
WŁADYSŁAWOWO w programie Gdynia, Gdańsk, Hel, Wąwóz 

Chłapowski - kolonia i obóz młodzieżowy 

 
Opis miejsca oferty 

WŁADYSŁAWOWO - nadmorska miejscowość położona u nasady Półwyspu Helskiego. Kurort ten oferuje piaszczystą 

plażę, czystą wodę i powietrze nasycone intensywnym zapachem jodu. Bliskość Trójmiasta i Półwyspu Helskiego pozwala 

na realizację atrakcyjnego programu wypoczynku. 

 

Zakwaterowanie 

Ośrodek Wczasowy „Patryk” we Władysławowie położony jest na ogrodzonym terenie, 15 minut pieszo od centrum 

Władysławowa i około 10 minut od plaży. Przytulne pokoje 4,5,6–osobowe (łóżka piętrowe) z łazienkami, telewizorem, 

większość z balkonem. Obiekt posiada stołówkę, świetlicę, mini plac zabaw, miejsce na grilla i ognisko, boisko 

wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, badminton, piłka nożna), stół do ping-ponga. Wi-Fi na terenie obiektu. 

 

Wyżywienie 

Trzy posiłki dziennie + podwieczorek oraz suchy prowiant na drogę powrotną. 

 

Program imprezy 

1. Dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Władysławowa w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie,  kolacja, 

spotkanie organizacyjne, nocleg. 

2.-10. Dzień: Realizacja programu: 

 wycieczka z przewodnikiem do: Gdyni - „Dar Pomorza”; Gdańska - PGE Arena - stadion Euro 2012, Długi Targ, 

Dwór Artusa, Żuraw, 

 wycieczka na Półwysep Helski, 

 piesza wycieczka do latarni morskiej w Rozewiu, przejście przez Rezerwat Przyrody Wąwóz Chłapowski, 

 muzeum iluzji we Władysławowie, wizyta w pracowni bursztynu, 

 spotkanie z zespołem kaszubskim, 

 1 wejście na kryty basen (60 minut), 

 spacer po Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, Aleja Gwiazd Sportu, 

 gry i zabawy, dyskoteki na terenie obiektu, Neptunalia, 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

 plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika. 

11. Dzień: Wykwaterowanie, śniadanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd z obiektu w drogę powrotną. Powrót według 

rozkładu jazdy. 

 

Cennik 

TURNUS CENA ZA OSOBĘ DOPŁATA 

2017-07-21 - 2017-07-31 1450 1300 promocja do 31.01.2017 

Promocja lata 2017 :-) 

* rabaty obowiązują do 31.01.2017,  

* wymagana wpłata zaliczki 30%,  

* ilość miejsc promocyjnych ograniczona, 

* organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania promocji. 

 

Cena zawiera 

 Transport autokarem turystycznym, 

 Zakwaterowanie: 10 noclegów w obiekcie, 

 Wyżywienie według programu, 



 Ubezpieczenie NNW (10.000 PLN) w Signal Iduna, 

 Opiekę: kierownika, wychowawców, miejscowego ratownika WOPR oraz miejscową opiekę medyczną na wezwanie, 

 Program z biletami wstępu, 

 Podatek VAT. 

 

Ważne informacje 

* wskazane jest zabranie kremów z filtrami UV, nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych, maści na oparzenia słoneczne, 

obuwia sportowego, klapek, nieprzemakalnej i ciepłej odzieży, ręcznika, dresu, plecaka na wycieczki, stroju kąpielowego, 

legitymacji szkolnej wraz z numerem PESEL, obowiązkowy czepek kąpielowy 

* sugerowane kieszonkowe na prywatne wydatki: 150 zł, 

* cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie, 

* adres i numer ośrodka będą rozdawane przy autokarze w dniu wyjazdu, 

* informacje o godzinie odjazdu i powrotu klient jest zobowiązany potwierdzić na 48 godzin przed wyjazdem. 

 

Rozkład jazdy 

GODZINA 

WYJAZDU 

MIEJSCE DOPŁATA GODZINA 

POWROTU 

11:30 CZĘSTOCHOWA - Mc Donald’s, stacja BP trasa nr 1, 

w stronę Łodzi 

 16:30 

06:45 DĘBICA - ul. Kościuszki, parking Tesco/stacja Orlen  21:15 

10:00 KATOWICE - Stacja BP, ul. Górnośląska  18:00 

08:30 KRAKÓW - stacja Shell ul. Stojałowskiego/Herberta,  19:30 

14:00 ŁÓDŹ - Dworzec PKP Łódź Kaliska, al. Włókniarzy  14:00 

13:00 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - Al. Sikorskiego / ul. 

Kostromska, parking Lidl 

 15:00 

06:00 RZESZÓW - Plac Dworcowy, PKP Rzeszów Główny  22:00 

07:30 TARNÓW - Al. Jana Pawła II, Stacja Grossar  20:30 

Inne miasta na trasie głównej na zapytanie. 

 

Więcej informacji w Biurze Podróży ADAMIS TOURS 

ul. Kolejowa 16 

38-400 Krosno 

tel. 13 43 651 85 

 


