
 
 

KOLONIE LETNIE 

Łomnicka przygoda 

 

ŁOMNICA  ZDRÓJ 
         

 termin: 26.06. – 07.07.2022 
 

Łomnica Zdrój – malownicza wieś w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, 
otoczona lesistymi masywami górskimi. Od zachodu wznoszą się Kicarz (704 m n.p.m.) i Groń 
(641 m n.p.m.), od wschodu Drapa (803 m n.p.m.) wchodząca w skład pasma Kiczory, a od 
północy wznosi się Parchowatka (1004 m n.p.m.).  Dzięki licznym źródłom mineralnym, 
doskonałemu mikroklimatowi oraz centralnemu położeniu w Beskidzie Sądeckim, Łomnica jest 
doskonałą bazą do zwiedzania tej ciekawej i pięknej ziemi. Liczne szlaki turystyczne 
wyprowadzają na szczyty, z których rozciągają się przepiękne widoki, nie tylko na Beskidy, ale 
również na Tatry i Pieniny. Odległe o zaledwie kilka kilometrów przejście graniczne w 
Piwnicznej, miedzy Polską a Słowacją, otwiera możliwości zwiedzania Starej Lubowni, 
Bardejowa, Łomnicy Tatrzańskiej, Popradu, Czerwonego Klasztoru i zeregu innych ciekawych 
miejscowości. 
 
PROGRAM IMPREZY: 
 
26.06.2022 
Wyjazd z Łodzi. Przyjazd do Łomnicy Zdrój. Zakwaterowanie, zapoznanie się z infrastrukturą ośrodka. 
Spacer po okolicy. Obiadokolacja. Nocleg 

 
27.06. – 06.07. 
Pobyt w Łomnicy Zdrój. Realizowanie programu turystyczno-rekreacyjnego.  
  

 Wycieczka na Jaworzynę Krynicką – Wierchomla, z przewodnikiem – wjazd kolejką 
gondolową na szczyt Jaworzyny, spacer malowniczymi szlakami górskimi do schroniska na 
Wierchomlę, zejście ze stoku 

 Wycieczka do Krynicy Zdrój- wjazd na wieżę widokową, spacer w „Koronie Drzew” – podczas 
spaceru ścieżką o długości 1030 m poznajemy okoliczną przyrodę i historię regionu. Na trasie 
instalacje edukacyjne. Na szczycie znajduje się 60.m zjeżdżalnia, z której mogą skorzystać chętni 
uczestnicy kolonii. Zwiedzanie Krynicy Zdrój, jednego z najstarszych uzdrowisk – pijalnie wód, 
deptak, architektura uzdrowiskowa. 

 Park linowy Ablandia – największy park linowy na południu Polski. Ciekawe przygody, zjazd 
na linie, adrenalina – to wszystko pod okiem doświadczonej kadry instruktorów. 

 Pontonowy zawrót głowy – spływ Popradem na pontonach, z instruktorem. Moc pozytywnej 
adrenaliny i sprawdzian umiejętności współpracy w grupach. Dla zwycięzców Nagroda!!! 
Wejście na ruiny zamku w Rytrze. 

 Zajęcia survivalowe na terenie ośrodka Adrenalina Team – zabawy integracyjne, zabawy 
strzeleckie – konkurs, kurs pierwszej pomocy lub zajęcia wojskowe, elementy technik linowych i 
alpinistycznych, m.in. ubieranie uprzęży, wiązanie podstawowych węzłów, zjazd z drzewa, 
drabinka sznurkowa, elementy survivalu – EDC: uzdatnianie wody, rozpalanie ognia, budowanie 
schronienia, czytanie mapy, podstawowe zioła w survivalu, dla dziewcząt – jak zrobić zioła dla 
poprawy urody  



 Bal maskowy – dyskoteka. Animacje „od juniora do seniora” – wspólna zabawa, konkursy, 
animacje, tatuaże wodne i wiele innych atrakcji  

 Kąpiele w basenie na terenie ośrodka – zajęcia sportowe i integracyjne w wodzie 
 Wyjazd na basen w Radwanowie.  
 Grill z pieczeniem kiełbaski, kaszanki oraz góralskich oscypków 
 Poza tym… - spacery, piesze wycieczki, gry sportowe i terenowe: poszukiwanie skarbów, 

podchody, konkursy z nagrodami, zabawy integracyjne i edukacyjne, zajęcia sportowe na boisku 
i placu zabaw, ok. 20 min spacerkiem od ośrodka. 

 
07.07.2022- Wykwaterowanie z ośrodka. Wyjazd z Łomnicy Zdrój do Łodzi. 

 
 

Cena:  1997 zł/osoba  
Realizujemy bon tutystyczny 

 
CENA OBEJMUJE :  
ZAKWATEROWANIE – 11  noclegów w  Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Potokiem” w Łomnicy Zdrój. 
Ośrodek położony w malowniczym miejscu, na stoku górskim, tuż nad wodospadem na Potoku 
Wapiennik. Zakwaterowanie w pokojach 2-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz w 
2.pokojach z umywalkami i dużą łazienką tylko dla tych 2.pokoi, na korytarzu. Na miejscu do 
dyspozycji: stołówka, świetlica, sala kominkowa, wiata grillowa oraz basen letni. 
https://nadpotokiem.com.pl/ 
WYŻYWIENIE :  3 x dziennie + podwieczorek. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu 
przyjazdu i kończą śniadaniem + suchy prowiant, w dniu wyjazdu. Smaczne posiłki przygotowywane 
pod kątem dzieci i młodzieży.  
PRZEJAZD AUTOKAREM. Autokar do dyspozycji grupy na miejscu.  
SKŁADKĘ NA TFP i TFG 
OPIEKĘ PEDAGOGICZNĄ (3 wychowawców + kierownik) 
REALIZACJĘ PROGRAMU TURYSTYCZNO – REKREACYJNEGO 
BILETY WSTĘPU DO WSZYSTKICH ATRAKCJI 
UBEZPIECZENIE – NNW  
 

 
 
 
 

 
 
 

BIURO PODRÓŻY  
( Adres do korespondencji) ul. Gdańska 90, 90-508 Łódź 

kom. 602  551 688; 883 299 778;  
www.trateriapoland.pl 

biuro@trateriapoland.pl  
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