Kto pierwszy ten lepszy!
W GRUPIE TANIEJ!

OK TOURS, ul Podmurna 40, 87-100 Toruń
www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl
tel. 56 652 12 57, NIP 956 165 38 04
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pod nr 226
OK TOURS jest członkiem założycielem
Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej

Kto pierwszy ten lepszy !
PROMOCJA ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ

przy rezerwacji do 30.12.2019
Największy wybór ofert i terminów!
- GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY!
W przypadku pojawienia się w ofercie OK TOURS niższej ceny na dokładnie tę
samą ofertę w tym samym terminie - zwracamy różnicę!
Dotyczy również ofert Last Minute.
- GWARANCJA STAŁEJ CENY - gratis!
- Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – gratis!
- Zmiany gratis! Do 30 dni przed datą wyjazdu można
wielokrotnie zmieniać swój wybór z zachowaniem prawa do promocji

przy rezerwacji do 31.01.2020
- GWARANCJA STAŁEJ CENY - gratis!
- Dwie zmiany gratis!
Do 30 dni przed datą wyjazdu można dwa razy zmienić swój wybór
z zachowaniem prawa do promocji

minimum 4 osoby
minimum

6 osób

minimum

8 osób

Obowiązuje do 31.05.2020
Rabat przyznajemy każdemu z przyjaciół.
Warunki: przyjaciele jadą na ten sam obóz
oraz zapisują się na wyjazd
tego samego dnia. Przy rezerwacji
należy wpisać nazwiska przyjaciół.
Łączy się z Promocją BE FIRST i SKOT.
Nie łączy się z innymi promocjami,
w tym RODZEŃSTWO.

przy rezerwacji do 31.03.2020
- Jedna zmiana gratis!
Do 30 dni przed datą wyjazdu można zmienić swój wybór
z zachowaniem prawa do promocji

UWAGA !

Ilość miejsc na każdym ETAPIE promocji BE FIRST jest limitowana,
co oznacza, że może zostać wyczerpana przed upływem wyznaczonej daty.
W takim przypadku obowiązują warunki kolejnego etapu BE FIRST.

Każde z rodzeństwa jadące z nami
na dowolne obozy lub kolonie
otrzymuje dodatkowe 50 zł rabatu!
Promocja nie dotyczy kuzynostwa
tj. rodzeństwa ciotecznego.

- Łączy się z promocją SKOT, RODZEŃSTWO i PRZYJACIELE
Łączy się z Promocją BE FIRST i SKOT.
Nie łączy się z innymi promocjami
w tym PRZYJACIELE, Last Minute.

Stały

Klient

OK

TOURS

Łączy się z promocją BE FIRST,
RODZEŃSTWO i PRZYJACIELE
i innymi, w tym Last Minute

SKOT mały: za drugi wyjazd z OK TOURS
SKOT duży: za trzeci wyjazd z OK TOURS
SUPER SKOT: za czwarty i kolejny wyjazd z OK TOURS

Szczegółowy opis PROMOCJI dostępny na www.oktours.pl

Zaliczka 30% zgodnie z Warunkami Uczestnictwa

UWAGA !
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PLUS
Dodatkowy rabat dla każdego,
kto aktywnie promuje naszą ofertę.

ZOSTAŃ NASZYM
PROMOTOREM!
Szczegóły na www.oktours.pl
EXTRA PLUS łączymy
z wszystkimi pozostałymi promocjami.

PROMOCJE NIE DOTYCZĄ OBOZÓW I KURSÓW JĘZYKOWYCH W LONDYNIE ORAZ NA MALCIE.

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIE KL i NNW - zawarte w cenie
POLISA AXA nr 112291
Na obozach zagranicznych polisa obejmuje:
KL do kwoty 10 000 €/os.
NNW do kwoty 2 000 €/os.
Bagaż – do kwoty 200 €
ZWIĘKSZENIE SUM GWARANCYJNYCH
KL do kwoty 30 000 €/os.
NNW do kwoty 4 000 €/os.
Bagaż do kwoty 400 €
Koszt 50 zł
ZGŁASZANIE SZKODY
ubezpieczyciel AXA tel. 22 575 90 80

ZALECAMY:

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI - AXA
Dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie - koszt 3%
całkowitej ceny imprezy, gwarantuje zwrot 100 %
wpłaconych środków przy spełnieniu Warunków
ubezpieczenia (deklarowane w dniu założenia rezerwacji).
DODATKOWE UBEZPIECZENIE
PRZY CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH - AXA
Koszt 100 zł
GWARANCJA STAŁEJ CENY
Rezerwacji nie obejmują ewentualne podwyżki
związane ze wzrostem cen paliw lub kursu walut.
Koszt 40 zł

WAZNE INFORMACJE
GRUPY WIEKOWE

Wiek na wszystkich obozach rozpatrujemy
rocznikowo.

KONTAKT CALODOBOWY
Jest to telefon interwencyjny w ważnych sprawach,
czynny tylko w sezonie.
Pod tym numerem nie udzielamy informacji
sprzedażowej na temat oferty.

Wyjątek: OK HIP HOP CAMP Party Hotel
Wakacje 18+ wyłącznie dla osób, które
maja ukończone 18 lat.

WAZNE TELEFONY

Telefony bezpośrednie do wszystkich
naszych KIEROWNIKÓW kolonii/obozów
podajemy na www.oktours.pl,
zakładka Dla Rodziców.

BAGAZ w autokarze

Do autokaru można wziąć: 1 bagaż zasadniczy
o wadze nieprzekraczającej 20 kg i sumie wymiarów
nie większej niż 180 cm + bagaż podręczny
o wadze do 5 kg.
Za bagaż niespełniający wymagań, może być pobrana
dopłata wg cennika przewoźnika.

CO SPAKOWAC NA WYJAZD
Praktyczne informacje, co spakować na dany wyjazd
znajdziecie przy każdej ofercie, na naszej stronie
www.oktours.pl

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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ORIENTACYJNE
GODZINY
POWROTU

BUŁGARIA
GRECJA

HISZPANIA

CZARNOGÓRA
WŁOCHY

BUŁGARIA
GRECJA

HISZPANIA

0

0

-

17:00

11:00

-

13:00

16:00

-

150

150

150

08:00

02:00

11:00

22:00

01:00

14:00

CZECHOWICE- DZIEDZICE
wyjazd: stacja Amic/BurgerKing przy DK1
powrót: stacja Shell/KFC przy DK1

0

0

200

16:00

10:00

06:00

14:00

17:00

18:00

CZĘSTOCHOWA
wyjazd: McDonald’s przy DK1 kier. Katowice, od Al. Woj.Polskiego
powrót: McDonald’s przy DK1 kier. W-wa, od ul. Drogowców

50

50

180

14:00

08:00

08:00

16:00

19:00

16:00

GDAŃSK *
parking przy Ergo Arenie, Plac Dwóch Miast

200

200

-

05:30

23:30

-

23:55

03:00

-

GORZÓW WIELKOPOLSKI *
parking przed Dw. PKP, k. Biedronki

200

200

-

06:00

00:05

-

23:55

03:00

-

KATOWICE
Dw. Autobusowy st. 1-3, ul. P. Skargi

50

50

200

15:00

09:00

07:00

15:00

18:00

17:00

KIELCE
parking przy stadionie Korona, ul. Ściegiennego

100

100

-

12:30

06:30

-

17:30

20:30

-

KRAKÓW **
wyjazd: stacja BP/KFC ul. Opolska 60;
powrót: stacja Amic/McDonald’s ul. Opolska 9

70

70

200

14:30

08:30

06:00

15:30

18:30

18:00

LESZNO
parking przed stadionem A. Smoczyka, ul. 17 Stycznia

150

150

-

10:00

04:00

-

20:00

23:00

-

ŁÓDŹ
nowa stacja BP przy A1, Rondo na ul. Józefiaka przy ul. Kątnej

100

100

150

12:00

06:00

10:00

18:00

21:00

14:00

OLSZTYN *
parking na CIRCLE K przy Dw. PKP / PKS

200

200

-

06:00

00:05

-

23:55

03:00

-

OPOLE
Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4

100

100

-

14:00

08:00

-

16:00

19:00

-

OSTRÓDA *
Dw. PKP, ul. Słowackiego

200

200

-

07:30

01:30

-

23:00

02:00

-

POZNAŃ
parking przy Dworcu Letnim, ul. Dworcowa, na dojeździe do Dw. Gł. PKP

150

150

100

08:00

02:00

14:00

22:00

01:00

11:00

RADOM
parking przed Dw. PKP, ul. Prażmowskiego

100

100

-

11:00

05:00

-

19:00

22:00

-

SZCZECIN *
parking przy Trasie Zamkowej, Plac Żołnierza Polskiego 6

200

200

-

04:00

22:00

-

02:00

05:00

-

TORUŃ
Dw. Autobusowy, ul. Dąbrowskiego, st. 12

150

150

150

09:00

03:00

10:00

21:00

23:55

15:00

-

-

0

-

-

16:00

-

-

09:00

WARSZAWA
Plac Defilad PKiN

150

150

200

09:30

03:30

08:00

20:30

23:30

17:00

WŁOCŁAWEK
parking przy Hali Mistrzów, Al. Chopina 8

150

150

-

10:00

04:00

-

20:00

23:00

-

WROCŁAW **
parking przy Aquaparku, ul. Petrusewicza

150

150

100

12:00

06:00

10:00

18:00

21:00

15:00

Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki
ok.15 min. przed planowaną godziną odjazdu
BIELSKO - BIAŁA
Dworzec PKS, płyta dolna, ul. Warszawska
BYDGOSZCZ
Dw. PKS st. 17-19, ul. Jagiellońska 58

