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Paweł Stacho - założyciel Biura Podróży FRAJDA, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 
wieloletni nauczyciel oraz trener piłki nożnej. Przygodę z piłką nożną rozpoczął jako młodzik w drużynie 
Stali Mielec. Jego talent i ciężka praca zostały zauważone przez trenera Kadry Polski Juniorów - otrzymuje 

powołanie do Reprezentacji Polski - marzenie każdego młodego piłkarza w kraju. Już jako senior był przez 
wiele sezonów zawodnikiem Legii Warszawa, jednej z najlepszych drużyn w Polsce. Dobrze zapowiadającą się 
karierę sportową przerwała jednak poważna kontuzja, która spowodowała wycofanie się ze sportu 
wyczynowego. Obecnie czynny zawodowo nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, nie 
rozstał się z piłką nożną – prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w warszawskich klubach oraz 
szkołach. Świetny wychowawca i organizator, tworzy biuro podróży, które doskonale zna potrzeby 
i wymagania swoich Klientów, a obecnie Piłkarską Akademię Futbolu PAF Orzeł dla wszystkich 

dzieci, propagując i zachęcając do gry w piłkę nożną, stawiając cele zarówno wychowawczo-edukacyjne, jak i sportowe.
Biuro Podróży FRAJDA dla dzieci i młodzieży zostało założone w 1998 r. Od początku swojej działalności za główny cel postawiliśmy sobie 
organizację aktywnego wypoczynku poprzez sport, rekreację i turystykę. Specjalizujemy się w organizowaniu obozów letnich sportowo-
rekreacyjnych, obozów zimowych narciarsko-snowboardowych, wycieczek szkolnych, białych i zielonych szkół, imprez na życzenie oraz 
profilowanych obozów o specjalizacji sportowej, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych oraz wczasów rodzinnych. Zapewniamy wysoką jakość 
naszych usług. Cechuje nas profesjonalizm i solidność. Dbamy o dobro naszych Klientów, dlatego każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie 
i bardzo dokładnie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta z roku na rok była bardziej atrakcyjna. Dzięki rzetelności i ciężkiej pracy 
zyskaliśmy olbrzymią sympatię i uznanie wśród Dzieci, Rodziców, Nauczycieli i instytucji w kraju i za granicą.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów proponujemy kompleksową obsługę w zakresie: obozów, kolonii, wycieczek szkolnych, 
zielonych i białych szkół, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wczasów zarówno w kraju jak i za granicą, konferencji, wesel, bankietów, wyjazdów 
integracyjnych, imprez okolicznościowych itp. 

PAF
O R Z E Ł
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SŁOWO WSTĘPU

Szanowni Państwo!

Ubezpieczenie OC
Organizatora Turystyki

SIGNAL IDUNA
Polisa nr M 209721

Centralny Rejestr ZezwoleńZaświadczenie o wpisie do 
Rejestu Organizatorów

i Pośredników Turystyki

Rodzice i Opiekunowie - to do Was i Waszych pociech kierujemy naszą ofertę wypoczynku zimowego ZIMA 2019, zapewniając, 
że wypoczynek z FRAJDĄ to bezpieczeństwo, pewność, rzetelność i profesjonalizm świadczonych usług. Po raz kolejny zachęcamy 
do wybóru naszego biura jako organizatora zimowego wypoczynku. W nadchodzącym sezonie zapraszamy na białe szaleństwo 

w austryjackiej Karyntii na szczycie góry Gerlitzen oraz Nassfeld. Wszystkich FRAJDOWICZÓW i nie tylko, zapraszamy na obozy 
narciarskie, snowboardowe oraz narciarsko-snowboardowe. W tym roku przygotowaliśmy ogrom atrakcji również dla Państwa, organizując 
wczasy rodzinne, gdzie będziecie mogli sami, pod okiem instruktora, nauczyć się jeździć na nartach lub snowboardzie, jak i również doskonalić 
umiejętności w najnowszych technikach  i stylach jazdy. Wielbicieli wspólnej zabawy w gronie najbliższych zapraszamy na wczasy rodzinne !!!

Korzystamy z wysokiej klasy autokarów:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy do wczesnej rezerwacji - już od 1 października 2018 r.

ZAPRASZAMY  DO  WYPOCZYNKU  Z  FRAJDĄ !!!
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•  Rabat 50zł dla stałych klientów (pobyt na trzech obozach z FRAJDĄ pod rząd: lato 2017 – zima 2018 – lato 2018)
• Rabat 50zł dla rodzeństwa (50zł dla każdego dziecka)

• Przekazując kupon rabatowy swojemu znajomemu (który wyjedzie po raz pierwszy z FRAJDĄ) otrzymujecie rabat  
po 50zł każdy, a jednocześnie pomagacie dzieciom z domów dziecka wyjechać z Biurem Podróży FRAJDA na ferie.   
Więcej informacji na stronie internetowej  www.frajda-sport.com.pl        

• ZABIERZ PACZKĘ NA WAKACJE
 (dzieci, które zachęcą nowe osoby na wyjazd z FRAJDĄ w sezonie ZIMA 2019 otrzymają od nas prezent):
 – 2 osoby – 5% rabatu na obóz
 – 4 osoby – 10% rabatu na obóz
 – 6 osób    – 20% rabatu na obóz
 – 8 osób    – 30% rabatu na obóz

1.  Zgłoszenie telefoniczne:
  tel./fax:   22 621 81 82
  tel. kom.: 600 55 15 15,  602 32 05 06
2. Zgłoszenie e-mailowe (należy podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, rodzaj oraz termin i miejsce obozu, tel. kontaktowy 

do Rodziców - prawnych opiekunów): 
 e-mail: frajda@frajda-sport.com.pl
Podstawą rezerwacji jest szczegółowe wypełnienie Umowy – Zgłoszenia (karty kwalifikacyjnej) i złożenie jej w siedzibie biura oraz wpłata 
zadatku w wysokości: 1000 zł w terminie 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić do: 10.01.2019 r.
Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej, płatne w dniu zakupu obozu tylko przy jednorazowej wpłacie 
całkowitej kwoty - 100% wartości imprezy (szczegóły na www.frajda-sport.com.pl).

jak dokonać rezerwacji

PROMOCJE, RABATY, REZERWACJE

promocje i rabaty
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INFORMACJE

Szanowni Państwo!
OBOZY BIURA PODRÓŻY FRAJDA mają charakter sportowo - rekreacyjny. Program obozów został tak ułożony, aby zapewnić 
dzieciom odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego, dostosowanego do możliwości, sprawności fizycznej i wieku.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE: umożliwiają dzieciom aktywny wypoczynek, ale mają także charakter edukacyjny. Oprócz zajęć 
praktycznych, organizowane są  również zajęcia teoretyczne w  formie wykładów i  pogadanek (w zależności od  wieku dzieci) m.in.: 
z żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa, przepisów ruchu drogowego czy pierwszej pomocy przedmedycznej.

GRUPY OBOZOWE: Podział na  grupy obozowe dokonywany jest pod względem wieku (szkoła podstawowa: klasa 1-3, 4-6 
i gimnazjum) lub posiadanych umiejętności (dotyczy obozów profilowanych). Grupy obozowe liczą 10 - 14 uczestników. Dla 
najmłodszych, w trosce o profesjonalną opiekę zapewniamy dwóch instruktorów - wychowawców na grupę !!!

KADRA: Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie starannie dobrana i  wysoko kwalifikowana kadra instruktorsko - pedagogiczna. 
Trzon kadry stanowią absolwenci AWF z  wykształceniem pedagogicznym oraz osoby posiadające uprawnienia do  prowadzenia zajęć 
sportowo - rekreacyjnych oraz zajęć profilowanych.

OPIEKA MEDYCZNA: Przez cały dzień i  noc na  terenie obozu do  dyspozycji dzieci pozostaje pielęgniarka dyplomowana. Dzieci, 
którym lekarz zalecił przyjmowanie leków (np. alergicy), powinny być wyposażone w  tenże lek (z dokładnym opisem dawkowania). 
Podpisany lek jeszcze przed odjazdem autokaru należy przekazać pielęgniarce.

