spacery po lwowskich dachach). W dzielnicy ormiańskiej warto wypić kawę, w żydowskiej – napić wina...Z resztą spróbujcie Państwo sami.
Szczególnie serdecznie zapraszamy tych, co we Lwowie „już byli”. Może się okazać że to całkiem inne miasto!

TERMIN:  30.12.2016 - 1.01.2017

CENA ZAWIERA: Przejazd:  autokar o podwyższonym standardzie lub mikrobus. Zakwaterowanie: Hotel (Dom Pielgrzyma ) we Lwowie – Brzu-
chowicacstandard hotelu *** pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje wg programu. Pozostałe:   opieka 
pilota,  ubezpieczenie, zestaw tour guide,
CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych miejsc i lokalnego  przewodnika 15 Euro.
Uwaga !!!Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport ważny  min. 3 miesiące
Nowy Rok powitamy na  balu. Kuchnia  hotelowa zapewni bogate menu sylwestrowe. Zespół  „Trzy Kapelusze” , który od wielu lat zabawia grupy z 
Polski  zapewni oprawę muzyczną.

RAMOWY PLAN IMPREZY: 
Dzień 1(30.12.2016)
Wyjazd z Polski wg poniższego rozkładu: 7:00 Łódź, Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18, 09:00 Warszawa, Dworzec PKS Warszawa Zachodnia, stanowisko 13-14. ok.13:15 Lublin parking motel 
PZMot- ul. B. Prusa 8  ok.15:00 Zamoś ć  parking Planty (miedzy UG a os. Planty) – ul. Peowiaków 92 Przejazd na Ukrainę. Przyjazd  do Lwowa,  zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
Dzień 2 (31.12.2016)
Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa – objazd miasta z przewodnikiem: Katedra greckokatolicka Św. Jura, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Wysoki Zamek. Zwiedzanie Teatru Opery i Baletu, 
dzielnica żydowska, ormiańska, Stare Miasto, Rynek, Kamienica Królewska, katedra ormiańska, katedra katolicka, kaplica Boimów, cerkiew Wołoska.  Powrót do hotelu. Obiad .Przygotowanie do 
wieczoru sylwestrowego. Wieczorem uroczysta kolacja sylwestrowa i zabawa do białego rana przy obficie zastawionych stołach i żywej muzyce, którą zapewni zespół «Trzy Kapelusze», od lat 
bawiący  polskich turystów.
Dzień 3 (01.01.2017)
Po  późniejszym śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Żółkwi – zwiedzanie miasteczka: kolegiata, spacer po rynku, zamek. Przekroczenie granicy w Hrebennem. Powrót do Warszawy/Łodzi w 
godzinach późnych wieczornych.w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania   Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 
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Bukowina Tatrzańska - O.W. ‚‚ANNA’’ posiada pokoje 2,3,4 osobowe z łazien-
kami, TV, radio. Na miejscu znajduje się parking. Z okien roztacza się 
widok na Tatry Wysokie. Na miejscu znajduje się: świetlica z komin-
kiem, ping-pong (bezpłatny), sauna (10zł-1h/os) i jacuzzi (5zł-1/2h/
os), miejsce do grillowania oraz parking gratis. W odległości ok.3km. 
znajduje się Stacja Narciarska zespół 9 wyciągów. Cena zawiera: 
wyżywienie HB.

23-27.12 - os dorosła: 445zł, autokarem: 535zł
22-27.12; 23-28.12 - os dorosła: 555zł
28.12-3.01 - os dorosła: 665zł
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 700zł
14-21.01; 21-28.01 - autokarem os dor. 790zł
14-18.04 - os dorosła: 420zł, autokarem: 510zł

Bukowina Tatrzańska - O.W. „NA DOLINIE”  obiekt całoroczny położony na Wierchu Ol-
czańskim. Pokoje 1,2,3,4 osobowe z łazienkami  i TV. Jadalnia na miejscu - domowe jedzenie. 
Do dyspozycji gości: sala z kominkiem, duży teren wokół domu oraz parking. Najbliższy wy-
ciąg narciarski znajduje się 60m od obiektu! Odległość od basenów termalnych w Bukowinie 
Tatrzańskiej ok.1000m. www.termabukowina.pl. Wyżywienie: HB

23-27.12 - os dorosła: 445zł, autokarem: 535zł
22-27.12; 22-28.12 - os dorosła: 555zł
28.12-2.01 - os dorosła: 615zł
28.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 645zł

O.W. CEPRÓWKA położony w Białce Tatrzańskiej. Pokoje 2,3,4 os i typu studio 
2+2 z łazienkami, TV, świetlica z piłkarzy kami i ping pongiem, oświe-
tlony i zamykany parking, plac zabaw dla dzieci, grill z szałasem oraz 
miejsce na ognisko, możliwość korzystania z usług masażysty. Cena 
zawiera: wyżwienie HB.

28.12-2.01 - os dorosła: 665zł
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 775zł
14-21.01; 21-28.01 - autokarem os dor. 865zł

Jugowice - Ośrodek Geovita, znajdujący się w malowniczo położonej 
dolinie Bystrzycy, swoim gościom oferuje wysoki standard, przyjazną 
atmosferę i barwny krajobraz, sprzyjające zarówno pracy twórczej, 
jak i rodzinnemu wypoczynkowi. W obiekcie znajduje się 98 miejsc w 
pokojach 1-,2-,3-,4-osobowych oraz pokojach studio. Każdy z pokoi 
posiada łazienkę, telewizję satelitarną, radio i telefon. Cena zawiera: 
wyżywienie HB.

