


ZŁOTE PIASKI
obóz młodzieżowy 11-18 lat 

Âwiadczenia zawarte w cenie: 9 noclegów w hotelu • wy˝ywienie zgodnie z opisem • przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacjà 
i toaletà (wyjazd z Katowic) • ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 7.000 zł, KL 15.000 €, baga˝ 800 zł, OC 20.000 €)•wykwalifikowana 
opieka pedagogiczna, opieka rezydenta w j´zyku polskim, kierownika obozu, ratownika • realizacja programu •suchy prowiant na drog´ 
• gry, konkursy z nagrodami, bal przebieraƒców, Neptunalia • bezpłatny transfer na pla˝´ Nirvana • inne Êwiadczenia podane w opisie 
młodzie˝owego all inclusive hotelu Złoty Róg.

www.europol.com.pl

Kod: BUL7000

12
dni

Hotel Złoty Róg***

PROGRAM:
1 dzieƒ: wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy/Słowacj´, W´gry, Ru-
muni´ (wymagany paszport lub dowód osobisty).
2 dzieƒ: przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, obiad, 
zapoznanie si´ z obiektem i regulaminem, kolacja, nocleg.
3-10 dzieƒ: realizacja programu pod okiem doÊwiadczonej kadry, 
m.in.: wypoczynek, kàpiele morskie pod opiekà ratownika, pla˝o-
wanie, korzystanie z basenu kàpielowego w hotelu, wycieczki piesze 
ze zwiedzaniem najbli˝szej okolicy, gry, zabawy rekreacyjne, integra-
cyjne, konkursy z nagrodami, plastyczne, mody, rzeêby w piasku, 
czystoÊci, basen na wesoło, bal przebieraƒców, Neptunalia, konkursy 
taƒca, konkursy piosenki, wybory Miss i Mistera obozu, wycieczka do 
Warny, zawody sportowe, du˝o ruchu na Êwie˝ym powietrzu, Êcie˝ka 
zdrowia, tor przeszkód, wyjÊcie do renomowanej dyskoteki w cen-
trum Złotych Piasków.
11 dzieƒ: zakoƒczony Êniadaniem (suchy prowiant na drog´), wyjazd 
w godzinach przedpołudniowych.
12 dzieƒ: Êniadanie na terenie Słowacji, przyjazd do Polski (Katowice 
– ok. godz. 15:00-16:00).

Opis: dogodnie usytuowany w północnej cz´Êci kurortu, zaledwie 
ok. 700 m od centrum i aquaparku, na wzniesieniu, wÊród zieleni.
W obiekcie: restauracja z tarasem, bar, basen kàpielowy z brodzi-
kiem dla dzieci, parasole i le˝aki przy basenie (iloÊç ograniczona), 
recepcja, winda, sklep, plac zabaw dla dzieci. Za dodatkowà opłatà 
– internet, salka fitness, bilard, tenis stołowy, sejf w recepcji.
Pla˝a: ok. 700 m, piaszczysta lub bezpłatny transfer na pla˝´ 
Nirvana (ok. 1,8 km od hotelu). Transfer odbywa si´ zgodnie  
z wczeÊniej ustalonym rozkładem.
Pokoje: 4-osobowe (mo˝liwe równie˝ pokoje 5-osobowe), z ła-
zienkà, klimatyzacjà, TV-SAT (z polskim kanałem), lodówkà, tele-
fonem oraz balkonem.
Wy˝ywienie: 3 x dziennie w formie bufetu: Êniadanie (nabiał, 
w´dliny, jajka, kiełbaski, sałatki, d˝emy, muesli, owoce, napoje 
ciepłe i zimne), obiad i kolacja (przystawka, dania główne mi´sne 
i wegetariaƒskie, ró˝norodne dodatki np. ziemniaki, frytki, duszone 
jarzyny, sałatki, ry˝, deser, owoce). Dodatkowo do obiadu podawa-
na jest zupa. Bułgarskie napoje do posiłków (obiadu, kolacji) w ho-
telu – w dowolnej iloÊci, oraz mi´dzy posiłkami – woda mineralna.

UWAGA: Istnieje mo˝liwoÊç zamówienia samego zakwaterowania dla grup – na zapytanie.