ODPOCZYNEK: Bardzo dużą uwagę zwracamy na odpoczynek po zajęciach programowych. W ciągu dnia dzieci odpoczywają podczas 
ciszy poobiedniej (1,5h), natomiast cisza nocna trwa od godz. 22°° do 8°°. Odpoczynek poobiedni i cisza nocna w wymienionych wyżej 
godzinach obowiązują wszystkich uczestników obozu, niezależnie od wieku.

WYŻYWIENIE: Dwa posiłki dziennie + deser zapewniają restauracje i  stołówki ośrodków. Każde z  dzieci może nałożyć sobie taką 
porcję, na jaką ma ochotę. Oczywiście, niejadków mamy na oku i dbamy o to, żeby zawsze byli najedzeni !!!

ZAKWATEROWANIE: Korzystamy tylko ze  sprawdzonych obiektów hotelowych, zapewniających komfortowe warunki pobytu. Wszystkie 
pokoje lub domki posiadają pełen węzeł sanitarny. Dodatkowo, dzieci do 9 roku życia kwaterowane są tuż obok wychowawców !!!

TRANSPORT: ze  względu na  bezpieczeństwo podczas podróży współpracujemy tylko z  przewoźnikami, którzy oferują autokary 
spełniające wymagania zawarte w przepisach przewozu osób i zasadach ruchu drogowego.

URZĄD KONTROLUJĄCY: Od  początku działalności Biura każdy obóz zgłaszany był do  Kuratorium Oświaty jako organu 
nadzorującego, a  także do  Sanepidu. Tak będzie też i  w tym roku. Z  satysfakcją informujemy, że nigdy nie było żadnych zastrzeżeń, 
co  do  ich przebiegu. Wręcz przeciwnie, niejednokrotnie spotykaliśmy się z  uznaniem 
za rzetelność w przygotowaniu obozów i z pochwałą za wspaniałą atmosferę na nich panującą!

CENA: Koszt obozu zawiera wszystkie opłaty związane z  transportem, zakwaterowaniem, 
wyżywieniem, opieką kadry instruktorsko - pedagogicznej oraz medycznej, ubezpieczeniem  
NNW (15.000 zł), KL (10.000 eur), OC (30.000 eur) + bagaż (800 zł) i programem.

ZEBRANIE PRZEDOBOZOWE: W  celu omówienia szczegółów wyjazdu oraz poznania 
odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, zaprosimy Państwa na zebranie przedobozowe 
(o terminie zebrania poinformujemy telefonicznie oraz mailowo). 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!



HOTEL  ALPENROSE SPORTHOTEL ***

Austria - Treffen k. Villach - opis ośrodka

W  sezonie zimowym 2019 mamy przyjemność przedstawić 
Państwu specjalną ofertę wypoczynku zimowego dla 
dzieci i młodzieży, dorosłych oraz Rodzin w popularnym, 

austriackim regionie narciarskim Villach. Nie zapomnieliśmy też 
o Państwu jako Rodzicach, zapraszając do wspólnego wypoczynku 
z FRAJDĄ, bo z nami zawsze jest FRAJDA.

Villach – słynny austriacki region narciarski to najbardziej na południe 
wysunięty region narciarski Karyntii, położony tuż przy granicy z Włochami 
i Słowenią. Oferuje 5 terenów narciarskich o różnej powierzchni i różnym 
stopniu trudności. Początkujący i rodziny z dziećmi będą zachwyceni 
rodzinnymi stokami Faaker See -Baumgartnerhöhe, a lubiących wyzwania 
przyciągnie Villach. Można tu znaleźć wspaniałe stoki i tętniące życiem 
ośrodki narciarskie. Region przyciąga turystów nie tylko licznymi 
i zróżnicowanymi trasami, lecz również wspaniałymi leczniczymi źródłami 
termalnymi. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - zarówno rodziny z dziećmi 
jak i bardziej wymagający narciarze o dużych umiejętnościach. Po zejściu 
ze stoku można pozwolić odpocząć mięśniom w basenach termalnych, 
saunach i gabinetach odnowy biologicznej znajdujących się w miejscowości 
Villach. Miejscem, do którego chcemy Państwa zaprosić jest miasto 
Treffen, położone u podnóża góry Gerlitzen, w pobliżu Jeziora Ossiacher 
See. Powstało jeszcze w dynastii Karolingów o czym świadczą resztki 
murów rzymskich i kamieniołomu oraz pobliskie ruiny obronnego zamku 
Alttreffen. Wokół centrum narciarskiego istnieją dobrze przygotowane trasy. 
Urlop w Treffen na pewno będzie należał do wyjątkowo udanego.

Wyciągi: Teren narciarski GerlitzenAlpe to największy z pięciu 
ośrodków położonych w rejonie Villach, to 47 km tras - trudne 3 km, 
średnie 27 km, łatwe 12 km posiadają 18 wyciągów - 10 orczykowych, 
7 krzesełkowych, 1 linowy oraz gondole. Łączna przepustowość to 
27 500 osób/godz. Teren narciarski znajduje się na wysokości 504 - 
1911 m n.p.m. Trasy są obsługiwane przez urządzenia do sztucznego 
naśnieżania. Stoki narciarskie Gerlitzen będą odpowiadały każdemu 
miłośnikowi narciarstwa czy snowboardu. Dużo jest tutaj również 
tras łatwych dla początkujących oraz park narciarski dla najmłodszych 
z taśmowym wyciągiem.  
Wyciągi: Teren narciarski Nassfeld to jeden z 10 najlepszych terenów 
narciarskich w Austrii, imponuje nie tylko wielkością i różnorodnością 
stoków, ale także fantastyczną panoramą gór, która obejmuje potężne 
Wysokie Taury z Großglocknerem na północy, Alpy Karnickie 
i Dolomity z trzema charakterystycznymi szczytami na zachodzie 
i Alpami Julijskimi na południu. Teren narciarski Nassfeld położony na 
wysokości 1600 - 2000 m n.p.m.,  to 110 km stoków dla początkujących 
i zaawansowanych narciarzy oraz aktywnych rodzin, a także 30 kolejek 
i wyciągów – przy niemal stuprocentowej gwarancji, że nie zabraknie 
śniegu! Dwa dodatkowe niemałe atuty narciarskiego urlopu w Nassfeld  
          to wyjątkowo słoneczne dni i wspaniała górska panorama.

Zakwaterowanie: Uczestnicy wyjazdu z FRAJDĄ zakwaterowani będą 
w Hotelu Alpenrose SportHotel***. Malowniczo położonym na zboczu 
góry Gerlitzen na wysokości 1550 m n.p.m., w atrakcyjnych pokojach 4, 
5, 6, 7 - osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę oraz TV 
z polskim programem telewizyjnym. Po aktywnym dniu spędzonym 
na stoku do Państwa dyspozycji pozostaje sauna, sala wykładowa, 
dyskotekowa, baza rekreacyjno - sportowa hotelu oraz bogaty program 
kulturalno - oświatowy, który zapewniają instruktorzy i animatorzy 
naszego biura. W całym hotelu istnieje możliwość korzystania z WiFi, 
a do dyspozycji gości pozostaje również narciarnia oraz suszarka 
do butów narciarskich i snowboardowych. Do hotelu możliwy jest 
bezpośredni dojazd na nartach, gdyż mieści się on na stoku. Obsługa 
hotelu, mówiąca w języku niemieckim jak i polskim zapewni Państwu 
wspaniały wypoczynek, smaczną kuchnię, rodzinną atmosferę i moc 
atrakcji każdego dnia. 

Wyżywienie: w systemie HB (śniadania i obiadokolacje) wykwintnie 
przygotowane specjalnie dla Państwa, zapewnia restauracja hotelu. 
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego gorącego posiłku między 
śniadaniem, a obiadokolacją na stoku lub w hotelu w cenie 3-5 euro.

Cena zawiera: 7 lub 14 noclegów, wyżywienie HB, transport autokarem 
klasy LUX, opiekę kadry pedagogiczno - instruktorskiej, opiekę 
medyczną, ubezpieczenie KL, OC, NNW, ubezpieczenie bagażu. 

Karnet / SKIPASS na wyciągi dodatkowo płatny w zależności od wieku 
uczestnika. Właściwą kwotę w euro należy przekazać przy autokarze 
pilotowi - osobie reprezentującej Biuro Podróży FRAJDA posiadającej 
specjalny identyfikator.