TORZYM
stacja ORLEN ul. Sulęcińska

* Wyjazdy realizowane przy minimum 5 osobach
** Wyjazdy realizowane przy minimum 5 osobach – dot. HISZPANII
wyjazd dnia poprzedzającego datę rozpoczęcia obozu (przed północą)
powrót po północy następnego dnia
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BUŁGARIA
GRECJA

CZARNOGÓRA
WŁOCHY

GODZINY
ODJAZDU

HISZPANIA

ISTNIEJE MOZLIWOSC PRZESIADKI
LUB DOWOZU UCZESTNIKÓW BUSEM

CZARNOGÓRA
WŁOCHY

KOSZTY
w zl / os.
za transport
w dwie strony

Odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

To zdecydowanie jeden z najbardziej szalonych i modnych kurortów w tej części Morza Śródziemnego!
Nazywany jest „Dubrownikiem w miniaturze” ze względu na niezwykłe Stare Miasto położone na
półwyspie. Będziemy odpoczywać na przepięknych plażach nad lazurowymi wodami Riwiery
Budvanskiej otoczonej malowniczymi wzgórzami. Wieczorami legendarne bałkańskie kluby, dyskoteki
oraz dziesiątki barów zlokalizowanych przy zatoce z pewnością skradną serca fanom dobrej zabawy!

Grupa wiekowa 15-19 lat
Hotel ** LOZA
www.facebook.com/HotelLozaBudva/ tel. 0038268179901
Wymarzona miejscówka!
Mieszkamy w samej Budvie, w hotelu położonym 10 minut drogi spacerem od plaży.
W bliskiej odległości liczne restauracje, sklepy, markety. Bezpłatne WiFi dostępne na
terenie całego obiektu.
POKOJE skromnie urządzone 2-5 osobowe z łazienkami. Możliwe łóżka piętrowe.
W pokojach klimatyzacja - w cenie, TV-sat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hotel TINTYAVA***

TURNUS

LOZA**
15-19 lat

02.07 – 12.07
10.07 – 20.07
18.07 – 28.07
26.07 – 05.08
03.08 – 13.08
11.08 – 20.08*
18.08 – 27.08*

1795
1845
1845
1845
1795
1745
1695

* turnus skrócony - 7 noclegów

WYŻYWIENIE

CENY ZAWIERAJĄ:

CENY NIE ZAWIERAJĄ:

3 posiłki dziennie- w formie bufetu

- transport autokarem LUX (AC, WC,
DVD)- patrz rozkład jazdy str. 4
- 8 lub 7 (*) noclegów w hotelu**
- wyżywienie: 3 x dziennie
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- wakacyjne zdjęcia z turnusu
(link z dostępem)
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
- opłatę na TFG

- dopłaty do transportu- patrz rozkład
jazdy str. 4
- suchego prowiantu w drodze
do Czarnogóry
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 €
- obowiązkowej opłaty klimatyczno
- administracyjnej 15 €

PROMOCJE:

SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
RODZEŃSTWO – 50 zł
PRZYJACIELE -50 zł, -80 zł, -100 zł

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: wyjazd z poszczególnych miast, zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!). Wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych po
rozdzieleniu kierunków: Czarnogóra i Włochy w bazie przesiadkowej w Czechowicach
-Dziedzicach. Przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację lub Czechy, Austrię, Słowenię
i Chorwację.
DZIEŃ 2: przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, pierwszy
posiłek - kolacja
DZIEŃ 3-9: W trakcie pobytu - odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich
i słonecznych, bawimy się, gramy, zero nudy. Nasza #SpokoKadra wypełni Wam
czas i zapewni atrakcje! W programie m.in. zwiedzanie Starego Miasta w Budvie,
programy animacyjne, wieczory integracyjne, zabawa w klubach dyskotekowych,
city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, wyjścia „na miasto”, shopping,
fantastyczne wycieczki.
DZIEŃ 10: po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, lunch, w godzinach
popołudniowych wyjazd do Polski, nocny przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowację
lub Chorwację, Słowenię, Austrię, Czechy.
DZIEŃ 11: Przyjazd do Polski około południa. Powrót do poszczególnych miast zgodnie
z rozkładem jazdy. Odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.

KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 25 € obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczno
- administracyjną opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.

BE FIRST Ilość miejsc ograniczona!
- do 30.12.2019 – 300 zł
- do 31.01.2020 – 200 zł
- do 31.03.2020 – 100 zł

DODATKOWO:
MONTENEGRO TOUR – Czarnogóra w pigułce!
KANIONY CZARNOGÓRY
REJS PO ZATOCE KOTORSKIEJ
PIANA PARTY

wykupione
przy rezerwacji
210 zł
-

wykupione
na miejscu
ok. 45 €
ok. 45 €
ok. 40 €
ok. 20 €

Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 €

Hotel ** LOZA

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

5

Rimini - uwielbiany włoski kurort słynący z pięknych plaż i świetnej zabawy! Mieszkamy w samym centrum
imprezowej dzielnicy miasta- Rivazzurra, kilka przecznic od najpopularniejszej trzypoziomowej dyskoteki Carnaby
oraz kultowego Altromondo. W planach mamy zaszaleć w najlepszych młodzieżowych dyskotekach wybrzeża!
Jeśli cenisz sobie zabawę, dobrą kuchnię, a przy okazji chcesz zwiedzić wspaniałe miejsca, ta oferta jest dla
Ciebie! Ten obóz i prawdziwie włoski klimat zostanie Ci w pamięci na bardzo długo!

Hotel TINTYAVA***

Grupa wiekowa 13-19 lat
Hotel ***+ TAMANCO
www.hoteltamanco.com tel. 0039 0541373363, 0039 0541372756
Hotel całoroczny, położony w dzielnicy Rivazzurra di Rimini- od morza 350 m,
korzystamy z plaży publicznej oddalonej o ok. 900 m.
Do naszej dyspozycji jest rekreacyjny taras na dachu hotelowym z leżakami do opalania
oraz jacuzzi (dodatkowo płatne). Na terenie hotelu świetlica z TV, restauracja, recepcja.
POKOJE 2, 3, 4 osobowe z wykorzystaniem dostawek i łóżek piętrowych. Pokoje
z łazienkami, w których są kabiny prysznicowe, co jest ewenementem w hotelach tej
klasy w Rimini. Pokoje wyposażone w klimatyzację- w cenie (włączaną centralnie na
kilka godzin dziennie) oraz sejf. Prawie wszystkie pokoje posiadają balkon. Hotel
zapewnia pościel i ręczniki.
WiFi płatne 5 €/ jedno urządzenie/ pobyt.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie: śniadanie- bufet; lunch- dwa dania, bufet sałatkowy, deser, woda
do picia; kolacja- dwa dania: pierwsze zupa lub makaron, drugie mięso lub ryba, bufet
sałatkowy, woda do picia, owoc lub deser.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!). Wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych po
rozdzieleniu kierunków: Czarnogóra i Włochy w bazie przesiadkowej w Czechowicach
-Dziedzicach. Przejazd nocny przez Czechy, Austrię.
DZIEŃ 2: Przyjazd do hotelu w godzinach rannych, zakwaterowanie od godziny 14,
pierwszy posiłek - lunch.
DZIEŃ 3-9: W trakcie pobytu – odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich
i słonecznych, bawimy się, gramy, zwiedzamy, zero nudy. Nasza #SpokoKadra
wypełni Wam czas i zapewni atrakcje!
W programie m.in. city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, wyjścia „na miasto”,
shopping, wycieczki i dyskoteki (dla uczestników, którzy ukończyli 16 lat - dyskoteki
wyjazdowe, dyskoteka Carnaby i Altromondo od lat 15). Nocne wypady i dyskoteki
zawsze w asyście #SpokoKadry.
DZIEŃ 10: po śniadaniu wyjazd z bagażami do Mirabilandii (obowiązkowy dodatkowy
koszt 160 zł lub 35 €). Mirabilandia jest jednym z najpopularniejszych parków rozrywki
we Włoszech, zlokalizowanym na adriatyckim wybrzeżu. Park podzielony jest na
7 części tematycznych, otaczających centralnie położone jeziora. Mega zielony park
rozrywki oferuje szereg emocjonujących atrakcji. Podczas wizyty w parku zapewniamy
posiłek. Wieczorem wyjazd do Polski, nocny przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy.
DZIEŃ 11: Przyjazd do Polski około południa. Powrót do poszczególnych miast zgodnie
z rozkładem jazdy. Odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.

KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 25 € obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczno-administracyjną
opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają w ostatnim dniu po
wykwaterowaniu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TURNUS

TAMANCO***+
13-19 lat

02.07 – 12.07
10.07 – 20.07
18.07 – 28.07
26.07 – 05.08
03.08 – 13.08
11.08 – 20.08*
18.08 – 27.08*

1945
1995
1995
1945
1895
1845
1795

* turnus skrócony - 7 noclegów

CENY ZAWIERAJĄ:

CENY NIE ZAWIERAJĄ:

- transport autokarem LUX (AC, WC,
DVD) - patrz rozkład jazdy str. 4
- 8 lub 7 (*) noclegów w hotelu***+
- wyżywienie 3 x dziennie
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- wakacyjne zdjęcia z turnusu
(link z dostępem)
- pamiątkowe gadżety OK TOURS
- opłatę na TFG

- dopłaty do transportu - patrz rozkład
jazdy str. 4
- suchego prowiantu w drodze do Włoch
- obowiązkowej opłaty za wstęp do
Mirabilandii 160 zł lub ok. 35 €
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 €
- obowiązkowej opłaty klimatyczno
- administracyjnej 20 €

PROMOCJE:

SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
RODZEŃSTWO – 50 zł
PRZYJACIELE -50 zł, -80 zł, -100 zł

BE FIRST Ilość miejsc ograniczona!
- do 30.12.2019 – 300 zł
- do 31.01.2020 – 200 zł
- do 31.03.2020 – 100 zł

DODATKOWO:
MIRABILANDIA - park rozrywki (obowiązkowo)
RZYM - wycieczka autokarowa
WENECJA - statek
SAN MARINO - wycieczka autokarowa
AQUAFUN - park wodny
DYSKOTEKI: Carnaby, Altromondo, Villa delle
Rose, Peter Pan, Cocorico

wykupione
przy rezerwacji
160 zł
315 zł
270 zł
90 zł
140 zł
-

Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 €
W celu usprawnienia formalności związanych z leczeniem poza granicami, zalecamy
dodatkowo zabranie karty EKUZ - EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO (https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne)

Hotel ***+
TAMANCO
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wykupione
na miejscu
ok. 35 €
ok. 70 €
ok. 60 €
ok. 20 €
ok. 30 €
ok. 10-35 €

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

Wymarzona miejscówka w Grecji!
Liczne tawerny, beach bary, kilka klubów dyskotekowych czynnych codziennie - do wyboru! Odpoczywamy
na przepięknej plaży, niczym greccy bogowie, popijając orzeźwiające napoje z widokiem na ciepłe,
błękitne wody Morza Egejskiego z jednej strony, a z drugiej na masyw Olimpu.

Grupa wiekowa 13-19 lat
Hotel *** YAKINTHOS
http://www.hotelyakinthos.com tel. 0030 698 336 46 61
Nasz hotel położony jest zaledwie 5 minut od gorącej, piaszczystej plaży w miejscowości
Paralia Katerini. Do centrum ok. 7 minut, wiele tawern, barów i sklepów.
Hotel otoczony niewielkim ogrodem, do naszej dyspozycji basen. Bezpłatne WiFi
dostępne na terenie całego obiektu.
POKOJE 4, 5 osobowe z łazienkami, nowocześnie urządzone. W pokojach klimatyzacja
w cenie, TV-sat, lodówka, balkon.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie- w tym śniadania i kolacje w formie bogatego bufetu, woda do lunchu
i kolacji

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: wyjazd z poszczególnych miast, zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!). Około godz. 10:00 rozdzielenie kierunków Grecja
i Bułgaria w bazie przesiadkowej w Czechowicach-Dziedzicach. Wyjazd z kraju
ok. południa. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię.
DZIEŃ 2: przyjazd do hotelu w godzinach wczesnopopołudniowych, pierwszy posiłeklunch, zakwaterowanie od godz. 14:00.
DZIEŃ 3-9: W trakcie pobytu– odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich
i słonecznych, bawimy się, gramy, zero nudy. Nasza #SpokoKadra wypełni Wam
czas i zapewni atrakcje! W programie m.in. programy animacyjne, nauka zorby,
wieczory integracyjne, igrzyska olimpijskie na wesoło, zabawa w klubach
dyskotekowych, city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, wyjścia „na miasto”,
shopping, wycieczki i smak prawdziwej greckiej sielanki.
DZIEŃ 10: po śniadaniu wykwaterowanie, pożegnanie z morzem i ulubionymi zakątkami,
obiad. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Macedonię
i Serbię.
DZIEŃ 11: przejazd przez Węgry i Słowację. W godzinach popołudniowych przyjazd do
kraju i powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. Odbiór młodzieży do
lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Uwaga! Do niektórych miast powrót nastąpi po północy następnego dnia.

KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 25 € obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczno- administracyjną
opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają w ostatnim dniu
po wykwaterowaniu.

Hotel *** YAKINTHOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hotel TINTYAVA***
TURNUS

YAKINTHOS***
13-19 lat

28.06 – 08.07
06.07 – 16.07
14.07 – 24.07
22.07 – 01.08
30.07 – 09.08
07.08 – 17.08
15.08 – 24.08*

1995
2095
2095
2095
2045
1995
1895

* turnus skrócony - 7 noclegów

CENY ZAWIERAJĄ:

CENY NIE ZAWIERAJĄ:

- transport autokarem LUX (AC, WC,
DVD)- patrz rozkład jazdy str. 4
- 8 lub 7 (*) noclegów w hotelu***
- wyżywienie 3 x dziennie
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- wakacyjne zdjęcia z turnusu
(link z dostępem)
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
- opłatę na TFG

- dopłaty do transportu- patrz rozkład
jazdy str. 4
- suchego prowiantu w drodze do Grecji
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 €
- obowiązkowej opłaty klimatycznoadministracyjnej 15 €

PROMOCJE:

SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
RODZEŃSTWO – 50 zł
PRZYJACIELE -50 zł, -80 zł, -100 zł

BE FIRST Ilość miejsc ograniczona!
- do 30.12.2019 – 300 zł
- do 31.01.2020 – 200 zł
- do 31.03.2020 – 100 zł

wykupione
przy rezerwacji
170 zł
210 zł
225 zł

wykupione
na miejscu
ok. 37 €
ok. 45 €
ok. 50 €

OLIMP + PALEOS PANTELEMONAS
- wycieczka autokarowa

115 zł

ok. 25 €

SALONIKI wieczorem - zwiedzanie (+2€ Rotunda)
ŁÓDŹ PIRACKA - rejs z lunchem

115 zł
115 zł

ok. 25 €
ok. 25 €

DODATKOWO:
METEORY - wycieczka autokarowa (+wstęp 3 €)
REJS NA WYSPĘ SKIATHOS
ATENY - wycieczka autokarowa
(+ wstęp 20€ dla 18+ bez legitymacji)

Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej/ studenckiej
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 €
W celu usprawnienia formalności związanych z leczeniem poza granicami, zalecamy
dodatkowo zabranie karty EKUZ - EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO (https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne)

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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Lloret de Mar to największe centrum turystyczne na Costa Brava, które latem zamienia się w mekkę dla imprezowiczów! To tu
znajduje się legendarny klub Tropics, w którym każdego roku bawimy się na koncertach największych światowych gwiazd! Z plaży
otoczonej klifami rozciąga się piękny widok na wzgórza Lloret de Mar. Cudowna architektura oraz hiszpański temperament
zostaną w sercu na zawsze! Nasza #SpokoKadra pokaże najlepsze miejscówki oraz przypilnuje, żebyśmy po baletach
bezpiecznie wrócili do hotelu. Chętni zwiedzają Barcelonę. W stolicy Katalonii zobaczymy Sagradę Familię, architekturę
Gaudiego, magiczne fontanny i wiele więcej! Fani FC Barcelony być może będą mieli okazję zobaczyć swoich idoli. Mega
emocje gwarantuje SANDDANCE - wielkie pool party w samym centrum, pobawimy się w rytmach najlepszej muzyki,
jednocześnie skacząc w pianie!
Uwaga: wszystkie dyskoteki w Hiszpanii dostępne są wyłącznie dla młodzieży od 16 roku życia
(ukończone 16lat!). Bilety (karnety) sprzedawane są na podstawie dokumentu tożsamości.