23-26.12 - os dorosła: 495zł
27.12-1.01 - os dorosła: 665zł
01.01 – 28.02 - niedziela-sobota 7dni - 590zł

Karpacz - Hotel Halny *** to stylowy i elegancki obiekt SPA położony w 
centrum Karpacza, przy głównym deptaku,z dużym monitorowanym 
parkingiem. w sercu Karkonoszy w niesamowicie urzekającym otocze-
niu: pięknego krajobrazu górskiego, sąsiedztwie lasu i rzeki Łomnica. 
Niedaleko znajduje się bank, postój taksówek, przystanek PKS, grota 
solna, letni tor saneczkowy „Kolorowa”, wyciąg na Śnieżkę Biały Jar 
600m. Dogodne położenie stwarza idealne warunki do pieszych wy-
cieczek, korzystania z atrakcji i rozrywek Karpacza, jak i nieskrępowa-
nego wypoczynku w ciszy, spokoju i komfortowych warunkach. Cena 
zawiera: wyżywienie HB.

23-27.12 - os dorosła: 665zł
29.12-2.01 - os dorosła: 720zł
7.01-4.03 - 8dni - os dorosła: 690zł

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

23-27.12 - os dorosła: 445zł
21-27.12; 22-28.12 - os dorosła: 665zł 
29.12-2.01 - os dorosła: 445zł 
28.12-2.01 - os dorosła: 555zł 
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 660zł

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

23-27.12 - os dorosła: 880zł
29.12-2.01 - os dorosła: 880zł
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 1540zł

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

23-27.12 - os dorosła: 750zł
29.12-2.01 - os dorosła: 750zł
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 1310zł

Karpacz - Ośrodek Wypoczynkowy „Stokrotka” posiada 112 miejsc noclegowych w czte-
rech budynkach, w których znajdują się pokoje 1, 2, 3os., pokoje typu studio oraz apartamenty. 
Wszystkie pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny i TV, w niektórych pokojach znajdują się 
lodówki. W głównym budynku -Stokrotka” znajduje się recepcja z barem, jadalnia, sauna, mini 
siłownia, stół do tenisa stołowego, bilard,sejf. Na terenie ośrodka znajduje się miejsce na ogni-
sko lub grilla. W ośrodku klimatyzowana sala konferencyjna dla 120 osób oraz mała sala dla 
20 osób.  Cena zawiera: wyżywienie HB

23-27.12 - os dorosła: 665zł
29.12-2.01 - os dorosła: 940zł
16.01-26.02 - 7dni - os dorosła: 570zł

Korbielów - Hotel Granica to kameralny obiekt, położony na Południu Polski w Beskidzie Ży-
wieckim, tuż nad górskim strumieniem, w pobliżu granicy ze Słowacją (2,5 km). Hotel Granica 
Korbielów (dawniej Hotel Fero Active) oferuje przestronne, komfortowe pokoje, większość z 
balkonami, kawiarnie z tarasem, sale szkoleniową, sale kominkową, zadaszoną wiatę z gril-
lem, saunę, jacuzzi oraz bezpłatne WiFi i wygodny, duży parking. Do dyspozycji gości stół do 
ping ponga i bilard (żetony). Cena zawiera:  wyżywienie HB.

23-27.12 - os dorosła: 555zł
29.12-2.01 - os dorosła: 940zł z zabawą
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 850zł
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TURNUSY 11 DNI TERMIN REKREACYJNY      MODA&URODA      JUDO
I Autokar 15.01 - 22.01 895 zł      905 zł 925 zł

Rozkład jazdy autokarem na www.juvenia2000.pl
Cena zawiera:  zakwaterowanie 10 noclegów w pokojach 2, 3, 4, 5 os z pełnym węzłem sanitarnym przejazd autokarem (WC, 
TV),  wyżywienie 3 razy dziennie +podwieczorek+ suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza, medyczna, instruk-
torska, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc,  ubezpieczenie  NNW,  program kulturalno-rozrywkowy: 3 dyskoteki, wycieczki 
piesze po okolicy, 
WYCIECZKI:  1. wycieczka piesza do Poronina, 2. wycieczka piesza do Szaflar ze wstępem 1 godz. na baseny termalne, 3. wycieczka całodniowa au-
tokarowa do Zakopanego (wjazd kolejką na Gubałówkę), wstęp do Muzeum Przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego, spacer po Krupówkach, 
przejście pod Wielka Krokiew, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, 4. wycieczka autokarowa całodniowa do Morskiego Oka do Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, konkurs wiedzy o okolicy, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy, zajęcia plastyczne na świetlicy, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, korzystanie z basenu letniego, boiska do siatkówki i piłki nożnej, wieczory kinowe. 
Należy zabrać: ważną legitymację szkolną, strój kąpielowy, wygodne obuwie
Program Moda&Uroda: Warsztaty artystyczne-plastyczne 20 godzin w turnusie, Baw się z nami na całego! Zdobądź tytuł MISS/ MISTERA 
zimowiska! Zostań wielką gwiazdą POKAZU MODY!!! Dowiedz się jak zostać profesjonalną TOP MODELKĄ/ MODELEM! Zimowisko 5 w 1: 
Poznaj tajniki pracy fryzjera, wizażysty, stylisty, projektanta mody i fotografa modowego! Zimowisko tematyczne MODY & URODY jest idealną 
propozycją dla tych, którzy chcą nauczyć się dbać o urodę, modowy szyk i elegancję, chcą poznać światowej sławy modelki i modeli, chcą 
rozwinąć skrzydła w warsztatach kreatywnego FACE PAINTING’u (artystyczne malowanie twarzy), chcą tworzyć szalone fryzury i perfekcyjny 
makijaż, chcą projektować nowoczesny ubiór dzienny oraz wieczorną kreację balową, chcą wystąpić w pokazie mody w zaprojektowanych i 
wykonanych przez siebie strojach, chcą uczestniczyć w codziennych zajęciach fitness z elementami tańca dla kształtowania pięknej sylwetki.
Program Judo: wypoczynek w ruchu i nauka samoobrony Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, rys historyczny i filozofia judo 
profesjonalne zajęcia z zakresu: seria ćwiczeń charakterystycznych dla judo, nazewnictwo japońskie, nauka techniki i sposobów walki, elementy 
samoobrony, test ze znajomości judo z nagrodami, tradycyjny chrzest na Samuraja.