W dniu zakupu obozu lub wczasów rodzinnych (tylko przy 
jednorazowej wpłacie całkowitej kwoty - 100% wartości imprezy) 
istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia imprezy w wysokości 
5% jej wartości na skutek wystąpienia zdarzeń losowych 
(nieobowiązkowe). 

6 NOWOŚĆ !!!
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    AUSTRIA  -

obóz narciarski

Program obozu :
Narty dla początkujących: 
•  zapoznanie ze sprzętem narciarskim
•  nauka zapinania butów narciarskich
•  nauka wpinania i wypinania nart
• jazda pługiem i jazda równoległa
•  zatrzymanie, zmiana kierunku jazdy
•  nauka jazdy na wyciągu 
•  przygotowanie do jazdy na krawędziach
•  skręt wymuszony 
•  nauka jazdy slalomem na tyczkach slalomowych

Narty dla średniozaawansowanych i zaawansowanych: 
•  nauka i doskonalenie techniki
•  filmowanie i analiza 
•  jazda ślizgiem, jazda śmigiem, fun carwing
•  jazda na tyczkach slalomowych

Zajęcia dla wszystkich uczestników:
• jazda na nartach z pomiarem prędkości
• wykłady teoretyczne (dobór, budowa i konserwacja sprzętu 

narciarskiego, technika jazdy)
• zawody narciarskie: slalom specjalny i slalom gigant
• gry i zabawy ruchowe na śniegu
• zjazd z góry na sankach (jabłuszkach)
• zajęcia rekreacyjne i zawody w: dartsy, bilard, tenis stołowy 

• wieczorne zajęcia przy muzyce: (aerobic, stretching, ...)
• wycieczki piesze z kijami nordic walking
• grill z kiełbaskami, dyskoteki z karaoke
• dyplomy i nagrody rzeczowe

Narty: Zajęcia z narciarstwa prowadzone będą w grupach 10 - 14 os.  
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie starannie dobrana 
i  wysokokwalifikowana kadra pedagogiczno - instruktorska, składająca 
się z  absolwentów AWF oraz osób posiadających uprawnienia do 
prowadzenia zajęć z narciarstwa zarówno w stopniu podstawowym jak 
i zaawansowanym.

Wyciągi: Teren narciarski GerlitzenAlpe to największy z pięciu ośrodków 
położonych w rejonie Villach, to 47 km tras - trudne 3 km, średnie 27 km, 
łatwe 12 km posiadają 18 wyciągów - 10 orczykowych, 7 krzesełkowych, 
1 linowy oraz gondole. Łączna przepustowość to 27 500 osób/godz. 
Teren narciarski znajduje się na wysokości 504 - 1911 m n.p.m. Trasy są 
obsługiwane przez urządzenia do sztucznego naśnieżania. Stoki narciarskie 
Gerlitzen będą odpowiadały każdemu miłośnikowi narciarstwa czy 
snowboardu. Dużo jest tutaj również tras łatwych dla początkujących oraz 
park narciarski dla najmłodszych z taśmowym wyciągiem. Teren narciarski 
Nassfeld położony na wysokości 1600 - 2000 m n.p.m.,  to 110 km 
stoków dla początkujących i zaawansowanych narciarzy oraz aktywnych 
rodzin, a także 30 kolejek i wyciągów.

Zakwaterowanie i wyżywienie: (opis str. 6).

TURNUS:
1) 25.01. - 03.02.2019r. 10 dni 
2) 01.02. - 10.02.2019r. 10 dni
3) 25.01. - 10.02.2019r. 17 dni

wiek: 7 - 16/18 lat

W sezonie zimowym 2019 mamy ogromną przyjemność przedstawić wszystkim miłośnikom „białego szaleństwa” ofertę profilowanego obozu 
narciarskiego w popularnym, austriackim regionie narciarskim Villach. Słońce świeci tutaj 2000 godzin w roku, a śnieg leży od grudnia do kwietnia. 

Obowiązkowo: sprzęt narciarski + kask.
O terminie zebrania przedobozowego poinformujemy Państwa telefonicznie.

	  	  	  

Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.

Proponowane kieszonkowe: ok. 100 EUR.
Ilość miejsc ograniczona (45) !!!

Jazda na nartach codziennie od 9:00 do 16:00  (7 godzin).

1. Istnieje możliwość wyjazdu na narty (1 dzień) do Cortiny 
d’Ampezzo za dodatkową opłatą 80 EUR / os. + skipass 1 dzień. 

Wyjazd odbędzie się przy minimalnej liczbie 15 osób.
2. Istnieje możliwość wyjazdu do Wenecji  ze zwiedzaniem 

za dodatkową opłatą 80 EUR /os. + 20 EUR tramwaj wodny. 
Wyjazd odbędzie się przy minimalnej liczbie 15 osób.

Program  dodatkowy:

Rok  urodzenia 
wiek uczestnika obozu

Koszt  obozu Skipass
10 dni 17 dni 10 dni 17 dni

2011-2003     (7-15 lat) 2180 zł 4180 zł 140 eur 280 eur

2002-2000  (16-18 lat) 2250 zł 4300 zł 205 eur 410 eur

Jazda na nartach

bez ograniczeń !!!

Opieka medyczna 24 h.
Ubezpieczenie: KL, OC, NNW + bagaż. 

Transport: autokar klasy LUX.

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 10 osób.
Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.

& NASSFELD
TREFFEN
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Program obozu:
Snowboard dla początkujących: 
•  zapoznanie ze sprzętem snowboardowym
•  nauka prawidłowego zapinania i wiązania obuwia 

snowboardowego
•  nauka prawidłowego wpinania i wypinania sprzętu
•  nauka prawidłowej postawy podczas jazdy
•  podstawy jazdy
•  nauka jazdy na wyciągu
•  nauka zatrzymywania
•  skręty podstawowe

Snowboard dla średniozaawansowanych i zaawansowanych:
• nauka i doskonalenie techniki jazdy
• skręt wymuszony - jazda na bramkach
• filmowanie i analiza zapisu video

Zajęcia dla wszystkich uczestników obozu:
• jazda na snowboardzie z pomiarem prędkości
• wykłady teoretyczne (dobór, budowa i konserwacja sprzętu 

snowboardowego, technika jazdy)
•  zawody snowboardowe
• gry i zabawy ruchowe na śniegu
• wycieczki piesze z kijami nordic walking
• zjazd z góry na sankach (jabłuszkach)

• zajęcia rekreacyjne i zawody w dartsy, bilard, tenis stołowy
• wieczorne zajęcia przy muzyce (aerobik, stretching, ...)
• grill z kiełbaskami, dyskoteki z karaoke
• dyplomy i nagrody rzeczowe
Snowboard: Zajęcia z narciarstwa prowadzone będą w grupach 10 - 14 os.  
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie starannie dobrana 
i  wysokokwalifikowana kadra pedagogiczno - instruktorska, składająca 
się z  absolwentów AWF oraz osób posiadających uprawnienia do 
prowadzenia zajęć z narciarstwa zarówno w stopniu podstawowym jak 
i zaawansowanym.
Wyciągi: Teren narciarski GerlitzenAlpe to największy z pięciu ośrodków 
położonych w rejonie Villach, to 47 km tras - trudne 3 km, średnie 27 km, 
łatwe 12 km posiadają 18 wyciągów - 10 orczykowych, 7 krzesełkowych, 
1 linowy oraz gondole. Łączna przepustowość to 27 500 osób/godz. 
Teren narciarski znajduje się na wysokości 504 - 1911 m n.p.m. Trasy są 
obsługiwane przez urządzenia do sztucznego naśnieżania. Stoki narciarskie 
Gerlitzen będą odpowiadały każdemu miłośnikowi narciarstwa czy 
snowboardu. Dużo jest tutaj również tras łatwych dla początkujących oraz 
park narciarski dla najmłodszych z taśmowym wyciągiem. Teren narciarski 
Nassfeld położony na wysokości 1600 - 2000 m n.p.m.,  to 110 km stoków 
dla początkujących i zaawansowanych narciarzy oraz aktywnych rodzin, 
a także 30 kolejek i wyciągów.

Zakwaterowanie i wyżywienie: (opis str. 6).