Grupa wiekowa 14-19 lat

Hotel*** GUITART ROSA

Hotel*** GUITART ROSA
www.guitarthotels.com tel. 0034 972 347 034
Hotel w rewelacyjnej lokalizacji dla osób lubiących być w samym centrum tętniącego
życiem kurortu! Do słynnego Tropicsa tylko 4 min. drogi. Do plaży mamy zaledwie 200 m.
Stylowy hotel położony w tropikalnym ogrodzie, z tarasem, leżakami i parasolami. Do
dyspozycji mamy basen i bar przy basenie. Bezpłatne WiFi w lobby, w pokojach płatne
(20 €/ tydz.)
POKOJE 3 i 4 osobowe (2 os. z dostawką/ami) z łazienkami, TV, bez klimatyzacji lub
z klimatyzacją - za dopłatą (200 zł/os.). W niektórych pokojach balkony.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie w formie bufetu, woda mineralna do lunchu i kolacji

PROGRAM RAMOWY AUTOKAREM
ze zwiedzaniem Paryża
+ Park Rozrywki CanevaWorld Resort
DZIEŃ 1: wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!), wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych, przejazd
przez Niemcy do Francji.
DZIEŃ 2: PARYŻ - Przyjazd do stolicy Francji w godzinach porannych (obowiązkowa
opłata 30 €, płatne na miejscu). Wizytę w "Mieście świateł" rozpoczniemy od Wieży Eiffla.
Dla wszystkich wstęp na II poziom, skąd podziwiać będziemy zachwycające widoki.
Poza tym w programie rejs po Sekwanie, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac Zgody,
Ogrody Tuileries, dziedziniec Luwru, najstarszy most Paryża Pont Neuf i wyspa Cite,
gdzie zobaczymy m.in. Pałac Sprawiedliwości, Św. Kaplicę, Conciergerie oraz katedrę
Notre Dame. Odwiedzimy również Muzeum Perfum Fragonard, w którym poznamy
historię perfum i proces ich wytwarzania. Dla chętnych - możliwość zakupów :-)
Przejdziemy przez Plac Vendome, przy którym mieszkał Fryderyk Chopin. Po
zwiedzaniu, czas na posiłek dla chętnych (ok. 10 €). Zwiedzanie obiektów odbywa się
z zewnątrz, w formie spaceru z pilotem przewodnikiem, kolejność może ulec zmianie. Po
mieście będziemy poruszać się również metrem. W godzinach wieczornych
podstawienie autokaru i nocny przejazd do Hiszpanii.
DZIEŃ 3: przyjazd do hotelu rano, lunch, zakwaterowanie od godz.14:00
DZIEŃ 4-9: W trakcie pobytu – odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich
i słonecznych, bawimy się, gramy, zwiedzamy, zero nudy. Nasza #SpokoKadra
wypełni Wam czas i zapewni atrakcje! W programie m.in. city game, zabawy
rekreacyjno - sportowe, wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki i dyskoteki.
Nocne wypady i dyskoteki zawsze w asyście #SpokoKadry.
DZIEŃ 10: po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, lunch, pożegnanie z morzem
i ulubionymi zakątkami, po kolacji wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd przez
Francję do Włoch.
DZIEŃ 11: Całodniowa zabawa we włoskim CanevaWorld Resort - 2w1! Park rozrywki
Movieland oraz park wodny Caneva Aquapark (obowiązkowa opłata za wstęp 140 zł
lub 30 €). Movieland, nazywany również Hollywood Parkiem to miejsce, w którym
możemy poczuć się jak na planie filmu. Ponadto czekają na nas ekstremalne kolejki,
zjeżdżalnie, tory, domy strachów. Natomiast Caneva Aquapark to fantastyczny park
wodny, będziemy mogli się całkowicie zrelaksować w klimacie wyspy karaibskiej,
z palmami, plażą oraz falą morską, a fani akcji skorzystają z ogromnej zjeżdżalni BOOM,
Czarnej Dziury z pontonami, czy też wodospadu Water Jump! Następnie nocny przejazd
do Polski.
DZIEŃ 12: Przyjazd do kraju w godzinach rannych. Powrót do poszczególnych miast
zgodnie z rozkładem jazdy. Odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby
upoważnione.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TURNUS
AUTOKAREM

GUITART ROSA*** pokoje bez klimatyzacji
14-19 lat

30.06 – 11.07
07.07 – 18.07
14.07 – 25.07
21.07 – 01.08
28.07 – 08.08
04.08 – 15.08
11.08 – 22.08
18.08 – 29.08

2495
2595
2595
2595
2495
2495
2395
2395

Możliwa dopłata (200 zł/os.) do pokoju z klimatyzacją - wyłącznie przy rezerwacji.

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TURNUS
SAMOLOTEM

GUITART ROSA*** pokoje bez klimatyzacji
14-19 lat

02.07 – 09.07
09.07 – 16.07
16.07 – 23.07
23.07 – 30.07
30.07 – 06.08
06.08 – 13.08
13.08 – 20.08

3095
3095
3095
3095
3095
3095
3095

Możliwa dopłata (200 zł/os.) do pokoju z klimatyzacją - wyłącznie przy rezerwacji.

PROMOCJE (szczegóły str. 2):
BE FIRST Ilość miejsc ograniczona!
- do 30.12.2019 –300 zł
- do 31.01.2020 –200 zł
- do 31.03.2020 –100 zł

SKOT mały –50 zł
SKOT duży –100 zł
Super SKOT –150 zł
RODZEŃSTWO –50 zł
PRZYJACIELE –50 zł, –80 zł, –100 zł

CENY ZAWIERAJĄ:

CENY NIE ZAWIERAJĄ:

- transport odpowiednio:
* autokarem LUX (AC, WC, DVD) - patrz
rozkład jazdy str. 4
* samolotem wraz z opłatami
lotniskowymi i transferami do hotelu
- 7 noclegów w hotelu***
w pokojach bez klimatyzacji
(lub z klimatyzacją za dopłatą)
- wyżywienie 3 x dziennie
- suchy prowiant na drogę powrotną
(grupy autokarowe)
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- wakacyjne zdjęcia z turnusu
(link z dostępem)
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
- opłatę na TFG

- dopłaty do transportu (grupy
autokarowe)- patrz rozkład jazdy str. 4
- suchego prowiantu w drodze do
Hiszpanii (grupy autokarowe)
- dopłaty za zwiedzanie Paryża 30 €
(grupy autokarowe)
- wstępu do CanevaWorld 140 zł lub 30 €
(grupy autokarowe)
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 €
- obowiązkowej opłaty klimatycznoadministracyjnej 15 €
- dopłaty do pokoju z klimatyzacją
- 200 zł/os.
Uwaga: pokoje bez klimatyzacji
i z klimatyzacją to odrębne typy
pokojów. Wybór pokoju następuje
wyłącznie przy rezerwacji.

PROGRAM RAMOWY
– SAMOLOTEM
DZIEŃ 1: zbiórka w Warszawie na lotnisku im. F. Chopina na 2,5 godziny przed
planowanym odlotem, miejsce: MEETING POINT (punkt oznaczony na planie lotniska
między strefami D i E).
Obowiązkowo paszport lub dowód osobisty!
DZIEŃ 2-7: W trakcie pobytu - odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich
i słonecznych, bawimy się, gramy, zwiedzamy, zero nudy. Nasza #SpokoKadra
wypełni Wam czas i zapewni atrakcje! W programie m.in. city game, zabawy
rekreacyjno- sportowe, wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki i dyskoteki.
Nocne wypady i dyskoteki zawsze w asyście #SpokoKadry.
DZIEŃ 8: zakończenie obozu na lotnisku w Warszawie.
Odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.

KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 25 € obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczno- administracyjną
opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają w ostatnim dniu
po wykwaterowaniu.
W celu usprawnienia formalności związanych z leczeniem poza granicami, zalecamy
dodatkowo zabranie karty EKUZ - EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO (https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne)

DODATKOWO:
PARYŻ koszty zwiedzania (obowiązkowo)
CanevaWorld (obowiązkowo)
BARCELONA- wycieczka autokarowa
TOSSA DE MAR rejs statkiem
WATER WORLD park wodny
Mecz FC BARCELONY na Camp Nou bilet i przejazd
TROPICS karnet tygodniowy do dyskoteki
(dodatkowo płatne wydarzenia i koncerty gwiazd)
SANDDANCE (od 16 lat)

wykupione
przy rezerwacji
140 zł
185 zł
120 zł
-

wykupione
na miejscu
30 €
30 €
ok.40 €
ok.26 €
ok.40 €
ok.70-150 €

-

ok.25 €

-

ok. 25 €

Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 €

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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Bestsellerowy młodzieżowy kurort, do którego od lat zjeżdżają tysiące młodych ludzi. Jest to
najbardziej imprezowy kierunek w naszej ofercie dostępny w dwóch opcjach- luksusowym
autokarem lub szybki przelot samolotem! Wypoczywamy na szerokiej, piaszczystej plaży lub przy
basenie, a wieczorem i w nocy szalejemy w barach i klubach! Nasza #SpokoKadra zapewni
Wam mega zabawę! Będzie się działo!

Hotel TINTYAVA***

Wakacje & Koncerty – tylko z OK TOURS!
Chcesz poznać bliżej swojego ulubionego artystę? Z nami to możliwe! Na wybranych turnusach
w Złotych Piaskach wystąpią mega gwiazdy z polskiej sceny muzycznej! Będziecie mieli okazję
spędzić z nimi czas podczas ekskluzywnego spotkania dostępnego tylko dla obozowiczów
OK TOURS!
W poprzednich sezonach byli z nami m.in. Reto, Quebonafide, PlanBe, Tede, Żabson czy
Aleksander Baron! Szczegóły dostępne na www.oktours.pl oraz w mediach społecznościowych.
Śledźcie ogłoszenia gwiazd również na naszym Instagramie @oktourspl

Grupa wiekowa 15-19 lat
Hotel TINTYAVA***
www.tintyava.com tel. 0035 952 355 339
Położony jest w centrum Złotych Piasków zaraz przy głównej ulicy, która słynie z licznych sklepów
i lokali rozrywkowych, ponadto do plaży mamy zaledwie 3 minuty! Dodatkowo do naszej
dyspozycji jest spory basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami! Odpocząć możemy również na
słonecznym tarasie i na zadaszonym patio z mnóstwem wygodnych poduszek. Jest to typowo
młodzieżowy hotel, który z pewnością spodoba się każdemu, kto lubi świetną atmosferę i super
imprezy! Hotel przeszedł generalną renowację w 2019 r. (pokoje, basen, otoczenie).
Do naszej dyspozycji są restauracja, bar, winda, nowoczesne lobby, patio, boiska sportowe,
amfiteatr. WiFi przy recepcji i przy basenie- free!
POKOJE: 3, 4 osobowe (2 osobowe z dostawką, możliwe łóżko piętrowe) z łazienkami,
klimatyzacją, balkonem, TV-sat oraz chłodziarką. Większość pokoi 3osobowych.

