
EGER - miasto po o one u wrót Gór Bukowych. Ogromna tradycja 
historyczna i wspania a atmosfera sprawiaj , e miasto odwiedzane jest 
przez turystów nie tylko w sezonie letnim. Przez okr g y rok mo na
skorzysta  tutaj z dobroczynnych k pieli w termalnych ród ach s yn cych
z leczniczych w a ciwo ci. Zwiedzi  Dolin  Pi knej Pani, ruiny zamku, który zas yn  z bohaterskiej 
obrony przed Turkami lub wej  na najbardziej wysuni ty na pó noc Europy minaret.

– 13 000 FT.

ZAKWATEROWANIE:
Internat HELGERT PÁLNÉ, po o ony 20 min. od centrum, pokoje 6 
osobowe z azienkami.

WY YWIENIE: 3 posi ki dziennie ( niadanie, obiad, kolacja). Pierwszy
posi ek – ciep a kolacja w dniu przyjazdu, ostatni - niadanie + suchy
prowiant na drog .
TRANSPORT: Autokar klasy lux (klimatyzacja, barek, video)
OPIEKA: Kierownik i kadra kolonijna zatwierdzona przez Kuratorium O wiaty.  Miejscowa (w gierska)
opieka medyczna. Ratownik.
UBEZPIECZENIE: NNW 10 000 Euro, KL 5 000 Euro, OC 12 000 Euro 
UWAGA! Uczestnik powinien posiada  wa n  legitymacj  szkoln  i 
wa ny paszport. Nale y przygotowa  prowiant na drog  do Egeru. 
Proponowane kieszonkowe ok. 11 000
RAMOWY PROGRAM:
1 dzie : Wyjazd z Polski. Przyjazd do Egeru w godz. 

popo udniowych. Zakwaterowanie. Spotkanie organizacyjne – podzia  na grupy. Zapoznanie 
z okolic . Kolacja. Nocleg.

2-10 dzie : Realizacja programu kolonijnego: *Piesze wycieczki po okolicy (Dolina Pi knej Pani, ruiny 
zamku, najbardziej wysuni ty na pó noc Europy minaret,
Bazylika) *Codzienne k piele w basenach * Wycieczka
autokarowa z przewodnikiem: do Budapesztu *Zaj cia
sportowo-rekreacyjne *Dyskoteki* Turnieje: randka w 
ciemno, wybory miss i mistera obozu, szansa na sukces,
milionerzy, kalambury* Gry i zabawy w grupach *

11 dzie : niadanie, obiad + suchy prowiant na drog .
Wykwaterowanie.
Wyjazd do Polski. Przyjazd w godz. popo udniowych.

Termin;                    Ilo  dni     Cena z ./osob

17.07.   –  27.07. 
27.07.   -   06.08. 11 1390

  KOLONIA  (od 7 do 14 lat) 
  OBÓZ ( od 15 do 18 lat) 