Opieka medyczna 24 h.
Ubezpieczenie: KL, OC, NNW + bagaż. 

Transport: autokar klasy LUX.

Obóz odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników 10 osób.
Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.

TURNUS:
1) 25.01. - 03.02.2019r. 10 dni 
2) 01.02. - 10.02.2019r. 10 dni
3) 25.01. - 10.02.2019r. 17 dni

wiek: 7 - 16/18 lat

Obóz snowboardowy w Villach - Nassfeld to idealne rozwiązanie dla młodych miłośników deski. Zapraszamy na niezwykłe i wspaniałe dni 
„białego szaleństwa”. Zapewniamy profesjonalną kadrę, odpowiednio naśnieżone stoki, górski klimat i doskonalenie umiejętności młodych 

snowboardzistów. Gwarantowana czysta FRAJDA i niezapomniane wspomnienia, również ze snowparku.

	  

	  

	  

	  

Obowiązkowo: sprzęt snowboardowy + kask.

O terminie zebrania przedobozowego poinformujemy Państwa telefonicznie.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.
Ilość miejsc ograniczona (45) !!!

obóz snowboardowy

Jazda na desce

bez ograniczeń !!!

1. Istnieje możliwość wyjazdu na narty (1 dzień) do Cortiny 
d’Ampezzo za dodatkową opłatą 80 EUR /os. + skipass 1 dzień. 

Wyjazd odbędzie się przy minimalnej liczbie 15 osób.
2. Istnieje możliwość wyjazdu do Wenecji  ze zwiedzaniem 

za dodatkową opłatą 80 EUR /os. + 20 EUR tramwaj wodny. 
Wyjazd odbędzie się przy minimalnej liczbie 15 osób.

Program  dodatkowy:

    AUSTRIA  - & NASSFELD
TREFFEN

Rok  urodzenia 
wiek uczestnika obozu

Koszt  obozu Skipass
10 dni 17 dni 10 dni 17 dni

2011-2003     (7-15 lat) 2180 zł 4180 zł 140 eur 280 eur

2002-2000  (16-18 lat) 2250 zł 4300 zł 205 eur 410 eur
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obóz narciarsko-snowboardowy

TURNUS:
1) 25.01. - 03.02.2019r. 10 dni 
2) 01.02. - 10.02.2019r. 10 dni
3) 25.01. - 10.02.2019r. 17 dni

wiek: 7 - 16/18 lat

PROGRAM OBOZU NARCIARSKIEGO:

Narty dla początkujących:
• zapoznanie ze sprzętem narciarskim
• nauka zapinania butów narciarskich
• nauka wpinania i wypinania nart
• jazda pługiem i jazda równoległa
• zatrzymanie, zmiana kierunku jazdy
• nauka jazdy na wyciągu
• przygotowanie do jazdy na krawędziach
• skręt wymuszony
• nauka jazdy slalomem na tyczkach slalomowych

Narty dla średniozaawansowanych i 
zaawansowanych:
• nauka i doskonalenie techniki
• filmowanie i analiza
• jazda ślizgiem, jazda śmigiem, funcarwing
• jazda na tyczkach slalomowych

Zajęcia dla wszystkich uczestników:
• jazda z pomiarem prędkości
• wykłady teoretyczne (dobór, budowa 

i konserwacja sprzętu narciarskiego 
lub snowboardowego, technika jazdy)

• zawody narciarskie: slalom specjalny i slalom gigant
• gry i zabawy ruchowe na śniegu
• zjazd z góry na sankach (jabłuszkach)
• zajęcia rekreacyjne i zawody w: dartsy, bilard, 

tenis stołowy
• wieczorne zajęcia przy muzyce: (aerobic, 

stretching)
• wycieczki piesze z kijami nordic walking
• ognisko z kiełbaskami, dyskoteki z karaoke
• dyplomy i nagrody rzeczowe

PROGRAM OBOZU 
SNOWBOARDOWEGO:

Snowboard dla początkujących:
• zapoznanie ze sprzętem snowboardowym
• nauka prawidłowego zapinania i wiązania 

obuwia snowboardowego
• nauka prawidłowego wpinania i wypinania 

sprzętu
• nauka prawidłowej postawy podczas jazdy
• podstawy jazdy
• nauka jazdy na wyciągu
• nauka zatrzymywania
• skręty podstawowe

Snowboard dla średniozaawansowanych 
i zaawansowanych:
• nauka i doskonalenie techniki jazdy
• skręt wymuszony - jazda na bramkach
• filmowanie i analiza zapisu video

Zajęcia dla wszystkich uczestników obozu:
• jazda wieczorem na oświetlonym stoku
• wykłady teoretyczne (dobór, budowa i 

konserwacja sprzętu, technika jazdy)
• zawody snowboardowe
• gry i zabawy ruchowe na śniegu
• wycieczki piesze
• spotkanie z ludźmi gór
• zajęcia rekreacyjne i zawody w dartsy, bilard, 

tenis stołowy
• wieczorne zajęcia przy muzyce: (aerobic, 

stretching)
• grill z kiełbaskami, dyskoteki z karaoke
• dyplomy i nagrody rzeczowe

NARTY/SNOWBOARD: 

Zajęcia z narciarstwa prowadzone 
będą w grupach 10 - 14 os. 

Nad bezpieczeństwem dzieci 
czuwać będzie starannie dobrana 

i wysokokwalifikowana kadra 
pedagogiczno - instruktorska, 

składająca się z absolwentów AWF 
oraz osób posiadających uprawnienia 

do prowadzenia zajęć z narciarstwa 
zarówno w stopniu podstawowym jak 

i zaawansowanym.

Rezerwacji można dokonać 
telefonicznie lub mailowo.

Ilość miejsc ograniczona 
(45) !!!

Obowiązkowo: sprzęt 
snowboardowy + kask.

O terminie zebrania 
przedobozowego 

poinformujemy Państwa 
telefonicznie.

Jazda na nartach lub desce 
codziennie od 9:00 do 16:00  

(7 godzin).

Opieka medyczna 24 h. 
Ubezpieczenie: KL, OC, 

NNW + bagaż.  Transport: 
autokar klasy LUX.

Obóz odbędzie się przy 
minimalnej liczbie 

uczestników 10 osób. 

Istnieje możliwość 
ubezpieczenia kosztów 
imprezy turystycznej.

Program dodatkowy - str. 8.

    AUSTRIA  - & NASSFELD
TREFFEN

Rok  urodzenia 
wiek uczestnika obozu

Koszt  obozu Skipass
10 dni 17 dni 10 dni 17 dni

2011-2003     (7-15 lat) 2380 zł 4560 zł 140 eur 280 eur

2002-2000  (16-18 lat) 2580 zł 4960 zł 205 eur 410 eur
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TURNUS:
1) 25.01. - 03.02.2019r. 10 dni 
2) 01.02. - 10.02.2019r. 10 dni
3) 25.01.-  10.02.2019r. 17 dni wczasy rodzinne

CENY 10 dni (autokar) 10 dni (dojazd własny) 17 dni (autokar) 17 dni (dojazd własny)

Pokój 4 os. 2380 zł / os. + skipass 2180 zł / os. + skipass 4600 zł / os. + skipass 4400 zł / os. + skipass

Pokój 3 os. 2500 zł / os. + skipass 2300 zł / os. + skipass 4800 zł / os. + skipass 4600 zł / os. + skipass

Pokój 2 os. 2680 zł / os. + skipass 2480 zł / os. + skipass 5160 zł / os. + skipass 4960 zł / os. + skipass

	  
	  

	  

	  

Program imprezy:
• jazda na nartach lub snowboardzie 
• wykłady teoretyczne (dobór, budowa, konserwacja sprzętu 

narciarskiego lub snowboardowego, techniki jazdy)
• rodzinne zawody sportowe
• gry i zabawy ruchowe na śniegu, zjazd z góry na sankach (jabłuszkach)
• siłownia - ćwiczenia wzmacniające
• zajęcia rekreacyjne i zawody w dartsy, bilard, tenis stołowy
• wieczorne zajęcia przy muzyce
• jazda na nartach lub snowboardzie z pomiarem prędkości
• wycieczki piesze z kijami nordic walking
• grill z kiełbaskami, dyskoteki z karaoke
• dyplomy i nagrody rzeczowe
Wyciągi: Teren narciarski GerlitzenAlpe to największy z pięciu ośrodków 
położonych w rejonie Villach, to 47 km tras - trudne 3 km, średnie 27 km, 
łatwe 12 km posiadają 18 wyciągów - 10 orczykowych, 7 krzesełkowych, 
1 linowy oraz gondole. Łączna przepustowość to 27 500 osób/godz. 
Teren narciarski znajduje się na wysokości 504 - 1911 m n.p.m. Trasy są 
obsługiwane przez urządzenia do sztucznego naśnieżania. Stoki narciarskie 
Gerlitzen będą odpowiadały każdemu miłośnikowi narciarstwa czy 
snowboardu. Dużo jest tutaj również tras łatwych dla początkujących oraz 
park narciarski dla najmłodszych z taśmowym wyciągiem. Teren narciarski 
Nassfeld położony na wysokości 1600 - 2000 m n.p.m.,  to 110 km stoków 

dla początkujących i zaawansowanych narciarzy oraz aktywnych rodzin, 
a także 30 kolejek i wyciągów.

