
OBÓZ – KOLONIA dla uczestników w wieku 
12-18 lat 

T tni ca yciem KARYNTIA to najbardziej wysuni ty na 
po udnie, a tym samym najbardziej nas oneczniony region
Austrii. Woda to dusza tej krainy. K pieliska po o one nad 
wielkimi, niesamowicie czystymi i bardzo ciep ymi jeziorami
karynckimi s  wielk  atrakcj . Dwa parki narodowe,
75 rezerwatów krajobrazowych, 35 rezerwatów przyrody to
wyraz dba o ci o zachowanie przyrody i rodowiska naturalnego
dla przysz ych pokole

TREFFEN - k/Villach Historyczne miasteczko si gaj ce swymi
korzeniami 500 r. p.n.e., po o one u podnó a góry Gerlitzen. Obok
hotelu znajduje si  wiele szlaków turystycznych i cie ek
rowerowych. W okolicy znajduj  si : pole golfowe, korty tenisowe,
boiska do siatkówki, a tak e du y kompleks wodno-rekreacyjny nad
malowniczo po o onym, najcieplejszym w Austrii jeziorem Ossiacher
See, do którego uczestnicy b d  zje d a  kolejk  górsk  (wliczon
w cen ), gokarty na stoku. Gwarantujemy zapieraj cedech
w piersiach górskie widoki.

 Hotel Alpinum oferuje miejsca w pokojach 3, 4 i 5 osobowych z
pe nym w z em sanitarnym i TV-sa sat z
polskimi programami) oraz w w pokojach
typu studio (2 pokoje ze wspóln azienka).
Wi kszo  pokoi z tarasem. Z tarasów
hotelu Alpinum rozci ga si
niepowtarzalny widok na przepi kn
panoram  Alp. Krajobraz urzeka widokiem
górskich zboczy zatopionych w okalaj cych

je jeziorach. W hotelu do dyspozycji go ci znajduj  si : sauna, wietlica,
sala kominkowa, sala restauracyjna, mini kino, kawiarenka internetowa, bilard, dart, tenis sto owy,
trambambula, bar, dyskoteka, plac na ognisko i grillowanie.

CENA ; 1670 zl. 
Terminy: 18.07.  – 29.07. 2012.  27.07.    -  07.08.2012r. 
               05.08. – 16.08. 2012r. 

CENA ZAWIERA: transport autokarem klasy Lux. 9 Noclegów, zakwaterowanie w pokojach 4, 5 osobowych
z azienkami i TV sat tak e z polskimi programami (wi kszo  pokoi z tarasem z widokiem na Alpy i jezioro
Osiacher See), 9 niada i kolacji (bardzo urozmaicony bufet), 9 obiadów serwowanych - podczas wycieczek
obiad w formie suchego prowiantu z napojami, kanapki na drog  powrotn , realizacj  programu pobytu, Kart
Karyntii umo liwiaj c  zwiedzanie wielu obiektów, wycieczek statkami i przejazdy gondol , bilety wst pu na
pla  nad Ossiacher See, ubezpieczenie: KL -10000 euro, NNW, opiek  do wiadczonej kadry pedagogicznej,
Cena nie zawiera: obligatoryjnej op aty za wycieczk  do Wenecji (p atn  w  biurze lub
na miejscu u pilota - 90z )

Dodatkowe informacje:  Nale y zabra  wa ny paszport lub dowód osobisty. 
Sugerowane kieszonkowe 60 - 80 Euro na drobne wydatki i ewentualne dodatkowe
bilety wst pu nie uj te w programie + ew. wyjazdy fakultatywne.



Ramowy program imprezy: 

Dzie  1 – Wyjazd z Rzeszowa, nocny przejazd przez S owacj .
Dzie  2–Przyjazd do hotelu w godzinach przedpo udniowych, zakwaterowanie, obiad, zwiedzanie okolicy,
wycieczka na szczyt góry Gerlitzen (1900 m n.p.m.), dla ch tnych mo liwo  jazdy na górskich gokardach
zaj cia rekreacyjno – sportowe na terenie o rodka, kolacja, dyskoteka, nocleg.

Dzie  3 – niadanie, zjazd kolejk  nad Ossiacher See, czynny wypoczynek na k pielisku: pla owanie - k piel
w jeziorze, gry i zabawy sportowe, obiad, zaj cia rekreacyjno – sportowe na terenie o rodka, kolacja – ognisko,
nocleg.

Dzie  4 – niadanie, rejs statkiem po Ossiacher See, wycieczka do zamku
Landskorn, a nast pnie do rezerwatu makaków – jednego z dwóch miejsc na wiecie,
gdzie ma pki te yj  na wolno ci a dzi ki swoim treserom daj  niepowtarzalny
godzinny pokaz, zwiedzanie klasztoru w Ossiach - miejsca gdzie pochowany jest
polski król – Boles aw mia y. Obiad, zaj cia rekreacyjno – sportowe na terenie
o rodka, kolacja, karaoke, nocleg.

Dzie  5 – Ca odzienna wycieczka nad przepi kne alpejskie wodospady w Flattach,
obiad - suchy prowiant, wypoczynek w termalnym basenie w Mallnitz, Muzeum Porsche, po powrocie do
hotelu ciep a kolacja, bal przebiera ców, nocleg.

Dzie  6 – niadanie, zjazd kolejk nad Ossiacher See, czynny wypoczynek na 
k pielisku: pla owanie - k piel w jeziorze, gry i zabawy sportowe, obiad, zaj cia
rekreacyjno – sportowe na terenie o rodka, kolacja, turnieje z nagrodami, nocleg.

Dzie  7 – niadanie, wycieczka do Wenecji lub Salzburga,
obiad i kolacja – suchy prowiant, nocleg.

Dzie  8 – niadanie, zjazd kolejk  nad Ossiacher See, czynny
wypoczynek na k pielisku: pla owanie - k piel w jeziorze , gry
i zabawy sportowe, obiad, zwiedzanie Villach(s ynna
skocznia narciarska), kolacja, turniej darta, nocleg.

Dzie  9 – Wycieczka do Klagenfurtu – zwiedzanie, wizyta 
w najs ynniejszym austriackim terrarium, Minimundus – 
wiat w miniaturze – rewelacyjne miejsce które warto 

zobaczy  (wst p - 3,50 euro), wie a widokowa,
Pyramidenkogel, Park Zwierz t i Rozrywki - Tierpark
Rosseg, obiad, zaj cia rekreacyjno – sportowe na terenie
o rodka, kolacja, turnieje z nagrodami, nocleg.

Dzie  10 – niadanie, zjazd kolejk  nad Ossiacher See, czynny wypoczynek na
k pielisku: pla owanie - k piel w jeziorze, gry i zabawy sportowe, obiad , zaj cia
rekreacyjno – sportowe na terenie o rodka, grill party, dyskoteka, nocleg.

Dzie  11 – niadanie, wyjazd w drog  powrotn , po drodze krótkie zwiedzanie  Wiednia, wyjazd w kierunku
Polski.

Dzie  12 – Powrót do miejsca wyjazdu w godzinach  rannych. 

Organizator:
ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia.
Education. Wynajem autokarów.
ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg. 
Tel; 15 823 57 65, e-mail;alma@tbg.net.pl 