WYŻYWIENIE
ALL INCLUSIVE trzy posiłki w formie bufetu, napoje do posiłków bez ograniczeń. Popołudniowe
przekąski w barze, napoje dostępne przez cały dzień.

PROGRAM RAMOWY – SAMOLOTEM
DZIEŃ 1: zbiórka w Warszawie lub Katowicach na 2,5 godziny przed planowanym odlotem.
W Warszawie na lotnisku im. F. Chopina, MEETING POINT (punkt oznaczony na planie lotniska
między strefami D i E). W Katowicach na lotnisku w Pyrzowicach, przy informacji. Obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!
DZIEŃ 2-7: W trakcie pobytu- odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich i słonecznych,
bawimy się, gramy, zero nudy. Nasza #SpokoKadra wypełni Wam czas i zapewni atrakcje!
W programie m.in. city game, zabawy rekreacyjno - sportowe, wyjścia „na miasto”,
shopping, wycieczki i imprezy (Nocne wypady i dyskoteki zawsze w asyście
#SpokoKadry).
DZIEŃ 8: zakończenie obozu na lotnisku w Warszawie lub w Katowicach.
Odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.

DODATKOWO

grupy samolotem i autokarem

BAŁCZIK, KALIAKRA - zwiedzanie
JEEP SAFARI
NESSEBAR
SKYFALL INFINITY POOL
OPASKA OK HIP HOP CAMP (w ostatnim terminie)
DYSKOTEKA w Złotych Piaskach
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 €
W Bułgarii obowiązują lewa bułgarskie (1 BGN = ok. 0,5 €)

10

wykupione
przy rezerwacji

wykupione
na miejscu

100 zł
-

ok. 25 €
ok. 30 €
ok. 30 €
ok. 15 BGN
ok. 50 BGN
ok. 15 BGN

TURNUSY SAMOLOTEM
z Warszawy lub z Katowic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08
19.08 – 26.08

PROMOCJE:
BE FIRST Ilość miejsc ograniczona!
- do 30.12.2019 – 300 zł
- do 31.01.2020 – 200 zł
- do 31.03.2020 – 100 zł

TINTYAVA***
15-19 lat
2395
2495
2495
2495
2395
2395
2295
2195
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
RODZEŃSTWO – 50 zł
PRZYJACIELE -50 zł, -80 zł, -100 zł

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

PROGRAM RAMOWY – AUTOKAREM

TURNUS AUTOKAREM

DZIEŃ 1: wyjazd z poszczególnych miast, zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!). Około godz. 10:00 rozdzielenie kierunków Grecja
i Bułgaria w bazie przesiadkowej w Czechowicach - Dziedzicach. Wyjazd z kraju
około południa. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię lub Rumunię.
DZIEŃ 2: przyjazd do hotelu w godzinach południowych, pierwszy posiłek - lunch,
zakwaterowanie od godz. 15:00.
DZIEŃ 3-9: W trakcie pobytu - odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich
i słonecznych, bawimy się, gramy, zero nudy. Nasza #SpokoKadra wypełni Wam
czas i zapewni atrakcje! W programie m.in. city game, zabawy rekreacyjnosportowe, wyjścia na miasto, shopping, wycieczki i imprezy (Nocne wypady
i dyskoteki zawsze w asyście #SpokoKadry).
DZIEŃ 10: po śniadaniu wykwaterowanie, pożegnanie z morzem i ulubionymi zakątkami,
następnie lunch na mieście. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przejazd
przez Serbię lub Rumunię.
DZIEŃ 11: przejazd przez Węgry i Słowację. W godzinach popołudniowych przyjazd do
kraju i powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. Odbiór młodzieży do
lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Uwaga! Do niektórych miast powrót nastąpi po północy, następnego dnia.

KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 25 € obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczno - administracyjną opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają w ostatnim
dniu po wykwaterowaniu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

28.06 – 08.07
06.07 – 16.07
14.07 – 24.07
22.07 – 01.08
30.07 – 09.08
07.08 – 17.08
15.08 – 24.08*
22.08 – 31.08*

TINTYAVA***
15-19 lat
1895
1995
1995
1995
1895
1795
1745
1495
patrz OK HIP HOP CAMP 3

* turnus skrócony - 7 noclegów

CENY ZAWIERAJĄ
- transport odpowiednio
* autokarem LUX (AC, WC, DVD)
- patrz rozkład jazdy str. 4
* samolotem: wraz z opłatami
lotniskowymi i transferami do hotelu
- 8 lub 7(*) noclegów w hotelu (autokar)
oraz 7 noclegów (samolot)
- wyżywienie All inclusive
- suchy prowiant na drogę powrotną
(grupy autokarowe)
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu

3

- wakacyjne zdjęcia z turnusu
(link z dostępem)
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
- opłaty na TFG

CENY NIE ZAWIERAJĄ
- dopłaty do transportu (grupy autokarowe)
- patrz rozkład jazdy str. 4
- suchego prowiantu w drodze do Bułgarii
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 €
- obowiązkowej opłaty
klimatyczno-administracyjnej 20 €
- opaski OK HIP HOP CAMP
(w ostatnim turnusie) 100 zł lub 25 BGN

Trzecia edycja imprezy, która w latach 2018 i 2019
fenomenalnie kończyła sezony letnie w Złotych Piaskach!

Termin 22.08 - 31.08.2020

Koncerty najwiekszych gwiazd polskiej sceny muzycznej!
Ekskluzywne spotkania z gwiazdami
Afterparty po koncertach

Ogłoszenia gwiazd - w mediach społecznościowych!

Dolacz do najlepszej imprezy w Bulgarii!

Hotel TINTYAVA*** All inclusive - grupa wiekowa 15-19 lat
- patrz opis str. 10

W PROGRAMIE również
- clubbing
- basen / plażowanie
- animacje na basenie
(m.in. zumba, aqua fitness)
- festiwal kolorów

- wielka integracja obozowiczów
- city game
- speeddating
- rozgrywki sportowe

TURNUS AUTOKAREM

TINTYAVA***
15-19 lat

PARTY HOTEL***
18+

22.08 - 31.08

1495

1695

CENY ZAWIERAJĄ

CENY NIE ZAWIERAJĄ

- transport autokarem LUX (AC, WC,
DVD) - patrz rozkład jazdy str. 4
- 7 noclegów z wyżywieniem all inclusive
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekunów i ratownika OK TOURS
(nie dot. Wakacji 18+)
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- wakacyjne zdjęcia- link z dostępem
(nie dot. Wakacji 18+)
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
- opłatę na TFG

- opaski festiwalowej OK HIP HOP CAMP
uprawniającej do udziału w koncertach
i spotkaniach z gwiazdami 100 zł
lub 50 BGN
- dopłaty do transportu – patrz rozkład
jazdy str. 4
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 €
- obowiązkowej opłaty klimatyczno
- administracyjnej 20 €
- dopłaty za pokój 2 os. 100 zł/os.
w h. Tintyava oraz 200zł/os.
w Party Hotelu

PARTY HOTEL*** All inclusive z alkoholem - Wakacje 18+ *
https://party-hotel.eu/, tel. 0035 952 356 965
(*wyłącznie dla osób, które mają ukończone 18 lat w dniu wyjazdu)
Hotel położony jest w centrum kurortu, zlokalizowany przy głównej ulicy, która słynie
z licznych dyskotek i lokali rozrywkowych. Do plaży zaledwie 150 m. To najbardziej
imprezowy hotel w Złotych Piaskach. Przyjeżdża tutaj młodzież z całej Europy!
Do naszej dyspozycji: 2 bary, lobby z recepcją, w części ogólnodostępnej Wi-fi gratis, sejf
za opłatą, restauracja główna, minimarket. Przy hotelu 2 baseny, dyskoteka z bezpłatnym
wstępem dla gości hotelowych (za wyjątkiem Neon Splash Party), taras słoneczny, leżaki
i parasole bezpłatne.
POKOJE: 3 osobowe
z klimatyzacją, TV-sat
oraz balkonem.

PARTY HOTEL

WYŻYWIENIE
ALL INCLUSIVE
trzy posiłki w formie
bufetu, napoje
do posiłków
bez ograniczeń.
Napoje bezalkoholowe
i alkoholowe: piwo, wino,
drinki, soft drinki, woda
mineralna.

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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Nauka języka
angielskiego
– organizator
ATAS sp. z o.o.