MŁODZIEŻOWE
All Inclusive Light

www.obozymlodziezowe.turystyka.pl

MŁODZIE˚OWE ALL INCLUSIVE LIGHT zawarte w naszej cenie  
hotelu Złoty Róg:  rezerwujàc obóz młodzie˝owy w hotelu Złoty Róg otrzy-
mujesz o wiele wi´cej ni˝ standardowe Êwiadczenia: Êniadania, obiady  
i kolacje – podawane w formie bufetu, bez ograniczeƒ (za wyjàtkiem de-
serów), dodatkowo: bułgarskie napoje do posiłków (obiadu, kolacji) w ho-
telu w dowolnej iloÊci, oraz mi´dzy posiłkami – woda mineralna • popo-
łudniowa przekàska: kanapka, kawałek pizzy, ciasteczko itp. • wycieczka 
autokarowa do Warny z przewodnikiem • pokoje wyposa˝one dodatkowo  
w klimatyzacj´, TV-SAT, lodówk´, telefon • wyjÊcie do renomowanej dys-
koteki w centrum Złotych Piasków (wraz z biletem wst´pu) • Êniadanie  
w drodze powrotnej na terenie Słowacji (jajecznica lub parówki, chleb, do-
datki, herbata). Dodatkowe informacje o młodzie˝owych pakietach all inclu-
sive light – „To nale˝y wiedzieç”.

Termin imprezy Ilość noclegów Cena za osobę  
w pokoju 4 os.

28.06-09.07.2016 9 1 255 zł
01.07-12.07.2016 9 1 295 zł
04.07-15.07.2016 9 1 295 zł
07.07-18.07.2016 9 1 295 zł
10.07-21.07.2016 9 1 295 zł
13.07-24.07.2016 9 1 295 zł
16.07-27.07.2016 9 1 295 zł
19.07-30.07.2016 9 1 295 zł
22.07-02.08.2016 9 1 295 zł
25.07-05.08.2016 9 1 295 zł
28.07-08.08.2016 9 1 295 zł
31.07-11.08.2016 9 1 295 zł
03.08-14.08.2016 9 1 295 zł
06.08-17.08.2016 9 1 295 zł
09.08-20.08.2016 9 1 295 zł
12.08-23.08.2016 9 1 295 zł
15.08-26.08.2016 9 1 255 zł

Cena nie zawiera: opłaty miejscowej w wysokoÊci 100 zł/os./pobyt – płat-
ne przy rezerwacji • kaucji zwrotnej: 10€ (płatna na miejscu jako zabezpie-
czenie przed ewentualnymi szkodami wyrzàdzonymi przez uczestnika obozu 
młodzie˝owego).



BAR  ŠUŠANJ
CZARNOGÓRA  

obóz młodzieżowy 11-18 lat 

Âwiadczenia zawarte w cenie: 9 noclegów • wy˝ywienie zgodnie z opisem • przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacjà i toaletà 
(wyjazd z Katowic) • ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 7.000 zł, KL 15.000 €, baga˝ 800 zł, OC 20.000 €) • wykwalifikowana opieka peda-
gogiczna, opieka rezydenta w j´zyku polskim, kierownika obozu, ratownika • realizacja programu •suchy prowiant na drog´. 

