SZKLARSKA
PORĘBA
kolonia i obóz wypoczynkowy
wiek uczestników: 7–14 i 14–18 lat
czas trwania: 12 dni
atrakcje: Babylon Aquapark, Skalne
Miasto, spływ pontonami ra ingowymi
PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
-50 PLN do 15.04.2018
Szklarska Poręba – miejscowość wypoczynkowa i turystyczna położona u podnóża
Szrenicy w legendarnej krainie ducha Gór – Karkonoszy, doskonałe miejsce letniego
wypoczynku dla tych, którzy preferują aktywny sposób spędzenia czasu.

  PROGR AM
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do
Pensjonatu/ Ośrodka w godzinach popołudniowych ok. 15–17, zakwaterowanie, obiadokolacja, podział na grupy, spotkanie zapoznawcze, krótki spacer, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
• Wycieczka autokarowa „Złota Praga”: zwiedzanie zabudowy pałacowo-zamkowej
na Hradczanach m.in. Pałac Prezydencki, Złota Uliczka, Droga Królewska, Most
Karola, Stare Miasto, Ratusz, Nowe Miasto.
• Wycieczka autokarowa do Liberca: zabawy w Centrum Handlowo-Rozrywkowym „Babylon”, wizyta w największym czeskim aquaparku: baseny, zjeżdżalnie,
masaże, jaskinie (www.centrumbabylon.cz), a także wizyta w Parku Nauki i Zabawy
– iQlandia. Zobaczymy m.in. trening kosmonauty, doświadczymy trzęsienie ziemi,
przeżyjemy wichurę, spadające bomby, obejrzymy błyskawice, rozwiążemy zadania
z kryminalistyki (www.iqlandia.cz/pl). W trakcie przejazdu zwiedzanie Harrachova
zespołu skoczni narciarskich i Huty Szkła.
• Wycieczka do niezwykłego rezerwatu przyrody Skalne Miasto wędrówka po
świecie fantastycznych form skalnych, które osiągają wysokości bliskie 100 metrów.
Na uczestników czeka pełen emocji spływ łódką w skalnym podziemnym mieście.
• Karkonosze AVENTURA: spływ bezpiecznymi pontonami raftingowymi po malowniczej rzece Bóbr (każdy uczestnik jest wyposażony w kamizelkę, pagaj, kask,
pontony są profesjonalne i bezpieczne).
• Wizyta w Parku Rozrywki Esplanada (www.parkesplanada.pl): doskonała zabawa
i adrenalina dla każdego, m.in. zjazd zjeżdżalnia grawitacyjną Alpinie Coaster.
• Zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej: ciekawa interaktywna prezentacja przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego.
• Projekt Arado – wizyta w zaginionym laboratorium Hitlera, najnowocześniejszym
podziemnym kompleksie w Polsce, przewodnik wcielający się w rolę agenta polskiego wywiadu prowadzi grupę by zdobyć niemieckie tajemnice.
• Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”: gra terenowa Szlakiem Ducha Gór, zabawa
i historia w jednym.
• Zwiedzanie atrakcji Szklarskiej Poręby: Huty Szkła – spotkanie z hutnikami – pokaz
wyrobu szkła (możliwość zakupu pamiątek ze szkła). – Muzeum Energetyki.
• Wycieczki piesze m.in: do Wodospadu Szklarka, do schroniska pod Łabskim Szczytem, na Halę Szrenicką.
• Dyskoteki, ogniska, konkursy, zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka.
12 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie. Pobranie suchego prowiantu na drogę.
Wyjazd z Ośrodka ok. godziny 11–12, przyjazd do miast wg rozkładu jazdy.

  ŚWIADC ZENIA Z AWARTE W CENIE
•
•
•
•
•

11 noclegów w pokojach z łazienkami
wyżywienie 4 posiłki dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną
program, opieka wychowawców, medyczna i ratownika
ubezpieczenie TU AXA (NNW 5000 PLN)
składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

  DODATKOWE OPŁ AT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• obowiązkowa opłata na bilety wstępów – 900 CZK (płatne na miejscu)
• kaucja – 25 PLN (płatne na miejscu)

