
OBÓZ REKREACYJNY  I J ZYKOWY z j. angielskim (od 15 do 18 lat)

ZAKWATEROWANIE:
M odzie owe Centrum Wypoczynkowe AT ANTUS
– o rodek po o ony w po udniowo-zachodniej cz ci
Krymu nad Morzem Czarnym w miejscowo ci
Orlowka ok. 20 km od Sewastopola.
Zakwaterowanie w parterowych willach 4 i 5
osobowych. Ka da willa posiada osobne wej cie. W 
ka dej znajduje si azienka wy o ona p ytkami z 
pe nym w z em sanitarnym (toaleta, umywalka,
prysznic, myd o, lustro, papier toaletowy, wieszaki na
odzie ). Pokoje wyposa one s  w nowe meble ( ó ka,
szafki nocne, stó , krzes a, wieszaki). Dla ka dego
uczestnika przygotowana jest po ciel (komplet
bielizny po cielowej, poduszka, koc, przykrycie, 2
r czniki). Pod oga wy o ona jest linoleum, okna
posiadaj aluzje. Zaopatrzenie w wod  gor c
zabezpieczaj  bojlery i kolektory s oneczne. Obiekt
jest strze ony przez firm ochroniarsk .
Na terenie o rodka znajduj  si : boisko do siatkówki, 
koszykówki, dyskoteka,  bilard, tenis sto owy. Istnieje 
mo liwo  skorzystania z Internetu (wi-fi).
O rodek posiada w asn , piaszczyst  pla , po o on
150 m od o rodka. Za dodatkow  op at  mo na
wypo yczy  le aki. Przy pla y znajduje si  równie
wypo yczalnia sprz tu wodnego (katamarany,
motorówki, banany, aby).  (9 noclegów)

WY YWIENIE: 3 posi ki dziennie ( niadanie,
obiad i kolacja – dwa dania do wyboru), suchy
prowiant na drog  powrotn .  Pierwszy posi ek – 
obiad, ostatni- niadanie + suchy prowiant). 
Jadalnia wybudowana w 2008 r. odpowiada
wszelkim standardom europejskim, nowocze nie
wyposa ona, klimatyzowana. W 2010 r. MCO 
AT ANTUS zosta  regionalnym zwyci zc
konkursu w kategorii us ugi: ywienie.

TRANSPORT:
transfer autokarem klasy lux (klimatyzacja, TV, WC ) na trasie: Rzeszów – Lwów - Rzeszów
przejazd poci giem na trasie: Lwów – Symferopol - Lwów 
transfer autokarem klasy turystycznej na trasie:  Symferopol – o rodek - Symferopol 

OPIEKA: Kierownik i kadra kolonijna zatwierdzona przez Kuratorium O wiaty oraz
wykwalifikowani lektorzy i native speaker na obozie j zykowym.  Miejscowi ratownicy na pla y.

iejscowa opieka medyczna. Ca odobowy punkt lekarski.M

BEZPIECZENIE: NNW 5000 PLN  KL 10.000 USDU

n ul. Mickiewicza 4 Organizator: ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Educatio
9-400 Tarnobrzeg Tel/fax 15 823 57 65 , e-mail:alma@tbg.net.pl3



RAMOWY PROGRAM:
1 dzie :  Wyjazd z Rzeszowa w godzinach porannych. Przejazd do Lwowa. Przejazd nocny
poci giem.
2 dzie : Przyjazd do Symferopola w godz. 
po udniowych.  Transfer do o rodka.
Zakwaterowanie. Obiad. Spotkanie organizacyjne 
podzia  na grupy. Zapoznanie z okolic . Kolacja.
Nocleg.
3-10 dzie :
Realizacja programu kolonijnego:
1) Wycieczka autokarowa do: Bakczysaraj – Miasto
Ogrodów (Wielki Meczet Cha ski, Pa ac Chanów, 
Fontanna ez) i Czufut Kale – najlepiej zachowane
i naj atwiej dost pne z krymskich skalnych miast, na
które sk adaj  si  pieczary mieszkalne i ruiny kilku
budowli.
2) Wycieczka autokarowa do: Sewastopola,
adnego miasta po o onego na zboczach wzgórz, nad 

malowniczymi zatokami. Miasto jest wielkim portem
wojennym, siedzib  ukrai skiej i rosyjskiej Floty
Czarnomorskiej. Zwiedzanie miasta: Plac Admira a
Nachimowa, Przysta Grafska – b d ca niegdy
miejscem przyjmowania oficjalnych wizyt i parad
okr tów, bulwar nadmorski, przy którym stoi
Pomnik Zatopionych Okr tów upami tniaj cy
wydarzenia wojny krymskiej, Aleja S awy.
3) Wycieczka autokarowa do: Ja ta – popularne
centrum lecznicze i konferencyjne. Jedne z
ciekawszych zabytków to: ormia ska wi tynia

Ripsime, Pa ac Emira  Buchary, sobór w. Joanny
Z otoustej, dzwonnica w. Jana Chryzostoma. Przejazd
do Polany Bajek – po czenie muzeum, zoo, galerii
rze b, wykonanych w kamieniu i drewnie prezentuj cych
postaci z bajek i motywy bajeczne. A upka – miasto
przypominaj ce ogromne kamienne schody, prowadz ce
wprost do morza. Zwiedzanie: Pa ac A upki ski,
Przyl dek Aj Todor ze s ynnym zamkiem Jaskó cze
Gniazdo. Liwadia  - miasto z pa acem, w  którym odby a
si  konferencja ja ta ska.
4) Piesze wycieczki po okolicy,
5) Codzienne k piele w morzu,
6) Zaj cia sportowo-rekreacyjne, 7) Dyskoteki, 8)
Turnieje, 9) Gry i zabawy w grupach, 10) Konkursy
sportowe, 11) Codzienny program animacyjny, 12) 30 
godzin j zyka angielskiego na obozie j zykowym
11 dzie : niadanie + suchy prowiant na drog
powrotn . Wykwaterowanie. Transfer do Symferopola.
Przejazd nocnym poci giem do Lwowa.
12 dzie : Przyjazd do Lwowa w godzinach

po udniowych (wg rozk adu jazdy poci gu). Przyjazd do Rzeszowa w godzinach wieczornych.

UWAGA! Uczestnik powinien posiada  wa n  legitymacj  szkoln  i wa ny paszport. Nale y
przygotowa  prowiant na drog  na Ukrain . Proponowane kieszonkowe ok. 400 UAH.

Cena z /os.
Termin Ilo

dni Obóz
rekreacyjny

Obóz
j zykowy

23.07-03.08.2012 1810
02.08-13.08.2012 12 1730 X


