
Poznajemy Kotlinę Jeleniogórską i Czechy – 8 dni - 880 zł 
Obóz wakacyjny - polsko–czeska przygoda 

Biuro Usług Turystycznych Orchowscy, 62-400 Słupca, ul. Wojska Polskiego 6 
www.orchowscy.pl; biuro@orchowscy.pl ; kom: +48 606-956-147 

Znajdujemy się w ogólnopolskim rejestrze organizatorów turystyki - www.turystyka.gov.pl 

 

Termin: 
06.08 – 13.08.2014r. – 890 PLN, 
 

Program pobytu: 
Całodzienne wycieczki autokarowe wraz z wstępami do największych atrakcji Kotliny 
Jeleniogórskiej takich jak: Chata Walońska – uczestniczenie w walońskiej celebrze, 
Świątynia Wang, Bank Genów Leśnych – zajęcia edukacyjne, Zamek Chojnik, kościół 
Pokoju w Świdnicy. W czasie pobytu zobaczysz 3 wodospady w Karkonoszach (Kamieńczyk, 
Szklarka i Podgórnej). 
Dwie całodniowe wycieczki do południowych sąsiadów - Czechów. I – wycieczka do Pragi, II 
– wycieczka do: Harrachova, Bozkovskiej Jaskini. 
Piesze wycieczki po najciekawszych zakątkach Dolnego Śląska wraz ze zdobywaniem 
szczytów do Korony Gór Polskich (Ślęża, Śnieżka) oraz gromadzenie punktów na Górską 
Odznakę Turystyczną. Każdy z uczestników otrzyma stosowną książeczkę. 
Program kulturalno-sportowy obozu obejmuje: zajęcia rekreacyjno-sportowe na terenie 
ośrodka, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy z nagrodami oraz 2 wyjazdy  
2 godzinne na basen termalny w Cieplicach. 
 

Cena obejmuje: 
7 noclegów w pokojach  3, 4, 5 - osobowych z łazienkami i TV; wyżywienie rozpoczyna się 
od obiadokolacji w pierwszym dniu po przyjeździe na miejsce, a kończy się obiadem w 
ostatnim dniu, w pozostałe dni pobytu zapewniamy trzy posiłki dziennie.  W cenie obozu 
zawarte są wycieczki  do największych  atrakcji  Kotliny Jeleniogórskie oraz 2 wycieczki do 
Czech (Praga, Harachov, Bozkov), oraz opłaty wszystkich wstępów wymienionych w 
programie, ubezpieczenie  NW i KL. Każdy uczestnik otrzymuje książeczkę GOT-u i 
książeczkę Korony Gór Polskich, dyplom uczestnictwa oraz dyplomy i nagrody za konkursy, 
zajęcia rekreacyjne i sportowe, dyskoteki. Opieka medyczna na telefon. 
 

Cena nie obejmuje: 
Jedynie żetonów za grę w bilarda w cenie 2 zł i własnych wydatków uczestników wyjazdu. 
 

Zakwaterowanie: 
Grupa jest zakwaterowana w Ośrodku Wypoczynkowym w Podgórzynie, ośrodek posiada 
pokoje 3, 4, 5 - osobowe z łazienkami i TV, dużą świetlicę. Teren ośrodka wraz  z miejscem 
na zajęcia rekereacyjne i sportowe jest ogrodzony. 
 

Wyżywienie: 
W czasie obozu zapewniamy 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, kolację. Podczas 
całodniowych wycieczek uczestnicy otrzymują prowiant na drogę zamiast kolacji, a 
wieczorem jedzą obiadokolację. 

Transport: 
Zapewniamy transport autokarowy, który jest do dyspozycji przez cały czas pobytu na 
wypoczynku. 

Opieka: 
Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, tj. kierownika i opiekunów. 
Obóz jest zgłaszany do Kuratorium, co będzie można sprawdzić w rejestrze - 
wypoczynek.men.gov.pl 
Rezerwac 

Przyjmujemy zapisy drogą elektroniczną lub telefonicznie.  

Oczekiwany wiek uczestnika to 10 – 17 lat 

Uczestnik wyjazdu musi posiadać dowód osobisty lub paszport 

Rezerwacja jest wiążąca po wpłacie zaliczki 200 zł. 

 

 
Ośrodek Wypoczynkowy 

 
Łazienki przy pokojach 

 
Pokój w ośrodku 

 
Stołówka w ośrodku 

 
Praga – Most Karola 

 
Karkonosze - Śnieżka 

 
Karpacz – Świątynia Wang 

 
Termy w Cieplicach 
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