www.europol.com.pl

Kod: CGA7003

12
dni

Pensjonat Palma

PROGRAM:
1 dzieƒ: wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy, Austri´, Słoweni´, Chor-
wacj´, BoÊni´ i Hercegowin´, Chorwacj´, Czarnogór´. 
2 dzieƒ: przyjazd do pensjonatu w godz. porannych, czas wolny, zajmowanie 
pokoi, obiad, zapoznanie si´ z obiektem i regulaminem, kolacja, nocleg. 
3-10 dzieƒ: realizacja programu pod okiem doÊwiadczonej kadry, m.in.: wy-
poczynek, kàpiele morskie pod opiekà ratownika, pla˝owanie, wycieczki pie-
sze ze zwiedzaniem najbli˝szej okolicy, gry, zabawy rekreacyjne, integracyj-
ne, konkursy z nagrodami, plastyczne, mody, czystoÊci, bal przebieraƒców, 
Neptunalia, konkursy taƒca, konkursy piosenki, wybory Miss i Mistera obo-
zu, zawody sportowe, du˝o ruchu na Êwie˝ym powietrzu, Êcie˝ka zdrowia, 
tor przeszkód.
11 dzieƒ: zakoƒczony Êniadaniem (suchy prowiant na drog´), wyjazd  
w drog´ powrotnà w godzinach popołudniowych.
12 dzieƒ: przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Opis: pensjonat poło˝ony jest w spokojnej cz´Êci Baru – Šušanj,  
w jednym z najbardziej malowniczych regionów Czarnogóry. BAR – to 
znany kurort wakacyjny, usytuowany w południowo-zachodniej cz´Êci 
Czarnogóry, nad Morzem Adriatyckim. Malownicze poło˝enie, fanta-
zyjnie postrz´piona linia brzegowa, góry, które prawie „wchodzà do 
morza”, ciekawa Êródziemnomorska roÊlinnoÊç, a tak˝e piaszczyste  
i ˝wirowo-kamieniste pla˝e przyciàgajà w ten rejon turystów z całego 
Êwiata. ŠUŠANJ to niewielka miejscowoÊç przylegajàca do Baru. Ide-
alne poło˝enie pensjonatu wzgl´dem centrum Baru ułatwia dost´p do 
ró˝norodnych knajpek i sklepów.
W obiekcie: recepcja, restauracja z zewn´trznym tarasem, bezpłatne łàcze 
internetowe Wi-Fi dost´pne w restauracji.
Pla˝a: najbli˝sza ok. 500 m (Šušanj Beach), ˝wirowo-kamienista, serwis 
pla˝owy – na ˝yczenie (odpłatnie), łagodnie schodzàca do morza. Na pla˝y 
mieÊci si´ kilka barów, restauracji, kàcik dla dzieci, boiska sportowe. 
Pokoje: 2-, 3- i 4-osobowe lub studia dla maksymalnie 5 osób (2 pokoje 
ze wspólnà łazienkà): skromnie, lecz funkcjonalnie urzàdzone, z pełnym 
w´złem sanitarnym, balkonem lub tarasem, telewizorem, z indywidualnà 
klimatyzacjà dla ka˝dego pokoju w cenie. 
Wy˝ywienie: 3 x dziennie: Êniadania w formie bufetu (m.in.: nabiał, w´dliny, 
kiełbaski, jajka, muesli, pieczywo, warzywa), obiady serwowane (jedno cie-
płe danie + napój), kolacje serwowane (pierwsze danie zupa, główne danie 
np. mi´so lub ryba, z frytkami lub ziemniakami, sałatka, deser).



www.obozymlodziezowe.turystyka.pl

Bar – jeden z najsłynniejszych kurortów tej cz´Êci Europy, nowoczesny, ale bardzo przyjazny dla 
turystów. Znany z du˝ej iloÊci drzew oliwkowych i sadów owoców południowych (mandarynki, 
pomaraƒcze, kiwi, granaty, figi). Trzy kilometry od centrum Baru znajduje si´ Stary Bar, w którym 
roÊnie najstarsze drzewo oliwne – Mirovica zasadzone ok. 800 lat przed naszà erà. W Starym Barze 
znajdujà si´ ruiny starego miasta, które prawdopodobnie pochodzà z X wieku i sà wpisane na List´ 
Âwiatowych Zabytków UNESCO.
Šušanj – niewielka, urokliwa miejscowoÊç usytuowana na granicy z Barem, z fantazyjnie postrz´-
pionà linià brzegowà i górami, które prawie „wchodzà do morza”. Idealna baza wypadowa na wy-
cieczki fakultatywne.

Termin imprezy Ilość noclegów Cena PROMOCYJNA 
za 1 os. 

04.07-15.07.2016 9 1 445 zł
13.07-24.07.2016 9 1 445 zł
22.07-02.08.2016 9 1 445 zł

Cena nie zawiera: opłaty miejscowej w wysokoÊci  
55 zł/os./pobyt – płatne przy rezerwacji • kaucji zwrotnej: 
10 € (płatna na miejscu jako zabezpieczenie przed ewen-
tualnymi szkodami wyrzàdzonymi przez uczestnika obozu 
młodzie˝owego).



HISZPANIA + 
FRANCJA

obóz młodzieżowy 11-18 lat 

Âwiadczenia zawarte w cenie: 7 noclegów w hotelu Marisol • 2 noclegi tranzytowe (w tym jeden w okolicach Pary˝a) • wy˝ywienie 
zgodnie z opisem • przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacjà i toaletà (wyjazd z Katowic) • ubezpieczenie Signal Iduna (NNW  
7.000 zł, KL 15.000 €, baga˝ 800 zł, OC 20.000 €) • wykwalifikowana opieka pedagogiczna, opieka pilota, kierownika obozu, ratownika • 
realizacja programu: Avignon, Barcelona, Montserrat, Girona i Figueres, Pary˝ • suchy prowiant na drog´.