Zakwaterowanie: Uczestnicy wyjazdu z FRAJDĄ zakwaterowani będą 
w Hotelu Alpenrose SportHotel***. Malowniczo położonym na zboczu 
góry Gerlitzen na wysokości 1550 m n.p.m., w atrakcyjnych pokojach 
4, 5, 6, 7 - osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę oraz 
TV z polskim programem telewizyjnym. Po aktywnym dniu spędzonym 
na stoku do Państwa dyspozycji pozostaje sauna, sala wykładowa, 
dyskotekowa, baza rekreacyjno - sportowa hotelu oraz bogaty program 
kulturalno - oświatowy, który zapewniają instruktorzy i animatorzy 
naszego biura. W całym hotelu istnieje możliwość korzystania z WiFi, 
a do dyspozycji gości pozostaje również narciarnia oraz suszarka do butów 
narciarskich i snowboardowych. Do hotelu możliwy jest bezpośredni 
dojazd na nartach, gdyż mieści się on na stoku. Obsługa hotelu, mówiąca w 
języku niemieckim jak i polskim zapewni Państwu wspaniały wypoczynek, 
smaczną kuchnię, rodzinną atmosferę i moc atrakcji każdego dnia.
Wyżywienie: w systemie HB (śniadania i obiadokolacje) wykwintnie 
przygotowane specjalnie dla Państwa, zapewnia restauracja hotelu. 
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego gorącego posiłku między 
śniadaniem, a obiadokolacją na stoku lub w hotelu w cenie 3-5 euro.

Opieka medyczna 24 h.
Ubezpieczenie:  KL, NNW + bagaż.  Transport: autokar klasy LUX.

Dla wszystkich miłośników sportów zimowych, dla rodzin, którym marzą się dni czynnego wypoczynku, region narciarski Villach okaże się 
idealnym miejscem. W sezonie zimowym 2019 czekać będą na Państwa profesjonalnie przygotowane trasy i urzekające swoim pięknem 

góry pełne śniegu. Dodatkowo dla najmłodszych oferujemy śnieżne parki zabaw, gdzie bezpiecznie można poznawać uroki „białego szaleństwa”. 

Obowiązkowo: dokument tożsamości, sprzęt narciarski lub snowboardowy + kask.
O terminie zebrania przedobozowego poinformujemy Państwa telefonicznie.

Istnieje możliwość dołączenia dzieci w wieku 7 - 16 lat z wczasów 
rodzinnych na czas zajęć na stoku do grupy obozowej za dodatkową opłatą  
w wysokości 450 zł/os. + zajęcia z animatorem - płatne w dniu rezerwacji.

Przy dwóch pełnopłatnych osobach dzieci otrzymują 10% rabatu !!!

1. Istnieje możliwość wyjazdu na narty (1 dzień) do Cortiny 
d’Ampezzo za dodatkową opłatą 80 EUR / os. + skipass 1 dzień. 

Wyjazd odbędzie się przy minimalnej liczbie 15 osób.
2. Istnieje możliwość wyjazdu do Wenecji  ze zwiedzaniem 

za dodatkową opłatą 80 EUR /os. + 20 EUR  tramwaj wodny. 
Wyjazd odbędzie się przy minimalnej liczbie 15 osób.

Program  dodatkowy:

Jazda na nartach / desce codziennie od 9:00 do 16:00  (7 godzin).

KOSZT KARNETÓW / SKIPASS (6 DNI)  WZGLĘDEM WIEKU
zawiera naukę jazdy oraz zawody na tyczkach

Wiek 4-15 lat: 140 EURO / wiek 16-18lat: 205 EURO / Wiek 19+…: 258 EURO

    AUSTRIA  -

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.

& NASSFELD
TREFFEN
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KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra obozów organizowanych przez Biuro Podróży FRAJDA jest tak dobrana, aby każdy z  wychowawców – instruktorów 
przygotowany był do prowadzenia wszystkich rodzajów zajęć, występujących w  programie obozu. Jednak ze względów 

organizacyjnych poszczególni wychowawcy – instruktorzy specjalizują się w prowadzeniu następujących zajęć:
mgr Paweł Stacho
Właściciel Biura Podróży Frajda
Organizator i  kierownik obozów. Nauczyciel dyplomowany z  ukończonym kursem zarzą dzania oświatą oraz studiów 
podyplomowych resocjalizacja z socjoterapią, trener piłki nożnej, ratownik WOPR, instruktor: narciarstwa, żeglarstwa 
PZŻ, motorowodny, pływania, gimnastyki, lekkiej atletyki, gimnastyki korekcyjnej oraz gier i zabaw ruchowych, strzelectwa 
sportowego i alpinistyki. W razie potrzeby służy wieloletnim doświadczeniem i pomocą wychowawcom - 
instruktorom oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem i realizacją obozów.

mgr Maciej Łukasiewicz
Absolwent AWF. Instruktor snowboardu, narciarstwa, pływania, żeglarstwa, gimnastyki, gier i zabaw 

ruchowych. Dodatkowo prowadzi zajęcia z kajakarstwa i windsurfingu. Także ratownik WOPR. W sezonie 
letnim i zimowym pełni funkcję kierownika obozu. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania 

fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum.
mgr Potr Jurkiewicz
Absolwent AWF. Miłośnik i instruktor narciarswa, tenisa ziemnego, kajakarstwa oraz windsufringu. Na 
obozach pełni funkcję wychowawcy-instruktora. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego 
w szkole podstawowej i gimnazjum. 

mgr Karolina Fidyt
Absolwentka AWF. Instruktor snowboardu, tenisa ziemnego i pływania. Ratownik WOPR. 

Wielka miłośniczka sportów zimowych, na obozie pełni funkcję wychowawcy-instruktora. Na co dzień pracuje 
w klubie sportowym oraz jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum.

Bartosz Serafinowski
Student AWF. Instruktor narciarstwa, tenisa ziemnego, pływania, rowerów oraz sportów siłowych.  
Ratownik medyczny i WOPR. Posiada także patent motorowodny. Wielki miłośnik sportów zimowych,  
na obozie pełni funkcję wychowawcy-instruktora.

Maria Zajkowska
Studentka UW. Prowadzi zajęcia artystyczno – ruchowe, taniec, aerobik, gimnastykę, gry i zabawy oraz 

saneczkowanie. Na obozach wychowawca grup najmłodszych. Animator czasu wolnego. 
Na co dzień pracuje w Biurze Podróży Frajda.

Andrzej Pawlak
Miłośnik i instruktor snowboardu, tenisa ziemnego, sportów walki, kajakarstwa, żeglarstwa oraz windsufringu. 
Na obozach pełni funkcję instruktora snowboardu oraz szefa wyszkolenia rekreacyjno - sportowego. 