  FAKULTAT Y WNIE płatne w biurze lub na miejscu
Realizowane przy min. 15 osobach.
• wycieczka do Karpacza: Park Wodny Tropicana i Retro Muzeum Konsol Gier Video
– 100 PLN
• wycieczka autokarowa do Czech: „ścieżka koronami drzew” – 75 PLN + 180 CZK
• wycieczka do Drezna (całodniowa) – 100 PLN + ok. 13 EUR
• Czeski Raj: kraina skał, zamków, zwiedzanie m.in. jaskiń Dolomitowych, Zamku Hruba
Skała – 75 PLN + ok. 260 CZK
• Wizyta Parku Linowym „Trollandia”: pokonanie mostów, kładek, uczestnicy wyposażeni są w profesjonalny sprzęt asekuracyjny (szczegóły: www.trollandia.pl) – 20 PLN
  DODATKOWE UBEZPIEC ZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 2,8% całkowitej wartości ceny

  WA ŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz obowiązkowo ważną legitymację szkolną
• pieniądze na realizacje programu w Czechach – 900 CZK i kaucję kadra zbiera pierwszego dnia
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 PLN
• możliwa dieta specjalna w pensjonacie „Pory Roku”

  TR ANSPORT
Dojazd zorganizowany: PKP lub PKS pod opieką kadry. W przypadku zbyt małej frekwencji
biuro może odwołać połączenie na trasach antenowych na 7 dni przed wyjazdem. Informacje o zbiórce na 5 dni przed wyjazdem oraz szczegółowy rozkład jazdy na www.atas.pl.
Rodzaj transportu

  Z AK WATEROWANIE I W Y Ż Y WIENIE

PKP

Pensjonat *** „Pory Roku” o wysokim standardzie, położony w centrum Szklarskiej
Poręby. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3, 2+4 z łazienkami, każdy z TV i telefonem. Do dyspozycji uczestników: stołówka, świetlica z TV, tenis
stołowy, bilard, piłkarzyki, siłownia. Za dodatkową opłatą możliwość korzystania
z Kapsuły Piękności, sauny, cymbergaja. W odległości ok. 500 metrów kryty basen
w odległości ok. 700 metrów dolna stacja na Szrenicę. Do boiska sportowego „Orlik” ok.
150 m, do centrum miasta ok. 400 m.
Ośrodek Wypoczynkowy „Halny” o bardzo wysokim standardzie, po generalnym
remoncie w 2017 roku, położony w centrum Szklarskiej Poręby. Posiada komfortowo
urządzone pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami lub typu studio 2+2, 2+3 z łazienkami,
każdy z TV, balkonem oraz bezpłatnym WiFi. Obiekt posiada dużą działkę boisko do
gier zespołowych, salę dyskotekową, stołówkę, miejsce na ognisko, plac zabaw i salę do
ćwiczeń. Niedaleko obiektu profesjonalne zaplecze sportowe Orlik.
Wyżywienie – w stołówce ośrodka: 4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek).

Impreza organizowana przez Harctur Warszawa

Miasto

Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 OSOBACH
Warszawa, Łódź, Wrocław
Trasa główna: Warszawa – Skierniewice – Łódź – Pabianice –
Sieradz – Kalisz – Ostrów Wlkp. – Oleśnica – Wrocław– Jelenia Góra. 100 PLN
Wyjazd rano pociągiem w pierwszym dniu turnusu,
powrót pociągiem wieczorem, na trasie
dworzec PKP – pensjonat – dworzec PKP – przejazd autokarem.

Antenka: PKP lub
Polski Bus PKS

Kraków, Katowice, Poznań, Lublin, Białystok, Rzeszów

150 PLN

Antenka: PKP lub
Polski Bus PKS

*Gdańsk, *Szczecin, *Bydgoszcz, *Toruń
*przejazd nocą, możliwość wyjazdu dzień przed turnusem
i powrotu rano w ostatnim dniu turnusu

180 PLN

TURNUSY I CENY
Pensjonat „Pory Roku”
Ośrodek Wczasowy „Halny”
POP-BPD-1 25.06–06.07.2018 1520 PLN POP-BPK-1 25.06–06.07.2018 1650 PLN
POP-BPD-2 07.07–18.07.2018 + ok.
POP-BPK-2 06.07–17.07.2018 + ok.
900 CZK
900 CZK
POP-BPD-3 19.07–30.07.2018
POP-BPK-3 17.07–28.07.2018
na opłatę
na opłatę
POP-BPD-4 31.07–11.08.2018 wstępów POP-BPK-4 28.07–08.08.2018 wstępów
POP-BPD-5 12.08–23.08.2018
POP-BPK-5 08.08–19.08.2018

www.atas.pl
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