www.europol.com.pl

Kod: HIS7009

12
dni

Hotel Marisol** Calella

PROGRAM:
1 dzieƒ: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 dzieƒ: przejazd przez Niemcy, Francj´. Nocleg tranzytowy.
3 dzieƒ: Êniadanie. Po drodze, zwiedzanie Avignon. Przyjazd na Costa Brava 
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.
4-9 dzieƒ: realizacja programu pod okiem doÊwiadczonej kadry, m.in.: wypo-
czynek, kàpiele morskie pod opiekà ratownika, pla˝owanie, wycieczki piesze 
ze zwiedzaniem najbli˝szej okolicy, gry, zabawy rekreacyjne, integracyjne, 
konkursy z nagrodami, plastyczne, mody, rzeêby w piasku, czystoÊci, basen 
na wesoło, bal przebieraƒców, Neptunalia, konkursy taƒca, konkursy piosen-
ki, wybory Miss i Mistera obozu, zawody sportowe, du˝o ruchu na Êwie˝ym 
powietrzu, Êcie˝ka zdrowia, tor przeszkód, wyjÊcia na dyskoteki, realizacja  
3 wycieczek: 1.) Barcelona, 2.) Montserrat, 3.) Girona oraz Figueres.
10 dzieƒ: Êniadanie. Wykwaterowanie. Pobranie suchego prowiantu na 
drog´. Wyjazd w kierunku Polski. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg 
tranzytowy w okolicach Pary˝a.
11 dzieƒ: Êniadanie. Zwiedzanie Pary˝a. W godzinach wieczornych wyjazd 
w drog´ powrotnà do Polski. W zwiàzku z faktem, ˝e jest to jeden dzieƒ  
w Pary˝u, program nie przewiduje czasu na zwiedzanie wn´trz obiektów, 
muzeów itd. Mo˝liwoÊç zjedzenia obiadokolacji w restauracji typu flunch (ok. 
10-12 €).
12 dzieƒ: przyjazd do Polski.

Opis: obóz młodzie˝owy z pakietem „Wycieczkowe All Inclusive” – 
poza standardowym programem (wypoczynek, pla˝owanie, zabawy, gry, 
konkursy itp.) zapraszamy na 3 wycieczki autokarowe: Barcelona – ze 
stadionem Camp Nou, zjawiskowà bazylik´ La Sagrada Familia, słyn-
nym deptakiem Las Ramblas, Montserrat z przepi´knie usytuowanym 
na wysokoÊci ponad 1000 m klasztorem benedyktyƒskim, Girona i Figu-
eres – cudowna Êredniowieczna starówka i muzeum Salvadora Dalego. 
Poza tym, zwiedzimy Avignon w drodze do Hiszpanii, oraz Pary˝ w drodze 
powrotnej. Nasi obozowicze mogà swobodnie korzystaç z basenu który 
znajduje si´ w pobliskim, zaprzyjaênionym hotelu.
Pla˝a: ok. 400 m od hotelu, bezpłatna, piaszczysta.
Pokoje: pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami.
Wy˝ywienie: 3 x dziennie (FB) – Êniadania, lunche, kolacje w formie bufetu. 
Do lunchu i kolacji podawana woda w dzbankach.

foto: Dangla

foto: DanglaContinental



www.obozymlodziezowe.turystyka.pl

Costa Brava – to najbardziej znane wybrze˝e Hiszpanii, najch´tniej przez tu-
rystów odwiedzane i najbardziej rozrywkowe. Ale to nie wszystko. Costa Brava 
zachwyca krajobrazami i poło˝eniem – morze i skały tworzà niepowtarzalnà 
sceneri´. Zapraszamy Was do najbardziej znanych miejsc tego „dzikiego” 
wybrze˝a. Ka˝dy znajdzie tu coÊ dla siebie – słoƒce, morze, sklepy, restauracje 
i goràcy, hiszpaƒski temperament...

Calella – to jedna z najsłynniejszych miejscowoÊci na wybrze˝u Costa del Ma-
resme. Swojà popularnoÊç miasto zawdzi´cza nie tylko zabytkowemu centrum, 
słonecznej pla˝y i szerokiej gamie oferowanych rozrywek, ale tak˝e atrakcyjnej 
lokalizacji od stolicy Barcelony. Istnieje równie˝ dogodne połàczenie z Blanes – 
znanym kurortem ze słynnym ogrodem botanicznym.

Termin imprezy Ilość noclegów Cena PROMOCYJNA 
za 1 os. 

30.06-11.07.2016 7+2 2 100 zł
07.07-18.07.2016 7+2 2 100 zł
14.07-25.07.2016 7+2 2 100 zł
21.07-01.08.2016 7+2 2 100 zł

Cena nie zawiera: taksy klimatycznej: ok. 0,5 €/os./
dzieƒ • biletów wst´pu do zwiedzanych obiektów • kau-
cji zwrotnej: 10 € (płatna na miejscu jako zabezpiecze-
nie przed ewentualnymi szkodami wyrzàdzonymi przez 
uczestnika obozu młodzie˝owego).