Grupa wiekowa: 13-18 lat
Obóz dla osób, które chcą rozwinąć umiejętności językowe i poznać
główne atrakcje #Mustsee Londynu. Miejsca znane z filmów i teledysków,
światowej klasy muzea, królewskie parki i dzielnice w których bije
serce miasta. Klasyka w najlepszym wydaniu!

CENY ZAWIERAJĄ

PROMOCJA: -200 PLN do 10.01.2020
PROGRAM JĘZYKOWY
Uczestnicy obozu realizują praktyczne ćwiczenia w formie „project in English”, zdobywając
informacje podczas zwiedzania oraz wykonując ciekawe zadania. Pozwala to przełamać
barierę językową, a kontakt z rodziną brytyjską i czynny udział w 3 lekcjach muzealnych
prowadzonych przez anglojęzycznego przewodnika daje szansę osłuchania się z językiem i
poszerzenia znajomości słownictwa.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego w stopniu
podstawowym.

ZAKWATEROWANIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej
Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera z Anglii.
Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu, u rodzin z klasy średniej,
zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach
2-5 osobowych, możliwe łóżka piętrowe.

WYŻYWIENIE:
śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok
lunch: kanapka, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie suchego
prowiantu)
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do
Francji (obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobisty)
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
LONDYN/GREENWICH – słynny park przez który przebiega Południk „0”, widok na Londyn
ze wzgórza Greenwich. Przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark. Przejazd
komunikacją miejską do dzielnicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ Panorama miasta z London Eye, spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów
Parlamentu, Big Ben'a, 10 Downing Street. Spacer parkiem Św. Jakuba pod Pałac
Buckingham. Muzeum Victorii i Alberta – lekcja muzealna w języku angielskim.
4 DZIEŃ Leadenhall Market – miejsce znane z filmu o Harrym Potterze, Muzeum Londynu,
spacer obok Katedry Św. Pawła, Tate Modern
5 DZIEŃ LONDYN – Galeria Narodowa – lekcja muzealna w języku angielskim, Plac
Trafalgar, Plac Leicester, spacer po Covent Garden, Soho i China Town, Picadilly Circus
6 DZIEŃ LONDYN – przejazd przez dzielnice Knightbridge i South Kensington, do wyboru:
Muzeum Historii Naturalnej lub Muzeum Nauki, przejście obok Royal Albert Hall, spacer
obok fontanny księżnej Diany, Hyde Park, Łuk Marmurowy
7 DZIEŃ LONDYN – Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's, spacer po Regent's
Park, Oxford Street, Muzeum Brytyjskie – lekcja muzealna w języku angielskim.
8 DZIEŃ LONDYN – Teatr Szekspirowski The Globe z przewodnikiem anglojęzycznym,
Millenium Bridge. Rejs statkiem po Tamizie w kierunku Greenwich
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
Uwaga - obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby pisemnie
upoważnione.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TURNUS

CENA (zł)

27.06 - 05.07
04.07 - 12.07
11.07 - 19.07
18.07 - 26.07
25.07 - 02.08
01.08 - 09.08
08.08 - 16.08
15.08 - 23.08
22.08 - 30.08

2 090
2 170
2 170
2 170
2 170
2 170
2 170
2 090
1 990

CENY NIE ZAWIERAJĄ

- przejazd autokarem i przeprawę
promową
- zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie
- wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań,
6 packed lunch, 6 obiadokolacji),
świadczenia rozpoczynają się
obiadokolacją 2go dnia, kończą się
ciepłym lunchem przed wyjazdem
z Londynu 8go dnia,
- ćwiczenia i konwersacje w języku
angielskim w postaci gier i zabaw
w terenie
- opiekę kierownika - pilota
i wychowawców
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
- ubezpieczenie NNW, KL + choroby
przewlekłe, bagaż – AXA
- materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń
w języku angielskim

Obowiązkowego kosztu wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie;
wiek liczony jest wg roczników):
95 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
110 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 i wcześniej
- dopłaty za specjalną dietę uczestnika
(wegańską, bezglutenową, bezlaktozową) – 120 zł
- dopłaty za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy
- suchego prowiantu w drodze do Londynu

ROZKŁAD JAZDY
Miejscowość

Uwaga: Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu
Miejsce zbiórki

orientacyjna
godz. godz.
odjazdu powrotu dopłata
14:30
11:00

14:15
18:15

Stacja LOTOS, ul. Żwirki i Wigury 32

16:00

12:45

50 zł

Stacja Circle K, Stare Marzy koło Grudziądza przy drodze nr 91

12:30

16:15

50 zł

Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1
Parking przy McDonald's, ul. Ogrodowa 31,
Stare Miasto koło Konina
Parking przy stadionie “Wisły”, ul. Reymonta 22
Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32
Stacje Orlen przy drodze nr 36, zgodnie z kierunkiem podróży
Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 Rogów Opolski
(zjazd z autostrady A4 na drogę krajową nr 45)

12:00

16:30

-

15:45

12:45

-

10:00
14:00
17:00

18:00
14:30
11:45

-

13:45

14:45

-

Dworzec Autobusowy przy CH Avenida, ul. S. Matyi 2
Dworzec PKP Toruń Miasto, Plan 18 stycznia 4
Zajazd „Złota Grota”, ul. Saperska 10
Dworzec Zachodni PKS, st. 11
Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa)
Stacja Orlen, ul. Sulechowska

17:15
13:30
21:00
12:00
15:30
18:30

11:30
15:15
09:30
16:30
13:15
10:30

50 zł
-

Bydgoszcz * Parking przy hali “Łuczniczka”, ul. Toruńska 59
Gdańsk * Zatoczka przy MAK Autoservice Arkadiusz Rudawski obok

50 zł
50 zł

Stacji Paliw Orlen, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 4, 80-802 Gdańsk

Gniezno *
Grudziądz *
- okolice
Katowice
Konin
- okolice
Kraków
Łódź
Lubin
Opole
- okolice
Poznań
Toruń **
Torzym
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

* wyjazdy przy minimum 5 osobach w terminach 1,2,4,6,8
** wyjazdy przy minimum 5 osobach w terminach 1,3,5,7,9

W przypadku braku minimalnej liczby osób, wynoszącej 35 osób, organizator może odwołać
imprezę (nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu) bez ponoszenia dodatkowych koszów
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Radzimy zabrać ok. 50 PLN na posiłki.
Dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego o max, wymiarach 65 x 40 x 25 cm
oraz 1 sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmiaru bagażu może wiązać się
z koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport do rodziny.
Należy zabrać ze sobą legitymację szkolną. Zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ.
Sugerowane kieszonkowe ok. 10 GBP/dzień
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Grupa wiekowa: 13-18 lat

Nauka języka
angielskiego
– organizator
ATAS sp. z o.o.

czas trwania: 16 dni

Kurs językowy w Londynie to ciekawe zajęcia językowe w klasach z native speakerami i bogaty
program zwiedzania. To 2 tygodnie podczas których przełamiesz barierę mówienia, zwiedzisz
Londyn, zrobisz zakupy i nawiążesz ciekawe znajomości. Organizator zapewnia opiekę
kierownika i wychowawców.

#native speakers #shopping #sightseeing #Longleat

PROMOCJA: -200 PLN do 10.01.2020
KURS STANDARDOWY (13-18 lat)
Kurs językowy w Londynie prowadzony jest w klasach oraz podczas zwiedzania (praktyczne
ćwiczenia językowe). Lekcje w klasach prowadzone są przez native speakerów. Nauczanie
odbywa się na różnych poziomach od Intermediate do Upper- intermediate Plus. Uczestnicy
dzieleni są na grupy językowe na podstawie testu kwalifikacyjnego. Kurs koncentruje się wokół
konwersacji i rozumienia języka potocznego oraz na umiejętność komunikowania się.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY
DO ZDAWANIA EGZAMINU MATURALNEGO (16-18 lat)
Kurs maturalny porusza zagadnienia zarówno z części ustnej, jak i pisemnej egzaminu,
a dodatkowo omawia wybrane zagadnienia gramatyczne. Kurs prowadzony jest w oparciu
o repetytorium, które będzie wykorzystane częściowo. Program zwiedzania realizowany jest
wspólnie z kursem standardowym (13-18 lat).

ZAKWATEROWANIE

TURNUS

CENA
(PLN)

PROGRAM
(KURS)

CENY ZAWIERAJĄ

- przejazd autokarem i przeprawa
promowa
1. 04.07 - 19.07 4 590 STANDARD - zakwaterowanie: 13 noclegów
2. 18.07 - 02.08 4 690 STANDARD
w Londynie
3. 01.08 - 16.08 4 690 STANDARD - wyżywienie: 3 × dziennie (13 śniadań,
13 packed lunch, 13 obiadokolacji)
4 750 MATURALNY
– świadczenia rozpoczynają się
4. 15.08 - 30.08 4 590 STANDARD
obiadokolacją 2go dnia, kończą
pakowanym lunchem 15go dnia
- autokar do dyspozycji grupy
W przypadku braku minimalnej liczby osób
- zajęcia językowe: 30 zajęć w klasach
wynoszącej 35 osób, impreza może zostać
i materiały dydaktyczne,
przez organizatora odwołana bez ponoszenia zajęcia w terenie
dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowa- opieka kierownika - pilota
nia lub zadośćuczynienia. Organizator poi wychowawców,
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni
- ubezpieczenie KR, NNW, KL+CP,
przed datą wyjazdu.
bagaż – AXA

CENY NIE ZAWIERAJĄ

Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej
Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera z Anglii.
Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu, u rodzin z klasy średniej,
zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach
2-5 osobowych, możliwe łóżka piętrowe.

Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest
wg roczników):
165 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
180 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 i wcześniej
250 zł dopłaty za specjalną dietę uczestnika (wegańska, bezglutenowa, bezlaktozowa)

WYŻYWIENIE:

WAŻNE INFORMACJE

W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki:
- śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok
- lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie suchego
prowiantu)
- obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport
- zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
- należy zabrać ze sobą legitymację szkolną
- radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki
- dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego o max. wymiarach 65 cm x 40 cm
x 25 cm oraz 1 sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmiaru bagażu może
wiązać się z koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP.

PROGRAM JĘZYKOWY
- 30 lekcji w klasach i zajęcia w terenie.
Zajęcia w klasach:
lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze 3 godzin lekcyjnych dziennie
(każda lekcja trwa 45 minut). Grupy językowe max. 16 osobowe.
Zajęcia w terenie:
uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
Obowiązkowo ważny paszport!
2 DZIEŃ Przeprawa promowa, przyjazd do Londynu, zakwaterowanie.
3 DZIEŃ LONDYN: Tower of London, Tower Bridge, rejs statkiem po Tamizie.
4 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, panorama miasta z London Eye, przejście obok
Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, Pałacu
Buckingham.
5 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Historii Naturalnej, Hyde Park, przejazd
obok Harrodsa.
6 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, zakupy w Centrum Handlowym Westfiled Stradford.
7 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Brytyjskie, spacer po Covent Garden.
8 DZIEŃ LONGLEAT SAFARI PARK: najsłynniejszy park safari w Wielkiej Brytanii.
9 DZIEŃ OXFORD: przejście przez High Street, obok Christ Church College, ogrodów,
Bodleian Library, Teatr Scheldonian, St. John's College. Zwiedzanie miasta
z przewodnikiem anglojęzycznym.
10 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, zwiedzanie Warner Bros. Studio- miejsca,
w którym powstawały filmy o przygodach Harry'ego Pottera.
11 DZIEŃ BRIGHTON: zajęcia w klasach, spacer nadmorskim deptakiem, molo, słynne
The Lanes – labirynt wąskich, kolorowych uliczek.
12 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's.
13 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, wyjście na popołudniowy MUSICAL w języku
angielskim.
14 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Plac Leicester, lekcja muzealna w Galerii
Narodowej, spacer po Chinatown i Soho.
15 DZIEŃ Wyjazd do Polski, przeprawa promowa.
16 DZIEŃ Przyjazd do Polski wg rozkładu.

ROZKŁAD JAZDY
Miejscowość

Uwaga: Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu
Miejsce zbiórki

orientacyjna
godz.
godz.
odjazdu powrotu
14:30
11:00

14:15
18:15

Stacja LOTOS, ul. Żwirki i Wigury 32

16:00

12:45

Stacja Circle K, Stare Marzy koło Grudziądza przy drodze nr 91

12:30

16:15

Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1
Parking przy McDonald's, ul. Ogrodowa 31,
Stare Miasto koło Konina
Parking przy stadionie “Wisły”, ul. Reymonta 22
Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32
Stacje Orlen przy drodze nr 36, zgodnie z kierunkiem podróży
Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 Rogów Opolski
(zjazd z autostrady A4 na drogę krajową nr 45)
Dworzec Autobusowy przy CH Avenida, ul. S. Matyi 2
Dworzec PKP Toruń Miasto, Plac 18 stycznia 4
Zajazd „Złota Grota”, ul. Saperska 10
Dworzec Zachodni PKS, st. 11
Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa)
Stacja Orlen, ul. Sulechowska

12:00

16:30

15:45

12:45

11:00
14:00
17:15

18:00
14:30
11:45

13:45

14:45

17:15
13:30
21:00
12:00
15:30
18:30

11:30
15:15
09:30
16:30
13:15
10:30

Bydgoszcz * Parking przy hali “Łuczniczka”, ul. Toruńska 59
Gdańsk * Zatoczka przy MAK Autoservice Arkadiusz Rudawski obok
Stacji Paliw Orlen, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 4, 80-802 Gdańsk

Gniezno *
Grudziądz *
- okolice
Katowice
Konin
- okolice
Kraków
Łódź
Lubin
Opole
- okolice
Poznań
Toruń *
Torzym
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

* Wyjazd realizowany będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 5 dni przed wyjazdem.
Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru.

Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Program zwiedzania prowadzony jest częściowo w języku angielskim.

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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Nauka języka
angielskiego
– organizator
ATAS sp. z o.o.

Grupy wiekowe: 11-16, 13-18 lat
Przenieś się do świata Czarodziei i Mugoli! Odwiedź Warner Bros Studio będące scenerią filmów o przygodach
Harry'ego Pottera, zobacz zaczarowane zakamarki Londynu i Oxfordu, wybierz się na ciekawe spacery
śladami ulubionych bohaterów, zajrzyj do sklepu z różdżkami w Brighton. Przekonaj się jakie tajemnice
skrywają Tower of London i londyńskie muzea. Daj się zaczarować!

CENY ZAWIERAJĄ

PROMOCJA: -200 PLN do 10.01.2020
PROGRAM JĘZYKOWY
Uczestnicy obozu realizują praktyczne ćwiczenia w formie „project in English”, zdobywając
informacje podczas zwiedzania oraz wykonując ciekawe zadania. Pozwala to przełamać
barierę językową, a kontakt z rodziną brytyjską i przewodnikiem daje szansę osłuchania się
z językiem i poszerzenia znajomości słownictwa.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego w stopniu
podstawowy.

ZAKWATEROWANIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej
Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera z Anglii.
Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu, u rodzin z klasy średniej,
zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach
2-5 osobowych, możliwe łóżka piętrowe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TURNUS

CENA
(zł)

grupa
wiekowa

27.06 - 05.07
04.07 - 12.07
11.07 - 19.07
18.07 - 26.07
25.07 - 02.08
01.08 - 09.08
08.08 - 16.08
15.08 - 23.08
22.08 - 30.08

2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290

11-16 lat
13-18 lat
13-18 lat
13-18 lat
13-18 lat
13-18 lat
13-18 lat
11-16 lat
13-18 lat

WYŻYWIENIE:
śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok
lunch: kanapka, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie suchego
prowiantu)
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

PROGRAM
1 DZIEŃ: Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do
Francji (obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobisty)
2 DZIEŃ: Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. LONDYN - Spacer obok Opactwa
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben'a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham.
Przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ: OXFORD – „Harry Potter Trail” spacer tematyczny po mieście z przewodnikiem
anglojęzycznym, wejście do Biblioteki Bodleian i New College, które występowały
w filmach o czarodzieju. Powrót do Londynu.
4 DZIEŃ: LONDYN - „The Muggle Tour” – spacer z przewodnikiem anglojęzycznym
śladami Harry'ego Pottera, Leadenhall Market – filmowa ulica Pokątna, Leicester Square,
zwiedzanie Galerii Narodowej, Trafalgar Square, Picadilly Circus.
5 DZIEŃ: BRIGHTON - Spacer po mieście i molo, panorama wybrzeża z wieży British
Airways i360, Oliver's Brighton – sklep z zaopatrzeniem dla magików. Seven Sisters
– przejazd wzdłuż wybrzeża z widokiem na klify znane z filmu „Harry Potter i Czara Ognia”.
Powrót do Londynu.
6 DZIEŃ: Wycieczka do Warner Bros Studio, w którym powstawały filmy o przygodach
Harry'ego Pottera. LONDYN - Zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej.
7 DZIEŃ: LONDYN - Zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, Muzeum
Brytyjskie, Oxford Street z Primarkiem, Hyde Park.
8 DZIEŃ: LONDYN - Przejazd komunikacją miejską do centrum Londynu. Przejście przez
Tower Bridge, przejście obok Tower of London, Most Millenijny.
9 DZIEŃ: Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
Uwaga:
obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby pisemnie upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

Radzimy zabrać ok. 50 PLN na posiłki.
Dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego o max, wymiarach 65 x 40 x 25 cm
oraz 1 sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmiaru bagażu może wiązać
się z koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport do rodziny.
Należy zabrać ze sobą legitymację szkolną. Zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ.
Sugerowane kieszonkowe ok. 10 GBP/dzień
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CENY NIE ZAWIERAJĄ

- przejazd autokarem i przeprawę
promową
- zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie
- wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań,
6 packed lunch, 6 obiadokolacji),
świadczenia rozpoczynają się
obiadokolacją 2go dnia, kończą się
ciepłym lunchem przed wyjazdem
z Londynu 8-go dnia,
- ćwiczenia i konwersacje w języku
angielskim w postaci gier i zabaw
w terenie
- opiekę kierownika - pilota
i wychowawców
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
- ubezpieczenie NNW, KL + choroby
przewlekłe, bagaż – AXA
- materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń
w języku angielskim