  Joanna Strzelczyk
Studentka UW. Prowadzi zajęcia artystyczno – ruchowe, taniec, aerobik, gimnastykę, gry i zabawy oraz 

saneczkowanie. Na obozach wychowawca grup najmłodszych. Animator czasu wolnego. 
Na co dzień pracuje w Biurze Podróży Frajda.

mgr Janina Bulicz
Dyplomowana pielęgniarka. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej i gimnazjum dbając o stan zdrowia 
dzieci. Opieka Medyczna.

mgr Agnieszka Brocka
Absolwentka AWF. Instruktor narciarstwa i fitness. Wielka miłośniczka sportów zimowych, na obozie pełni 

funkcję wychowawcy - instruktora. Na co dzień pracuje w Biurze Podróży FRAJDA oraz weekendowo 
prowadzi zajęcia rekreacyjno - sportowe z dziećmi w miejskim domu kultury.

mgr Mirosława Trzaskoma
Dyplomowana pielęgniarka. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej i gimnazjum dbając o stan zdrowia 
dzieci. Opieka Medyczna.
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WYKAZ SPRZĘTU

W sezonie zimowym:
•  40 desek snowboardowych z  butami, rozmiary dla każdego 

dziecka – do nauki snowboardu na obozie sportów zimowych
•  40 tyczek narciarskich
•  15 bramek snowboardowych
•  25 sanek – do zajęć z saneczkarstwa
•  150 koszulek znaczników zapewniających uczestnikom 

bezpieczeństwo na stoku
•  krótkofalówki – zapewniające łączność między kadrą
•  20 rakietek do tenisa stołowego + 50 piłeczek – do zajęć z tenisa 

stołowego
•  piłki siatkowe, koszykowe, nożne – do zajęć z zespołowych gier 

sportowych
•  12 kijów do unihokeja + bramki – do gry rekreacyjnej w unihokeja
•  bramki do piłki nożnej
•  piłkarzyki świetlicowe duże
•  zapis video z jazdy na nartach/snowboardzie
•  sprzęt Hi-Fi do karaoke
•  elektroniczny pomiar czasu
•  materiały szkoleniowe dot. jazdy na nartach i snowboardzie
•  20 trampolin
•  150 kompletów kijów do Nordic Walking
•  stół do tenisa stołowego

Dodatkowo w sezonie letnim:
•  2 żaglówki typu Omega
•  2 żaglówki typu Orion
•  10 łódek typu Optymist
• łódź motorowa 40 KM
•  2 łodzie wiosłowe z silnikiem 4 KM i 5 KM – do zabezpieczenia 

zajęć w wodzie
•  12 kajaków dwuosobowych
•  21 desek windsurfingowych + pędniki (o  różnej powierzchni 

żagli)
•  60 pianek windsurfingowych – zapewniających dzieciom ciepło 

podczas zajęć
•  150 kamizelek ratunkowych – zawsze używanych podczas zajęć 

w wodzie, instruktorzy prowadzący zajęcia ze sportów wodnych 
są dodatkowo ratownikami WOPR, przez co zapewniamy 
dzieciom maksimum bezpieczeństwa

• sprzęt ratunkowy – 2 bojki ratunkowe SP1, 2 rzutki ratunkowe, 
bojki do wyznaczania kąpieliska, 3 koła ratunkowe, apteczka 
pierwszej pomocy

• 20 rowerów górskich
• 60 rakiet tenisowych + 100 piłeczek tenisowych – do zajęć z tenisa 

ziemnego
• piłki gumowe (do zabaw w wodzie), 5 ring, koła hula – hop, itp

W  2019 roku przystąpiliśmy do organizacji wypoczynku dla dzieci i  młodzieży dysponując własnym sprzętem sportowym, 
udostępnianym w całości naszym młodym obozowiczom BEZPŁATNIE.

HARMONORAM

przykładowy plan dnia

Austria – Villach
                   7:00 Pobudka

     7:00 –    7:30 Mycie i sprzątanie
    7:30 –   8:00 Śniadanie + lunch pakiet

   8:00 –   8:30 Przygotowanie do zajęć
   8:30 –   9:00 Wyjście na stok

     9:00 – 16:00 Jazda na nartach lub snow-
boardzie

  16:00 – 16:30 Podsumowanie zajęć
16:30 – 17:00 Zjazd do Hotelu Alpenrose        
17:00 – 17:30 Schowanie sprzętu do narciarnii
17:30 – 18:00 Przygotowanie do posiłku
18:00 – 18:30 Obiadokolacja
18:30 – 20:00 Odpoczynek
20:00 – 21:30 Zajęcia programowe: gry i zabawy, 

wykłady, film, dyskoteka itp.
   21:30 – 22:00 Toaleta wieczorna
    22:00 –    8:00 Cisza nocna

Wycieczki jednodniowe
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Podane ceny zawierają wszystkie opłaty związane z programem: transport (autokar klasy turystycznej), noclegi (pokoje z łazienkami), wyżywienie, przewodnika, pilota - 
kierownika grupy, rezerwację i wykupienie biletów do zwiedzanych obiektów,  ubezpieczenie NNW oraz 1 opiekuna na 15 uczestników bezpłatnie!!! 

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej na wypadek choroby dziecka lub losowego zdarzenia,   
płatne w dniu wpłaty zaliczki (5% wartości imprezy = zwrot 100% niewykorzystanych świadczeń).

tel./fax: (22) 621-81-82 (ogólny),  tel. kom: 787-77-31-31 (wycieczki),  600-55-15-15 (obozy) 

1/16. PUSZCZA KAMPINOSKA

Liczba osób 30-35 osób 36-40 osób 41-45 osób

CENA 119 zł/os. 101 zł/os. 91 zł/os.

Kampinos - drewniany kościół z XVIII w., cmentarz, Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego 
w Granicy; spacer po Puszczy; Górki - zwiedzanie kościoła z 1978 r., miejsca po zwalonej przez 
wiatr sośnie powstańców 1863 r., Palmiry - miejsce pamięci narodowej, Lipków - dworek, 
kościół i park z XVIII w., w plebani muzeum H. Sienkiewicza (zwiedzanie z zewnątrz); ognisko 
z kiełbaskami, gry i zabawy.

1/19. TORUŃSKIE PIERNIKI

Liczba osób 30-35 osób 36-40 osób 41-44 osób

CENA 185 zł/os. 162 zł/os. 148 zł/os.

Toruń - zwiedzanie zabytkowego Starego Miasta, rynek, Kościół NMP, Krzywa Wieża (zwiedzanie 
z zewnątrz), Ratusz Staromiejski, nowoczesne planetarium, Dom Kopernika (zwiedzanie i pokazy: 
„Makieta średniowiecznego Torunia”, „Świat toruńskiego piernika”), Muzeum Piernika - wypiek 
pierników.

1/31. PUŁTUSK - NAUKA DOBRYCH MANIER

Liczba osób 30-35 osób 36-40 osób 41-44 osób

CENA 130 zł/os. 117 zł/os. 109 zł/os.

Pułtusk - wizyta w Domu Polonii - nauka kulturalnego spożywania posiłków i zachowania się przy 
stole, zamek, obiad.

1/32. OD ZIARENKA DO BOCHENKA

Liczba osób 30-35 osób 36-40 osób 41-44 osób

CENA I 121 zł/os. 106 zł/os. 96 zł/os.

CENA II 125 zł/os. 111 zł/os. 99 zł/os.

I wariant: Gąsiorowo - wizyta w gospodarstwie „Młyn Gąsiorowo” - zwiedzanie gospodarstwa, 
pogadanka na temat rodzajów zbóż, typów mąki i chleba, degustacja, warsztaty z wypieku pieczywa, 
pieczenie podpłomyków nad ogniskiem, nauka przyśpiewki ludowej, dla chętnych kiełbaski na 
ognisko (dodatkowa opłata - ok. 5 zł/os.)
II wariant: Kawęczyn - skansen - stara zagroda wiejska, piekarnia, kuźnia, oryginalne stare wiatraki, młyn wodny, 
kapliczka, wozownia, budynek gospody, ciekawe anegdoty, ognisko z kiełbaskami, przejażdżka wozem po lesie.

1/36. SURVIVAL NA MAZOWSZU

Liczba osób 30-35 osób 36-40 osób 41-44 osób

CENA 151 zł/os. 133 zł/os. 120 zł/os.

Gąsiorowo - wspólne przygotowanie prażuchów w żeliwnym kociołku, zajęcia survivalowe 
w Zaczarowanym Lesie - rozpalanie ognia, przyrządzanie posiłków, przygotowanie schronienia, 
orientacja w terenie, powrót z wyprawy, ognisko, biesiada przy kociołku z gotowymi prażuchami, 
pieczenie podpłomyków, zajęcia strzeleckie.