„Wycieczkowe All Inclusive –  wycieczki w cenie”
BARCELONA • MONTSERRAT • GIRONA I FIGUERES 

AVIGNON • PARYŻ 



Biuro Podró˝y Euro Pol Tour Sp. z o.o.
40-160 Katowice, Al. Korfantego 79
tel. 32 253 02 07 lub 08, fax 32 258 74 95
europol@europol.com.pl
www.europol.com.pl
obozy@europol.com.pl
www.obozymlodziezowe.turystyka.pl
gg: 48072757 • skype: ept.obozy.mlodziezowe.grupy

KATERINI PARALIA, 
GRECJA

obóz młodzieżowy 11-18 lat 
Kod: GRE7002 

12
dni

Hotel Olympias

PROGRAM:
1 dzieƒ: wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy lub Słowacj´, W´gry, Serbi´, 
Macedoni´, Grecj´. 
2 dzieƒ: przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, 
zajmowanie pokoi od godz. 14.00, obiad, zapoznanie si´ z obiektem i regula-
minem, kolacja, nocleg.
3-10 dzieƒ: realizacja programu pod okiem doÊwiadczonej kadry, m.in.: 
wypoczynek, kàpiele morskie pod opiekà ratownika, pla˝owanie, wycieczki 
piesze ze zwiedzaniem najbli˝szej okolicy, gry, zabawy rekreacyjne, integra-
cyjne, konkursy z nagrodami, plastyczne, mody, rzeêby w piasku, czystoÊci, 
basen na wesoło, bal przebieraƒców, Neptunalia, konkursy taƒca, konkursy 
piosenki, wybory Miss i Mistera obozu, zawody sportowe, du˝o ruchu na 
Êwie˝ym powietrzu, Êcie˝ka zdrowia, tor przeszkód, wyjÊcie na dyskoteki.
11 dzieƒ: zakoƒczony Êniadaniem (suchy prowiant na drog´), wyjazd  
w drog´ powrotnà w godzinach popołudniowych.
12 dzieƒ: przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Opis: dogodnie usytuowany w odległoÊci spaceru (3 min.) od centrum 
miejscowoÊci. W obiekcie recepcja, klimatyzowana restauracja, winda.  
W pobli˝u budynku znajduje si´ kompleks sportowy z boiskiem do gry  
w koszykówk´ oraz plac zabaw dla dzieci.
Pla˝a: ok. 200 m od hotelu, piaszczysta, szeroka, wyposa˝ona w boiska  
do gry w siatkówk´, wst´p bezpłatny.
Pokoje: przestronne pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkà, TV, balkonem i klima-
tyzacjà (płatna: 4 €/dzieƒ).
Wy˝ywienie: 3 x dziennie (Êniadania – w hotelu, w formie bufetu, obiady  
i kolacje – serwowane, w restauracji tu˝ przy hotelu)

Katerini Paralia – najbardziej znana miejscowoÊç wypoczynkowa w Grecji. 
T́ tniàca ˝yciem miejscowoÊç, poło˝ona na Riwierze Olimpijskiej, u podnó˝a 
Olimpu. Âródziemnomorski klimat pozwala wypoczywaç na złocistych, piasz-
czystych pla˝ach Morza Egejskiego, a jednoczeÊnie w´drowaç Êcie˝kami 
pot´˝nego masywu górskiego z widokiem na morze. Mo˝na spotkaç tu mnó-
stwo sklepów (m. in. z futrami), restauracji, kawiarni, barów szybkiej obsługi.

Âwiadczenia zawarte w cenie: 9 noclegów w hotelu • wy˝ywienie zgodnie z opisem • przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacjà  
i toaletà (wyjazd z Katowic) • ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 7.000 zł, KL 15.000 €, baga˝ 800 zł, OC 20.000 €) • wykwalifikowana opieka 
pedagogiczna, opieka pilota, kierownika obozu, ratownika • realizacja programu • suchy prowiant na drog´ • taksa klimatyczna.

Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej: 10€ (płatna na miejscu jako zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami wyrzàdzonymi przez uczestnika obozu młodzie˝owego).

Termin imprezy Ilość noclegów Cena katalogowa 
za 1 os.

07.07-18.07.2016 9 1 595 zł
16.07-27.07.2016 9 1 595 zł
25.07-05.08.2016 9 1 595 zł