Obowiązkowego kosztu wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie;
wiek liczony jest wg roczników):
130 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
150 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 i wcześniej
- dopłaty za specjalną dietę uczestnika
(wegańską, bezglutenową, bezlaktozową) – 120 zł
- dopłaty za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy
- suchego prowiantu w drodze do Londynu

ROZKŁAD JAZDY
Miejscowość

Uwaga: Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu
Miejsce zbiórki

orientacyjna
godz. godz.
odjazdu powrotu dopłata
14:30
11:00

14:15
18:15

Stacja LOTOS, ul. Żwirki i Wigury 32

16:00

12:45

50 zł

Stacja Circle K, Stare Marzy koło Grudziądza przy drodze nr 91

12:30

16:15

50 zł

Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1
Parking przy McDonald's, ul. Ogrodowa 31,
Stare Miasto koło Konina
Parking przy stadionie “Wisły”, ul. Reymonta 22
Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32
Stacje Orlen przy drodze nr 36, zgodnie z kierunkiem podróży
Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 Rogów Opolski
(zjazd z autostrady A4 na drogę krajową nr 45)

12:00

16:30

-

15:45

12:45

-

10:00
13:45
17:00

18:00
14:30
11:45

-

13:45

14:45

-

Dworzec Autobusowy przy CH Avenida, ul. S. Matyi 2
Dworzec PKP Toruń Miasto, Plan 18 stycznia 4
Zajazd „Złota Grota”, ul. Saperska 10
Dworzec Zachodni PKS, st. 11
Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa)
Stacja Orlen, ul. Sulechowska

17:15
13:30
21:00
12:00
15:30
18:30

11:30
15:15
09:30
16:30
13:15
10:30

50 zł
-

Bydgoszcz * Parking przy hali “Łuczniczka”, ul. Toruńska 59
Gdańsk * Zatoczka przy MAK Autoservice Arkadiusz Rudawski obok

50 zł
50 zł

Stacji Paliw Orlen, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 4, 80-802 Gdańsk

Gniezno *
Grudziądz *
- okolice
Katowice
Konin
- okolice
Kraków
Łódź
Lubin
Opole
- okolice
Poznań
Toruń **
Torzym
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

* wyjazdy przy minimum 5 osobach w terminach 1,2,4,6,8
** wyjazdy przy minimum 5 osobach w terminach 1,3,5,7,9

W przypadku braku minimalnej liczby osób, wynoszącej 35 osób, organizator może odwołać
imprezę (nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu) bez ponoszenia dodatkowych koszów
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia.

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57

Nauka języka
angielskiego
– organizator
ATAS sp. z o.o.

Grupa wiekowa: 12-18 lat
Odwiedź z nami słoneczną Maltę! Połącz naukę języka angielskiego w renomowanej szkole i w międzynarodowym
towarzystwie ze zwiedzaniem i relaksem na plaży. Dzięki naszej doświadczonej kadrze i zakwaterowaniu u rodzin
poznasz różne oblicza tego wyspiarskiego państwa: kulturę, historię, język i codzienne życie.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

PROMOCJA: -200 PLN do 10.01.2020
ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, głównie w miejscowościach Swieqi
i Pembroke, w odległości 5-20 minut pieszo od szkoły językowej. Rodziny goszczące są
sprawdzone i starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby
z grupy obozowej, może także gościć młodzież z innych krajów.

WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie
śniadania: płatki z mlekiem, tosty z dżemem, herbata lub kawa; lunch: kanapka, owoc, woda
( w formie suchego prowiantu); obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, woda

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH:
Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej szkole językowej Link School of English,
w grupach międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę
lektorską. Szkoła posiada akredytację FELTOM (Federation of English Language Teaching
Organisations Malta). Ośrodek nauczania znajduje się w miejscowości Swieqi.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE:
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie, co daje
im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, a także przeżycia niezapomnianej
przygody. Ćwiczenia rozwijają umiejętności komunikacyjne uczestników i gwarantują
wspaniałą zabawę. Dodatkowo na dwóch wybranych wycieczkach oferujemy zwiedzanie
z anglojęzycznym przewodnikiem.

PROGRAM „A”:
1 DZIEŃ: Wylot na Maltę (obowiązkowy paszport lub dowód osobisty), transfer z lotniska
do rodzin goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ: Piaszczysta plaża - plażowanie i relaks na jednej z najładniejszych maltańskich
plaż. Uwaga: koszt wypożyczenia leżaka i parasola - ok. 12EUR. Po powrocie- spacer
zapoznawczy po okolicy.
3 DZIEŃ: Zajęcia językowe w klasach, gra terenowa „treasure hunt”. Wieczorem:
dyskoteka dla chętnych (koszt 12 EUR).
4 DZIEŃ: Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Valletta
- zwiedzanie stolicy Malty z lokalnym przewodnikiem w języku angielskim. Dla chętnych
wejście do Katedry św. Jana (płatne dodatkowo ok. 8 EUR). Wieczór integracyjny.
5 DZIEŃ: Zajęcia językowe w klasach. Sliema - jeden z głównych nadmorskich kurortów
Malty, centrum handlowym i rozrywkowym wyspy.
6 DZIEŃ: Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty językowe – dodatkowe zajęcia na
wybrany temat. Zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym przewodnikiem oraz ćwiczenia
językowe podczas zwiedzania. Mdina – malownicze, średniowieczne miasto, dawna
stolica Malty, współcześnie plan zdjęciowy wielu filmów. Rabat – zwiedzanie Kościoła Św.
Pawła Wieczorem: gry i zabawy.
7 DZIEŃ: Comino - wycieczka na trzecią co do wielkości wyspę położoną pomiędzy Maltą i
Gozo. Plażowanie na malowniczej „Błękitnej Lagunie”. Uwaga: koszt wypożyczenia leżaka
i parasola - ok. 12 EUR.
8 DZIEŃ: Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg rozkładu.

TURNUS
27.06-04.07
04.07-11.07
11.07-18.07
18.07-25.07
25.07-01.08
01.08-08.08
08.08-15.08
15.08-22.08
22.08-29.08

WARIANT
A
B
A
B
A
B
A
B
A

CENA

CENY ZAWIERAJĄ

2 440 zł
2 490 zł
2 440 zł
2 490 zł
2 440 zł
2 490 zł
2 440 zł
2 490 zł
2 440 zł

- zakwaterowanie u rodzin maltańskich:
7 noclegów
- wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie,
suchy prowiant, obiadokolacja)
- przelot liniami Air Malta na trasie
Warszawa-Malta-Warszawa
- ćwiczenia językowe w terenie
- opieka pedagogiczna
- ubezpieczenie AXA NNW, KL, choroby
przewlekłe i bagaż

Prosimy zabrać ze sobą legitymację
szkolną. Zalecamy posiadanie ważnej
karty EKUZ.
Ponadto dla chętnych:
- dopłata za specjalną dietę uczestnika
(wegetariańska, bezglutenowa i inne
- na zapytanie): 200 zł
W przypadku braku minimalnej liczby
osób - 30, impreza może zostać przez
organizatora odwołana bez ponoszenia
dodatkowych kosztów z tytułu
odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Organizator powiadamia o tym fakcie nie
później niż 20 dni przed datą wyjazdu.

CENY NIE ZAWIERAJĄ
dodatkowej obowiązkowej opłaty
190 EUR (płatnej na miejscu)
i zawierającej
- 16 lekcji języka angielskiego
w klasach, każda lekcja trwa 45 minut
- test kwalifikacyjny
- materiały do nauki
- certyfikat ukończenia kursu
- transfer z lotniska na Malcie
(w dniu przylotu i wylotu)
- koszt wstępów i realizacji programu
zwiedzania
Sugerowane kieszonkowe 10euro/dzień

PROGRAM „B”:
1 DZIEŃ: Wylot na Maltę, (obowiązkowy paszport lub dowód osobisty), transfer z lotniska
do rodzin goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ: Piaszczysta plaża- plażowanie i relaks na jednej z najładniejszych maltańskich
plaż. Uwaga: koszt wypożyczenia leżaka i parasola- ok. 12 EUR. Po powrocie- spacer
zapoznawczy po okolicy.
3 DZIEŃ: Zajęcia językowe w klasach, gra terenowa „treasure hunt”. Wieczorem:
dyskoteka dla chętnych (koszt 12 EUR).
4 DZIEŃ: Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty językowe- dodatkowe zajęcia na wybrany
temat. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Po południu- plażowanie. Mdina
- wieczorny wyjazd do dawnej stolicy Malty.
5 DZIEŃ: Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Sliema
- jeden z głównych nadmorskich kurortów Malty, centrum handlowe i rozrywkowe wyspy.
Valetta – spacer po stolicy Malty. Wieczorem: gry i zabawy.
6 DZIEŃ: Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Trzy
Miasta: Vittoriosa, Cospicua i Senglea, zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym
przewodnikiem. Wieczorem: integracja na plaży.
7 DZIEŃ: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Gozo - zwiedzanie w języku
angielskim z lokalnym przewodnikiem: zwiedzanie Victorii – stolicy Gozo, relaks w Xlendi
Bay (leżak i parasol 12 EUR). Wieczorem: spacer i plażowanie.
8 DZIEŃ: Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg rozkładu.

Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.oktours.pl, mail: biuro@oktours.pl, tel. 56 652 12 57
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