Wycieczki jednodniowe



Podane ceny zawierają wszystkie opłaty związane z programem: transport (autokar klasy turystycznej), noclegi (pokoje z łazienkami), wyżywienie, przewodnika, pilota - 
kierownika grupy, rezerwację i wykupienie biletów do zwiedzanych obiektów,  ubezpieczenie NNW oraz 1 opiekuna na 15 uczestników bezpłatnie!!! 

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej na wypadek choroby dziecka lub losowego zdarzenia,   
płatne w dniu wpłaty zaliczki (5% wartości imprezy = zwrot 100% niewykorzystanych świadczeń).

tel./fax: (22) 621-81-82 (ogólny),  tel. kom: 787-77-31-31 (wycieczki),  600-55-15-15 (obozy) 
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3/7. SZLAK PIASTOWSKI

Liczba osób 30 - 35 osób 36 - 40 osób 41 - 45 osób

CENA 540 zł/os. 484 zł/os. 450 zł/os.

1 dzień - przejazd do Kruszwicy - wchodzimy  na Mysią Wieżę, legenda o protoplaście Lechu, Złym 
Popielu i dobrym Piaście Kołodzieju; przejazd do Gniezna - zwiedzanie Muzeum Początków Państwa 
Polskiego, Wzgórze Lecha, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Katedra Gnieźnieńska (relikwie 
Św. Wojciecha, podziemia, archiwa); przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, dyskoteka 
i nocleg;
2 dzień - śniadanie, podziwianie Lednickiego Parku Krajobrazowego, Ostrów Lednicki - 
Muzeum Pierwszych Piastów, przejazd do Poznania - Katedra, Stary Rynek; przejazd do miejsca 
zakwaterowania, obiadokolacja, dla chętnych zajęcia rekreacyjne, grill, nocleg;
3 dzień - śniadanie + prowiant na drogę powrotną, przejazd do Wenecji - ruiny  zamku z 1390 r., Muzeum 
Kolei Wąskotorowej,  przejazd kolejką do Biskupina - zwiedzanie  najstarszej zachowanej osady  (rezerwat 
archeologiczny, biskupińskie chaty, muzeum osadnictwa); powrót do Warszawy ok. godz. 20.00.

3/8. TRÓJMIASTO I NIE TYLKO

Liczba osób 30 - 35 osób 36 - 40 osób 41 - 45 osób

CENA 501 zł/os. 450 zł/os. 419 zł/os.

1 dzień - Grunwald - przejazd na Pola Grunwaldu - muzeum, projekcja filmu;  Malbork - 
zwiedzanie zamku krzyżackiego (dziś największej gotyckiej twierdzy w Europie); Sopot - spacer po 
molo (jego początki sięgają XIX w, długość wynosi 512 m, jest pięknym punktem widokowym na 
Zatokę Gdańską i Trójmiasto); przejazd do miejsca zakwaterowania i obiadokolacja, dyskoteka;
2 dzień - śniadanie i przejazd do Gdańska - Droga Królewska (Brama Wyżynna, Katownia i Wieża 
Więzienna, Targ Węglowy, ul. Długa, Dom Uphagana, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna), Centralne 
Muzeum Morskie: Spichlerze na Ołowiance, Sołdek, Żuraw, przejazd do miejsca zakwaterowania 
i obiadokolacja;
3 dzień - śniadanie + prowiant na drogę powrotną, przejazd do Gdyni - Muzeum Oceanografii, wizyta 
na Molo Południowym, gdzie cumują statki - muzea (np. ORP "Błyskawica), rejs statkiem (dodatkowa 
opłata - 20 zł/os.), powrót do Warszawy około 21.30.

3/12. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Liczba osób 30-35 osób 36-40 osób 41-45 osób

CENA 409 zł/os. 388 zł/os. 363 zł/os.

1 dzień - przejazd do Bartkowa - Dąb Bartek; Chęciny - zwiedzanie zamku; przejazd do Tokarni - 
Muzeum Wsi Kieleckiej (Park Etnograficzny); przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja;
2 dzień - śniadanie; I wariant: przejazd do Kielc - zwiedzanie Jaskini Raj; Święta Katarzyna - Zespół 
Klasztorny, Źródełko i Kapliczka Św. Franciszka; Święty Krzyż - Opactwo, Muzeum Przyrodniczo-
Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego; II wariant: przejazd do Jędrzejowa - Muzeum Zegarów,  
Kielce - Pałac Biskupów Krakowskich, Ogród Włoski (zwiedzanie z zewnątrz), Muzeum Narodowe, 
Rezerwat Przyrody Kadzielnia, Muzeum Zabawek i Zabawy, obiadokolacja; gry i zabawy ruchowe - 
dyskoteka lub ognisko z kiełbaskami;
3 dzień - śniadanie + prowiant na drogę powrotną; I wariant: przejazd do miejscowości Ujazd 
- Zamek Krzyżtopór i przejazd do Opatowa - podziemna trasa turystyczna lub II wariant: Bałtów - 
Kraina Dinozaurów; powrót do Warszawy ok. godz. 20.00.

Wycieczki trzydniowe
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Podane ceny zawierają wszystkie opłaty związane z programem: transport (autokar klasy turystycznej), noclegi (pokoje z łazienkami), wyżywienie, przewodnika, pilota - 
kierownika grupy, rezerwację i wykupienie biletów do zwiedzanych obiektów,  ubezpieczenie NNW oraz 1 opiekuna na 15 uczestników bezpłatnie!!! 

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej na wypadek choroby dziecka lub losowego zdarzenia,   
płatne w dniu wpłaty zaliczki (5% wartości imprezy = zwrot 100% niewykorzystanych świadczeń).

tel./fax: (22) 621-81-82 (ogólny),  tel. kom: 787-77-31-31 (wycieczki),  600-55-15-15 (obozy) 

5/5. PIENIŃSKIE SZLAKI

Liczba osób 30-35 osób 36-40 osób 41-45 osób

CENA 5 DNI 641 zł/os. 599 zł/os. 558 zł/os.

CENA 6 DNI 701 zł/os. 676 zł/os. 647 zł/os.

1 dzień - przejazd do Palenicy - wjazd kolejką na Palenicę, piesze zejście do Szczawnicy; przejazd do 
miejsca zakwaterowania, obiadokolacja.
2 dzień - śniadanie; przejazd do Krościenka; piesza wycieczka na górę Trzy Korony (najwyższy szczyt 
w Pieninach), galeria widokowa na Trzech Koronach - fantastyczny widok na otaczające góry, powrót 
do miejsca zakwaterowania; obiad; warsztaty plastyczne pt. „Trzy Korony”; kolacja; dyskoteka.
3 dzień - śniadanie; przejazd do Czorsztyna -  podziwianie Zalewu Czorsztyńskiego; przejazd do 
Dębna Podhalańskiego - zabytkowy, drewniany kościół Św. Michała Archanioła; przejazd do Niedzicy 
- wspaniały, średniowieczny zamek, kryjący mnóstwo legend,  zapora na Dunajcu; spływ przełomem 
Dunajca (dodatkowa opłata - 20 zł/os.); przejazd do miejsca zakwaterowania; obiadokolacja; dyskoteka.
4 dzień - śniadanie; przejazd do Nowego Sącza - ruiny zamku, skansen budownictwa górali polskich 
i ukraińskich - największe muzeum skansenowskie w Małopolsce, zapoznanie z bogactwem kultur 
i różnymi grupami etnicznymi; Stary Sącz - zwiedzanie Klasztoru Klarysek; przejazd do miejsca 
zakwaterowania; obiad; gry i zabawy ruchowe; kolacja; ognisko.
5 dzień: śniadanie + prowiant na drogę powrotną; przejazd do Wąwozu Homole  - piesza wycieczka 
do Wąwozu Homole, gdzie kręcono film Janosik, niezwykłe i malownicze skały oraz wysokie, 
kolorowe ściany. Powrót do Warszawy ok. godz. 20.00.
6 dzień - śniadanie + prowiant na drogę powrotną; gry i zabawy rekreacyjne. Powrót do Warszawy 
ok. godz. 20:00.