B I A Ł Y  D U N A J E C 7-12 lat-kolonia
13-19 lat-obóz

Biały Dunajec - miejscowość  położona w województwie małopolskim na Podhalu w powiecie tatrzańskim, na wysokości 660-950 m.n.p.m. Przez Biały Dunajec przepływa górski potok o tej samej 
nazwie. Odległość od Zakopanego 5 km, na baseny termalne w Szaflarach około 2 km.  Ośrodek  Wczasowy BERNADETA jest nowoczesnym obiektem o wysokim standardzie usług. Ze względu 
na położenie jest doskonałą bazą wypadową w Tatry, Gorce i Pieniny. Wszystkie pokoje 2,3,4, 5 os są obszerne i urządzone w stylu regionalnym, posiadają niezależny, pełny węzeł sanitarny oraz 
telewizję satelitarną. Smaczna obfita regionalna kuchnia.. Obiekt posiada własny basen letni do dyspozycji, boisko do gry w piłkę, siatkówkę,  oraz plac zabaw dla dzieci, piłkarzyki (2 zł) , stół bilardowy, 
stół do ping-ponga, W obiekcie znajduje się sala telewizyjna i obszerna sala wyposażona w sprzęt grający, wykorzystywana jako sala dyskotekowa i imprezowa. Więcej na www.bernadeta.eu 

Rabka Zdrój - znane uzdrowisko dziecięce, położone w województwie małopolskim, u północno-zachodnich podnóży Gor-
ców. Usytuowana w malowniczej kotlinie na wys.500-600m n.p.m. Tutejszy łagodny klimat sprzyja leczeniu klimatycznemu 
chorób układu oddechowego i alergii. Zimą działa wiele wyciągów narciarskich (Maciejowa, U Żura, Krzywoń,  Palczaków-
ka). Dom Wypoczynkowy „ELA” znajduje się nieopodal centrum miasta w strefie uzdrowiskowej „A”, stanowi wspaniałe miej-
sce dla wszystkich, którzy pragną wypocząć i zrelaksować się w uzdrowisku Rabka Zdrój, niezależnie od pory roku i pogody. 
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os. z łazienkami, TV i balkonami. W ośrodku znajduje się ok. 15 par sanek, bilard (2 zł/
gra), piłkarzyki (2 zł/gra) świetlica z nagłośnieniem, miejsce na grill. Więcej na www.domwczasowyela.pl

Góry      R A B K A  Z D R Ó J 7-19 LAT
Podhale   Dom Wczasowy „ELA”   rekreacja - łyżwiarski - moda i uroda 

TURNUSY TERMIN REKREACYJNO - ŁYŻWIARSKI MODA I URODA
I 14.01 - 21.01 890 zł 905 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os z pełnym węzłem sanitarnym, przejazd autokarem  WC, TV, wyżywienie 3 razy dzien-
nie, podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza, medyczna(lekarz na wezwanie), instruktorska, bilety wstępów do 
zwiedzanych miejsc, dyplomy za uczestnictwo, ubezpieczenie NNW.
Program kulturalno-rozrywkowy: 3 dyskoteki, wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, jazda na sankach
zwiedzanie Pracowni Garncarskiej, wycieczka piesza do Parku Zdrojowego - tężnie, wycieczka autokarowa do Zakopanego (wjazd i zjazd kolejką 
na Gubałówkę), spacer po Krupówkach, wyjazd na baseny termalne do Szaflar - 2,5 godzinny wstęp, wyjście na lodowisko (min 4 razy w turnu-
sie)- cena nie zawiera wypożyczenia łyżew 8-10 zł/para i wstępu na lodowisko 10 zł, konkurs wiedzy o okolicy , konkurs rzeźby w śniegu, turniej 
w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy , grill z pieczeniem kiełbasy. Należy zabrać: ważna legitymacje szkolną i strój kąpielowy.
Program moda&uroda: warsztaty artystyczno-plastyczne 20 godzin w turnusie. Baw się z nami na całego! Zdobądź tytuł MISS/MI-
STERA zimowiska! Zostań wielką gwiazdą pokazu mody! Dowiedz się jak zostać profesjonalną top modelką/modelem. Zimowisko 
5w1: poznaj tajniki pracy fryzjera, wizażysty, stylisty, projektanta mody i fotografa modowego. Zimowisko tematyczne jest idealną 
propozycją dla tych którzy chcą nauczyć się dbać o urodę, modowy szyk i elegancję, chcą poznać światowej sławy modelki i modeli, 
chcą rozwinąć skrzydła w warsztatach kreatywnego face painting’u (artystyczne malowanie twarzy), chcą 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 uczestniczyć w codziennych zajęciach fitness z elementami tańca dla 
kształtowania piękna sylwetki.

OBOZY, ZIMOWISKA NAJLEPSZE CENY 2017

B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec tel./fax: 32 269 00 76, 508567634  www.juvenia2000.pl
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WILLA GRONIK - położona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Pokoje 2, 3, 4 os z łazienką z natryskiem i toaletą. 
Posiłki przygotowywane są przez wykwalifikowanych kucharzy z wieloletnim doświadczeniem. Śniadania ser-
wowane są w formie bufetu szwedzkiego. Na miejscu: duża jadalnia, bilard, stół do tenisa stołowego, siłownia, 
sala dyskotekowa, duży piękny ogród, zadaszony taras z grillem, ogromny plac zabaw dla dzieci, w okresie let-
nim basen. Dostęp do internetu bezprzewodowego Wi-Fi, ogrodzony  bezpłatny parking

Góry      Z A K O P A N E 7-19 LAT
 Tatry      WILLA „GRONIK”     narciarsko-snowboardowy, z karnetem, rekreacyjny