Zielone szkoły
5/1. TRÓJMIASTO I NIE TYLKO

Liczba osób 30-35 osób 36-40 osób 41-45 osób

CENA 5 DNI 603 zł/os. 572 zł/os. 549 zł/os.

CENA 6 DNI 693 zł/os. 662 zł/os. 639 zł/os.

1 dzień - przejazd do miejscowości Pelplin - zwiedzamy katedrę; przejazd do Sopotu - spacer deptakiem 
Monte Cassino - reprezentacyjną ulicą Sopotu, Park Południowy i przystań rybacka, spacer po molo - 
najdłuższym drewnianym pomoście w Europie; przejazd do miejsca zakwaterowania; obiadokolacja.
2 dzień - śniadanie; przejazd do Gdańska - przejście Drogą Królewską (Brama Wyżynna, Katownia 
i Wieża Więzienna, Targ Węglowy, ul. Długa, Dom Uphagana,  Dwór Artusa, Fontanna Neptuna); 
kościół Mariacki; Westerplatte; Katedra Oliwska ze słynnymi organami; Centralne Muzeum Morskie: 
Żuraw i Skład Kolonialny,  Sołdek, Spichlerze na Ołowiance; przejazd promem; obiadokolacja; ognisko.
3 dzień - śniadanie; Sopot -  spacer do Opery Leśnej - leśnego amfiteatru, w którym co roku odbywa się 
festiwal, powrót do miejsca zakwaterowania; obiad; czas do dyspozycji kierownika grupy (wycieczka nad 
morze), gry i zabawy ruchowe; kolacja; podziwianie zachodu słońca na plaży.
4 dzień - śniadanie; przejazd do Gdyni - Molo Południowe, gdzie cumują legendarne statki, Muzeum 
Marynarki Wojennej, zwiedzanie ORP Błyskawica, ekspozycja broni i uzbrojenia morskiego,  Muzeum 
Oceanografii; Kamienna Góra - punkt widokowy na Port Gdański, Stocznię Gdynia, zatokę i Półwysep 
Helski; obiadokolacja; dyskoteka.
5 dzień - śniadanie + prowiant na drogę powrotną; przejazd do Malborka - zwiedzanie Zamku 
Krzyżackiego lub przejazd do Torunia - zwiedzanie Starego Miasta, Dom Kopernika, Krzywa Wieża 
(zwiedzanie z zewnątrz). Powrót do Warszawy ok. godz. 20.00.
6 dzień - śniadanie + prowiant na drogę powrotną, zajęcia rekreacyjno-sportowe (piłka siatkowa, 
koszykowa, nożna, kampa). Powrót do Warszawy ok. godz. 20.00.

Wycieczki trzydniowe



Podane ceny zawierają wszystkie opłaty związane z programem: transport (autokar klasy turystycznej), noclegi (pokoje z łazienkami), wyżywienie, przewodnika, pilota - 
kierownika grupy, rezerwację i wykupienie biletów do zwiedzanych obiektów,  ubezpieczenie NNW oraz 1 opiekuna na 15 uczestników bezpłatnie!!! 

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej na wypadek choroby dziecka lub losowego zdarzenia,   
płatne w dniu wpłaty zaliczki (5% wartości imprezy = zwrot 100% niewykorzystanych świadczeń).

tel./fax: (22) 621-81-82 (ogólny),  tel. kom: 787-77-31-31 (wycieczki),  600-55-15-15 (obozy) 
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Zielone szkoły

5/10 NADMORSKIE KURORTY

Liczba osób 30-35 osób 36-40 osób 41-45 osób

CENA 5 DNI 677 zł/os. 639 zł/os. 602 zł/os.

CENA 6 DNI 766 zł/os. 728 zł/os. 692 zł/os.

1 dzień - wyjazd do Kołobrzegu - zwiedzamy miasto: starówka, ratusz, Złota Uliczka z odtworzoną 
przedwojenną zabudową, Bazylika NMP - świątynia w stylu gotyckim, wybudowana w XIV w., latarnia 
morska, molo; przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja.
2 dzień - śniadanie; przejazd do Niechorza - Latarnia Morska, Park Miniatur Latarni Morskich - 29 latarni 
morskich czynnych i historycznych w skali 1:10, w tym wszystkie działające na polskim wybrzeżu Bałtyku, 
Rewal - Aleja Zakochanych i Aleja Różana, Rzeźba rybaka; Trzęsacz - ruiny kościoła na klifie, legendy 
związane z zabieraniem prze morze kolejnych części kościoła,  platforma widokowa, przejazd do miejsca 
zakwaterowania; obiadokolacja; gry i zabawy ruchowe.
3 dzień - śniadanie; przejazd do Międzyzdrojów - Aleja Gwiazd, Muzeum Figur Woskowych (prawie 
100 figur woskowych, jeden z większych tego typu obiektów w Polsce), Muzeum Przyrodnicze, zagroda 
pokazowa żubrów; Świnoujście - Ratusz (Muzeum Rybołówstwa Morskiego),  Wieża Widokowa, 
stanowiąca niegdyś integralną część kościoła luterańskiego, zniszczonego pod koniec wojny, Park Zdrojowy, 
Latarnia morska, falochrony; przejazd do miejsca zakwaterowania; obiadokolacja; dyskoteka.
4 dzień - śniadanie; przejazd do Trzebiatowa - Stare Miasto, Ratusz, Kościół NMP, Baszta Prochowa 
(zwana także Kaszaną) i związana z nią legenda o strażniku, który przyczynił się do ocalenia miasta przed 
podstępnym atakiem, Pałac (Muzeum Pałacowe); Mrzeżyno - spływ kajakowy Mrzeżyno - Trzebiatów, 
przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja; zajęcia sportowo-rekreacyjne.
5 dzień - śniadanie + prowiant na drogę powrotną; przejazd  do Koszalina - Stare Miasto, mury obronne, 
Pałac Młynarza, Domek Kata - gotycka kamienica z XV w., budynek Poczty Głównej, katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 
kaplica św. Gertrudy, Góra chełmska - wieża widokowa. Powrót do Warszawy ok. godz. 22.00.
6 dzień - śniadanie + prowiant na drogę powrotną, zajęcia rekreacyjno-sportowe (piłka siatkowa, koszykowa, nożna, kampa). 
Powrót do Warszawy ok. godz. 22.00.

5/6. WIELICZKA - ZAKOPANE - KRAKÓW 

Liczba osób 30-35 osób 36-40 osób 41-45 osób

CENA 5 DNI 625 zł/os. 575 zł/os. 549 zł/os.

CENA 6 DNI 699 zł/os. 664 zł/os. 638 zł/os.

1 dzień - przejazd do Wieliczki - zwiedzanie Kopalni Soli (trasa turystyczna), przejazd do 
Murzasichla - miejsca zakwaterowania; obiadokolacja.
2 dzień - śniadanie, przejazd do Zakopanego - wjazd na Gubałówkę - podziwianie panoramy Tatr 
i Zakopanego, zjazd z Gubałówki kolejką linową, Kościół na Krzeptówkach; spacer po Krupówkach; 
powrót do miejsca zakwaterowania; obiad; gry i zabawy sportowo-rekreacyjne; kolacja; dyskoteka.
3 dzień - śniadanie; wycieczka do Morskiego Oka, powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja.
4 dzień - śniadanie; przejazd do Zakopanego - Wielka Krokiew, Muzeum Tatrzańskie im. 
T. Chałubińskiego, Kościół i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, piesza wycieczka Doliną Kościeliską 
do schroniska na Hali Ornak; powrót do miejsca zakwaterowania; obiadokolacja; spotkanie 
z Gawędziarzem Góralskim; ognisko.
5 dzień - śniadanie + prowiant na drogę powrotną; przejazd do Krakowa - przejście Drogą Królewską, 
Barbakan, Stare Miasto, Sukiennice, Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza; Wawel, Katedra - 
zwiedzanie Dzwonu Zygmunta, Grobów Królewskich, Muzeum Katedralnego, Smocza Jama;  Park 
Wodny - zajęcia na krytej pływalni (1 godz.). Powrót do Warszawy ok. godz. 21:30.
6 dzień - śniadanie + prowiant na drogę powrotną; gry i zabawy rekreacyjne (m.in. tenis stołowy, 
piłka koszykowa). Powrót do Warszawy ok. godz. 21.30.