TURNUSY TERMIN
NARCIAR-

SKO- SNOW-
BOARDOWY

NARCIARSKO - SNOWBO-
ARDOWY Z KARNETM REKREACYJNY

I 14.01 - 21.01  885 zł 1340 zł 795 zł
II 21.01 - 28.01 885 zł 1340 zł 795 zł

Cena zawiera:  zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os z pełnym węzłem sanitarnym , przejazd autokarem WC, TV, wyżywienie 3 razy 
dziennie, podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka wychowawcza i medyczna(leka, instruktorska,  bilety wstępów do zwiedzanych 
miejsc, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy: 3 dyskoteki, korzystanie z siłowni, wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, 
wycieczka autokarowa do Zakopanego: Gubałówka wjazd kolejką góra-dół, spacer po Krupówkach, wyjazd do Aquaparku w Zakopanem-  2 godzinny 
wstęp, konkurs wiedzy o okolicy, konkurs rzeźby w śniegu, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy, zajęcia plastyczne na świetlicy, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek
Należy zabrać: strój kąpielowy, plecak na buty narciarskie/snowboard, kask obowiązkowy !!! gogle narciarskie i ważnej legitymacji szkolnej 
obowiązkowo !!. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego od 25-30 zł/dzień za komplet. Na karnety należy 
przeznaczyć 455zł. Program narciarsko-snowboardowy: wycieczka autokarowa na stoki do Białki Tatrzańskiej, wycieczka autokarowa na stoki do 
Witowa, wycieczka autokarowa na stoki do Jurgowa lub Poronina-Suche, zajęcia na stoku narciarskim na Ugorach Kozińcu i pod Nosalem, - uczymy 
nauki jazdy na nartach i snowboardzie od podstaw jak i również pogłębiamy wiedzę i umiejętności, zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego 
instruktora w grupach wg poziomu zaawansowania. 

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

Cena zawiera:  zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, kadrę.  Cena nie zawiera:  karnetów narciarskich (roczniki 2002 i młodsi 
96 € + depozyt 5 € za SKIPASS, roczniki 1998-2001, 119 € + depozyt 5 € za SKIPASS) wypożyczenia sprzętu narciarskiego.  Zalecamy zabrać:  
plecak na buty na narty lub snowboard, gogle, kask obowiązkowy, sprawny sprzęt narciarski lub snowboardowy, okulary przeciwsłoneczne, krem 
ochronny, ręczniki.  Kaski  ochronne obowiązkowe do 16 roku życia. Obowiązkowe zdjęcie do karnetu. każdy uczestnik może zabrać jedną podróż-
ną lub plecak /do 20 kg/ ,jedną parę nart lub 1 deskę snowboardową oraz jedną sztukę bagażu podręcznego. Obowiązkowo każdy uczestnik musi 
posiadać dowód osobisty /tymczasowy lub Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu.
Każdy uczestnik może zabrać jedną torbę podróżną lub plecak /do 20 kg/ ,jedną parę nart lub deskę snowboardową oraz jedną sztukę 
bagażu podręcznego

Góry      A U S T R I A - V I L L A C H 12-19 LAT
 Karyntia      Hotel „EGGER”     narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 14.01 - 21.01 1580 zł
II 21.01 - 28.01 1580 zł
III 28.01 - 4.02 1580 zł
IV 4.02 - 11.02 1580 zł
V 11.02 - 18.02 1580 zł
VI 18.02 - 25.02 1580 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec tel./fax: 32 269 00 76, 508567634  www.juvenia2000.pl
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DONOVALY – miejscowość położona na przełęczy na wysokości 960 m n. p. m. pomiędzy górskimi pasmami Niskie Tatry a Velka 
Fatra. Jest to bardzo znana narciarska miejscowość na Słowacji. Tereny narciarskie są tutaj znakomicie przygotowane, armatki 
śnieżne i dopasowane do różnych narciarskich umiejętności. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi śnieg utrzymuje się tutaj 
do końca kwietnia. Najbliższe wyciągi znajdują się około 100 m od hotelu. Do dyspozycji narciarzy jest 16 wyciągów(krzesełko-
wych i orczykowych), z tego najdłuższa kolejka krzesełkowa ma 2200 m ,pokonuje różnicę poziomów rzędu 447 m. 18 dosko-
nale przygotowanych tras narciarskich o długości od 150 do 2200 m.  Pozostałe 14 wyciągów ma długość od 100 do 793 m. dla 
początkujących są 3 krótsze wyciągi (70, 100, 200 m).             Patrz więcej: www.parksnow.sk.  HOTEL GÓRSKI „VESEL” – turystyczny 
obiekt posiada pokoje 4, 5, 6 osobowe z łazienkami, mogą być również łóżka piętrowe.,  większośc pokoi z balkonami.  Hotel 
posiada całodobową recepcję, restaurację, świetlicę ze stołem tenisowym, salę dyskotekową, przechowalnię nart. Kuchnia sło-
wacka. Niektóre pokoje mają duże balkony. Niedaleko od hotelu znajduje się serwis sprzętu narciarskiego, sklep i poczta.

Góry      SŁOWACJA - DONOVALY TATRY NISKIE 12-19 LAT
 Tatry Niskie      Hotel Górski „VESEL”   narciarski - snowboardowy 

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 14.01 - 21.01 1070 zł
II 21.01 - 28.01 1070 zł

Rozkład jazdy www.juvenia2000.pl

„Tulipan” pokoje 2,3,4,5 os na przylegającym do ośrodka terenie zielonym o powierzchni 
5000m2 znajdują się boiska sportowe do piłki nożnej i siatkówki, Dodatkowym atutem naszego 
domu wczasowego jest dobry dojazd o każdej porze roku. 

Góry      Z A K O P A N E 7-19 LAT
 Tatry      D.W.  „TULIPAN”     narciarsko - snowboardowy, z karnetem, rekreacyjny

TURNUSY TERMIN
NARCIAR-

SKO- SNOW-
BOARDOWY

NARCIARSKO - SNOWBO-
ARDOWY Z KARNETM REKREACYJNY

I 14.01 - 21.01  885 zł 1340 zł 795 zł
II 21.01 - 28.01 885 zł 1340 zł 795 zł

Cena zawiera:  zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4, 5 os z pełnym węzłem sanitarnym , przejazd autokarem WC, TV, wyżywienie 3 razy dziennie, podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną, opieka 
wychowawcza i medyczna(leka, instruktorska,  bilety wstępów do zwiedzanych miejsc, ubezpieczenie NNW, program kulturalno-rozrywkowy: 3 dyskoteki,  wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, 
wycieczka autokarowa do Zakopanego: Gubałówka wjazd kolejką góra-dół, spacer po Krupówkach, wyjazd do Aquaparku w Zakopanem-  2 godzinny wstęp, konkurs wiedzy o okolicy, konkurs rzeźby w 
śniegu, turniej w tenisie stołowym, randka w ciemno, kalambury, quizy, zajęcia plastyczne na świetlicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek
Należy zabrać: strój kąpielowy, plecak na buty narciarskie/snowboard, kask obowiązkowy !!! gogle narciarskie i ważnej legitymacji szkolnej obowiązkowo !!. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu 
narciarskiego i snowboardowego od 25-30 zł/dzień za komplet. Na karnety należy przeznaczyć 455zł.
Program narciarsko-snowboardowy: wycieczka autokarowa na stoki do Białki Tatrzańskiej, wycieczka autokarowa na stoki do Witowa, wycieczka autokarowa na stoki do Jurgowa lub Poronina-Suche, zajęcia 
na stoku narciarskim na Ugorach Kozińcu i pod Nosalem, - uczymy nauki jazdy na nartach i snowboardzie od podstaw jak i również pogłębiamy wiedzę i umiejętności, zajęcia prowadzone przez wykwalifikowa-
nego instruktora w grupach wg poziomu zaawansowania. 

Twoje Biuro Podróży
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, wycieczki piesze po okolicy, zabawy na śniegu, quizy, zajęcia na świetlicy, konkursy, zabawy, turniej w ping-pongu.
Program narciarsko-snowboardowy: zajęcia na stoku narciarskim , uczymy nauki jazdy na nartach i snowboardzie od podstaw jak i również 
pogłębiamy wiedzę i umiejętności, zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora w grupach wg poziomu zaawansowania, free 
style, zawody w slalomie, zawody w zjazdach na snowboardzie.
Cena nie zawiera: opłata za SKI PASS Ski Centrum Donovaly 6 dni obowiązkowa !! , jazda pomiędzy 9:00 a 16:00, moż-
liwość korzystania z dodatkowego wyciągu 17:30 do 21:00 za dodatkową opłatą. www.parksnow.sk, Opłata za karnet 
całodniowy dzieci 12-18 lat 95 €, młodzież powyżej 18 lat  130, €. Kaucja zwrotna za ski-pass ok. 8 €. Cena karnetu obej-
muje jazdę dzienną. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku  zmiany cen karnetów, dodatkowych opłat np. 
wypożyczalnia nart (ok. 10-15 Euro/doba),
Zalecamy zabrać:  ważną legitymację szkolną, zdjęcie legitymacyjne niezbędne do zakupienia karnetu, plecak na buty na narty lub snow-
board, gogle, kask obowiązkowy !!, ochranicze na nadgarstki dla snowboardzistów. Obowiązkowo każdy uczestnik musi posiadać dowód 
osobisty /tymczasowy lub Paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
Możliwość wystawienia faktury z karnetem.

Cena zawiera:  zakwaterowanie w pokojach  4 ,
5, 6 os z pełnym węzłem sanitarnym, przejazd
autokarem (TV, WC), wyżywienie 3 razy dziennie,
podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrot-
ną, opieka wychowawcza i medyczna(lekarz na 
wezwanie), instruktorska,  ubezpieczenie KL i NW
i ubezpieczenie Ski. Program kulturalno-rozrywko-
wy: 2-3 dyskoteki , wycieczki piesze po okolicy,
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VALFREJUS to malownicza stacja narciarska położona w samym sercu Alp Sabaudzkich, w pobliżu granicy z Włochami, 7 km od 
Modane, na wysokości 1550 mnpm. W miasteczku znajdują się przytulne bary i kafejki, sklepiki. Najwyższy szczyt Punta Bagna, na 
który można wyjechać kolejką znajduje się na wysokości 2737 mnpm. To tutaj narodził się jeden z zimowych sportów ekstremalnych 
– speedriding. Zakwaterowanie: 7 noclegów w rezydencji usytuowanej w pobliżu wyciągów narciarskich /50m/ i centrum miasteczka 
/350 m/ gdzie znajduje się stacja początkowa kolejki gondolowej. Zakwaterowanie w apartamentach 6  i 8 osobowych. Wyżywienie: 
WYŻYWIENIE: kuchnia polska: śniadanie, lunch pakiet na narty, gorąca obiadokolacja. Świadczenia rozpoczynamy od obiadokolacji w
dniu przyjazdu, kończymy śniadaniem w dniu wyjazdu.

Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, opiekę kadry, taksę klimatyczną, bieliznę pościelową i ręczniki Cena nie zawiera:  6 DNIOWEGO 
SKIPASSU ESKI-MO ,kaucji zwrotnej za apartament (50€/os), jeżeli apartament nie zostanie posprzątany, lokatorzy są zobowiązani do zapłaty za sprzątanie (88€/aparta-
ment). Zalecamy zabrać:  NALEŻY ZABRAĆ: sprawny sprzęt narciarski lub snowboardowy, mały plecaczek, ważny paszport lub dowód osobisty, okulary przeciwsłonecz-
ne, krem ochronny, ręczniki. 
Kaski ochronne obowiązkowe do 16 roku życia ! UWAGA: każdy uczestnik może zabrać jedną torbę podróżną lub plecak /do 20 kg/ ,jedną parę nart lub 1 deskę snowbo-
ardową oraz jedną sztukę bagażu podręcznego. FAKULTATYWNIE: wyjazd do położonej najwyżej w Europie stacji narciarskiej Val Thorens - ok. 24€/dzień.
Do wyboru:
SKIPASS ESKI-MO - 98,80 EURO/OS:
Obejmujący obszar narciarski Valfrejus oraz położone w pobliżu 4 inne stacje narciarskie: Aussois (1 dzień), Bonneval (1 dzień), La Norma (1 dzień), Val Cenis (1 dzień) 
- łącznie do dyspozycji ok. 300 km tras narciarskich. Warunki narciarskie i trasy zobacz na stronie: www.eski-mo.com.
SKIPASS VALFREJUS - 73,80 EURO/OS:
Obejmujący jedną stację narciarską Valfrejus (1550-2737 mnpm) - 70 km tras narciarskich (4 czarne, 6 czerwonych, 11 niebieskich, 3 zielone, 1 bordercross), Bob 
Park - tor saneczkowy, Kid Park dla dzieci, 9 wyciągów: 1 gondola, 4 wyciągi krzesełkowe, 4 wyciągi orczykowe. Warunki narciarskie i trasy zobacz na stronie: www.
valfrejus.com

Góry      F R A N C J A - V A L F R E J U S 12-19 LAT
 ALPY SABAUDZKIE      Apartamenty    narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 13.01 - 22.01 1440 zł
II 20.01 - 29.01 1510 zł
III 27.01 - 5.02 1540 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cortina d’Ampezzo położona w samym sercu gór, bywa określana mianem Królowej Włoskich Dolomitów. Kurort zlokalizowa-
ny jest w prowincji Belluno, w północno� wschodniej części Włoch. W regionie znajduje się 140 km tras, które dostosowane 
są do różnego poziomu umiejętności. Ponad 56 lat temu w Cortinie została zorganizowana Olimpiada Zimowa, zaś obecnie 
każdego roku odbywają się tu zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Poza doskonałymi warunkami na narty, region 
słynie także ze szkoły jazdy konnej, Stadionu Olimpijskiego oraz wspaniałych krajobrazów, które zostały uwiecznione na kilku 
filmach. Dom Wakacyjny Giralba o standardzie zbliżonym do hotelu ** oferuje pokoje 2,3,4 i 5 osobowe, wszystkie z łazienkami. 
W obiekcie znajduje się stołówka, sala gier, sala kominkowa. Dom Wakacyjny Giralba znajduje się w miejscowości Auronzo di 
Cadore ok. 19 km od terenów narciarskich w Cortinie d’Ampezzo

Cena zawiera: zakwaterowanie w pokojach 3,4,5 osobowych (7 noclegów),  przejazd autokarem LUX,   wyżywienie śniadania, obiadokolacje (kuchnia europejska, ob-
sługa polska), prowiant na stok,  opieka pilota/rezydenta, opieka kadry pedagogicznej,  codzienną jazdę na nartach pod opieką kadry pedagogiczno-instruktorskiej, do-
jazdy autokarem do wyciągów,  końcowe sprzątanie, bielizna pościelowa,  ubezpieczenie KL NNW SKI.. Cena nie zawiera:  karnetu narciarskiego i wypożyczenia sprzętu 
narciarskiego, ręczników w pokoju, ubezpieczenia OC, obowiązkowej taksy klimatycznej i zwrotnej kaucji - 6 + 10 euro (płatne w autokarze).
CENY KARNETÓW: Średni sezon 08/01/2017 - 04/02/2017  Os. Dorosła: 238 Euro, Dzieci do 8 lat GRATIS (dzieci urodzone po 26.11.2008), Dzieci od 8 do 16 lat 166 Euro 
(dzieci urodzone po 26.11.2000), Seniorzy powyżej 65 lat 214 Euro (osoby urodzone przed 26.11.1951) , Wysoki sezon 25/12/2016 - 07/01/2017, 05/02/2017 - 18/03/2017 
Os. Dorosła: 256 Euro, Dzieci do 8 lat GRATIS (dzieci urodzone po 26.11.2008), Dzieci od 8 do 16 lat 180 Euro (dzieci urodzone po 26.11.2000), Seniorzy powyżej 65 lat 231 
Euro (osoby urodzone przed 26.) Zalecamy zabrać:  NALEŻY ZABRAĆ: sprawny sprzęt narciarski  lub snowboardowy, mały plecaczek, ważny paszport lub dowód osobi-
sty, okulary przeciwsłoneczne, krem ochronny, ręczniki. Kaski ochronne obowiązkowe do 16 roku życia ! UWAGA: trzeba zabrać ze sobą, ręczniki, termos oraz KASK!!! 
Uczestnicy obozu muszą posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie!! 
- Do autokaru można zabrać 1 duży bagaż (do 20kg), 1 podręczny (do 5kg), 1 parę nart lub 1deskę snowboardową. Nie zabieramy zgrzewek z napojami.

Góry      WŁOCHY - CORTINA d’AMPEZZO 12-19 LAT
 DOLOMITY      D.W. GIRALBA   narciarski - snowboardowy

TURNUSY TERMIN NARCIARSKI  LUB
SNOWBOARDOWY

I 13.01 - 22.01 1490 zł
II 20.01 - 29.01 1490 zł
III 27.01 - 5.02 1490 zł
IV 3.02 - 12.02 1490 zł
V 10.02 - 19.02 1490 zł
VI 17.02 - 26.02 1490 zł

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl
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Kołobrzeg - Willa Victoria położona w zachodniej części miasta, około 
300 m od morza i ładnej szerokiej plaży, w bliskim sąsiedztwie parku 
nadmorskiego. Nowo wybudowany obiekt o wysokim standardzie, 
dysponuje pokoje 1, 2, 3 os. z łazienkami i balkonami. Pokoje gustow-
nie urządzone. Do dyspozycji gości: bufet i jadalnia, bilard, miejsce 
parkingowe. Cena zawiera: wyżywienie HB.

23-28.12 - os dorosła: 920zł
23.12-2.01 - os dorosła: 1845zł

Brenna - O.S.W. REGOR - pokoje2,3 os z łazienkami , TV i bezprzewodowym internetem, 
większośc z balkonami. Osrodek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku i 
ruchu. Do dypozycji: kryty basen, bogate zaplecze rehabilitacyjne, grota solna, solarium,siłowania, 
tenis stołowy, bilard, sala wielofunkcyjna. W cenie: wyżywienie FB.

28.12-2.01 - os dorosła: 910zł

Lądek Zdrój - Ośrodek Geovita leżący w sercu Gór Złotych, jest doskonałą 
bazą wypadową dla narciarzy (w okolicy znajdują się stacje narciar-
skie: Czarna Góra, Kamienica, Bielice oraz stacja narciarska w Lądku 
Zdroju w odległości 1 km). Naszym gościom oferujemy 1- i 2-osobowe 
pokoje oraz 2- i 3-osobowe apartamenty (łącznie 111 miejsc), wypo-
sażonych w prywatną łazienkę, TV, radio, telefon oraz suszarkę do 
włosów. Cena zawiera: wyżywienie FB.

23-27.12 - os dorosła: 700zł
29.12-2.01 - os dorosła: 975zł z zabawą sylw.
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 840zł

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

23-27.12 - os dorosła: 1420zł
30.12-2.01 - os dorosła: 1385zł
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 1330zł

Rabka Zdrój - Dom Wczasowy Ela znajduje się nieopodal centrum miasta.
Stanowi wspaniałe miejsce dla wszystkich pragnących wypocząć i zre-
laksować się w uzdrowisku Rabka Zdrój niezależnie od pory roku. D.W 
Ela oferuje nowe pokoje 2,3,4 i 5- cio osobowe, pokoje typu studio 2 
+ 2, plac zabaw, pokój zabaw dla dzieci. Odległość od stoków 1,5 km.
Cena zawiera: wyżywienie FB.

29.12-2.01 - os dorosła: 445zł 
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 620zł
14-21.01; 21-28.01 - autokarem os dor. 710zł

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

23-27.12 - os dorosła: 865zł, autokarem 945zł
30.12-2.01 - os dorosła: 885zł z zabawą
28.12-2.01 - os dorosła: 555zł
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 880zł
14-21.01; 21-28.01 - autokarem os dor. 960zł

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

23-26.12 - os dorosła: 750zł

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

23-27.12 - os dorosła: 420zł, autokarem 510zł
29.12-2.01 - os dorosła: 420zł

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

20-27.12 - os dorosła: 770zł
29.12-1.01 - os dorosła: 635zł z zabawą

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

29.12-2.01 - os dorosła: 850zł z zabawą
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 705zł
14-21.01; 21-28.01 - autokarem os dor. 785zł
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Szklarka Poręba Hotel CRR KRUS pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami, TV Sat, 
telefon, lodówka, każdy z możliwością dostawki. Do użytku gości: par-
king strzeżony kryta pływalnia, sauna, solarium, fryzjer, bilard, kręgiel-
nia, kawiarnia sala kinowo-widowiskowa. Na miejscu zabiegi: hydro-, 
elektro-, kinezo-, lasero-, i magnetoterapia (w sumie ok. 30 zabiegów). 
Cena zawiera wyżywienie HB.

22-27.12 - os dorosła: 770zł
27.12-2.01 - os dorosła: 1105zł z zabawą

Zakopane - API 3 to trzypiętrowy budynek w stylu regionalnym, otoczony pięknym, 
dużym ogrodem, z którego roztacza się widok na Tatry. Jest wymarzonym miejscem 
dla osób lubiących wypoczywać w kameralnej atmosferze: dla rodzin z dziećmi, grup 
turystycznych konferencyjnych i biznesowych. Cena zawiera wyżywienie HB.

23-27.12 - os dorosła: 490zł, autokarem 580zł
28.12-2.01 - os dorosła: 705zł

Zakopane - „Tulipan” pokoje 2,3,4,5 os na przylegającym do ośrodka 
terenie zielonym o powierzchni 5000m2 znajdują się boiska sportowe 
do piłki nożnej i siatkówki, a także ogrodzony i monitorowany parking 
o powierzchni około 800m2 idealny również dla autobusów. Dodatko-
wym atutem naszego domu wczasowego jest dobry dojazd o każdej
porze roku. Cena zawiera wyżywienie HB.

22-27.12; 23-28.12 - os dorosła: 740zł
28.12-2.01 - os dorosła: 1105zł z zabawą sylw.
14.01-25.02 - 8dni - os dorosła: 840zł

Hotel “TRIGAN ***”– usytuowany w atrakcyjnym otoczeniu Tatr Wysokich przy 
Nowym Strbskim Plesie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, który 
jest najważniejszym rezerwatem przyrody na Słowacji. Zakwaterowanie w 
pokojach 2 os z możliwością dostawki z łazienkami ( z prysznicem i wc), TV, 
radio, telefon.Na terenie ośrodka znajdują się: 2 restauracje, aperitif bar, 
kawiarnia, klub nocny, fitness centrum, nowe kompleksowe Centrum Świat 
Wellness: basen kryty, sauna,solarium, bilard, narciarnia Blisko Centrum 
Narciarskie Strbskie Pleso, doskonale przygotowane trasy narciarskie. w 
odległości 1,5 km. Sprawdź www.parksnow.sk. Wyżywienie HB

23-26.12; 24-27.12 - os dorosła: 780zł
29.12-2.01 - os dorosła: 1500zł
7.01-11.03 - 8dni - os dorosła: 1585zł
11.03-15.04 - 8dni - os dorosła: 1400zł

Hotel „Hutnik” - kompleks hotelów składający się 2 budynków „Hutnik I***” z 
częścią pokoi odnowionych i „Hutnik II**” z pokojami standartowymi,
połączonych korytarzem. Znajduje się w pięknym otoczeniu u podnóża szczy-
tu Łomnickiego. Pokoje 2 os z możliwością dostawki,
wyposażonych w WC, prysznic, telefon, radio, TV i balkon. Na miejscu: 2 
restauracje, 2 bary, kantor Do dyspozycji: basen kryty, sauna,
masaż klasyczny i wodny, solarium, centrum fitness, sala gimnastyczna, tenis 
stołowy, bilard, minigolf, automatyczna kręgielnia z dwoma
torami, pokój zabaw dla dzieci, automaty do gry, wypożyczalnia sprzętu spor-
towego, przechowywania nart. Przy hotelu znajduje się wyciąg
narciarski dla dzieci i początkujących narciarzy. Wyżywienie HB

Hutnik II
23-29.12 - os dorosła: 860zł
29.12-2.01 - os dorosła: 930zł z balem 
7.01-11.03 - 8dni - os dorosła: 940zł 
11.03-15.04 - 8dni - os dorosła: 855zł

Hotel „Maj***” – umiejscowiony w scenerii Parku Narodowego na wys. 700 m 
n.p.m., w Janskiej dolinie. Hotel dysponuje: pokojami 1 osobowymi
z dostawką, 2 os. z możliwością dostawki z prysznicem i WC. Na miejscu:
restauracja, bistro, kawiarnia, bar, świetlica, kryty basen
z wodą termalną, sauna, masaże klasyczne i podwodne, siłownia, fitness
klub, wypożyczalnia i przechowalnia sprzętu zimowego, parking.
W odległości 400 m od hotelu znajduje -ośrodek narciarski, 4 wyciągi, trasy
zjazdowe o długości 1900 m, sztucznie zaśnieżane! Więcej
informacji na stronie www.basenytermalne.pl/liptowski_jan.htm. Kompleks
basenów termalnych w Tatralandii w odległości ok. 30 km Wyżywienie HB

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

23-26.12; 24-27.12 - os dorosła: 740zł
29.12-2.01 - os dorosła: 1395zł
7.01-11.03 - 8dni - os dorosła: 1500zł
11.03-15.04 - 8dni - os dorosła: 1330zł

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

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

Hutnik I
23-29.12 - os dorosła: 1090zł
29.12-2.01 - os dorosła: 1170zł z balem
7.01-11.03 - 8dni - os dorosła: 1155zł
11.03-15.04 - 8dni - os dorosła: 955zł

23-29.12 - os dorosła: 990zł
29.12-2.01 - os dorosła: 885zł
7.01-11.03 - 8dni - os dorosła: 1005zł
11.03-15.04 - 8dni - os dorosła: 975zł

23-26.12; 24-27.12 - os dorosła: 690zł
29.12-2.01; 28.12-1.01 - os dorosła: 1310zł
7.01-11.03 - 8dni - os dorosła: 1350zł
11.03-15.04 - 8dni - os dorosła: 1290zł

SNP***
23-28.12; 24-29.12 - os dor: 1210zł
29.12-2.01; 28.12-1.01 - os dor: 1430zł
7.01-11.03 - 8dni - os dor: 1940zł
11.03-15.04 - 8dni - os dor: 1305zł

Marmot
23-28.12; 24-29.12 - os dorosła: 920zł
29.12-2.01; 28.12-1.01 - os dorosła: 1035zł
7.01-11.03 - 8dni - os dorosła: 1290zł
11.03-15.04 - 8dni - os dorosła: 990zł

Ustroń -  Uzdrowisko Ustroń specjalizuje się w rehabilitacji kardiologicznej, neurologicz-
nej, onkologicznej oraz narządu ruchu. Jeden z obiektów � Rosomak jest dedykowany 
pacjentkom po chorobach nowotworowych. Rosomak to miejsce, gdzie prowadzona jest 
kompleksowa rehabilitacja onkologiczna i limfologiczna. Uzdrowisko Ustroń w swojej ofercie 
ma także pobyty Medical and SPA. Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie FB Sanatorium 
i Szpital Uzdrowiskowy „Równica” (piętra I-VI), Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia, Sanatoria 
Uzdrowiskowe „Kos”, „Narcyz”, „Rosomak”, całodzienne wyżywienie (wg diety),7 noclegów,
badanie lekarskie wraz z ordynacją zabiegów, 30 punktów zabiegowych na dobę, zgodnie z 
wyceną punktową zabiegów do wykorzystania w obrębie bazy zabiegowej Uzdrowiskowego 
Instytutu Zdrowia oraz Sanatorium Uzdrowiskowego „Rosomak” (w przypadku zakwaterowa-
nia w tym obiekcie), opiekę lekarską i pielęgniarską.

01.01-30.04 i 16.10-31.12- 8dni os dor: 1055zł 
(cena nie obejmuje okresu świątecznego)
23-27.12 - os dorosła 675zł



Największy kompleks 
zdrowia i wypoczynku 
w Polsce

Infolinia 33 854 54 54
www.uzdrowisko-ustron.pl

ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
callcenter@uzdrowisko-ustron.pl

Rehabilitacja specjalistyczna: • kardiologiczna,
neurologiczna, onkologiczna i narządu ruchu
Pobyty Medical & SPA•
Pakiet regeneracyjny dla sportowców•






