
 
 

KOLONIE LETNIE 

„Łomnicka Przygoda” 

z wycieczką na słowackie 

TERMY i do JASKINI!   

 
ŁOMNICA  ZDRÓJ 

Łomnica Zdrój – malownicza wieś w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, 
otoczona lesistymi masywami górskimi pięknego Beskidu Sądeckiego. 

     
Termin I.  25.06. – 04 .07.2023 (10 dni) 

Cena: 2220 zł/osoba 
 

UCZESTNICY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNY  
PASZPORT  (3 miesiące od daty powrotu ze Słowacji) lub DOWÓD OSOBISTY (tymczasowy) UE. 

 
PROGRAM IMPREZY: 
 
25.06. 
Wyjazd z Łodzi. Przyjazd do Łomnicy Zdrój. Zakwaterowanie, zapoznanie się z infrastrukturą ośrodka. 
Spacer po malowniczej okolicy. Obiadokolacja. Nocleg 

 
26.06. – 03.07. 
Pobyt w Łomnicy Zdrój. Realizowanie programu turystyczno-rekreacyjnego.  

 Całodniowa wycieczka na Słowację z przewodnikiem. Zwiedzanie pięknej Jaskini Bielańskiej  
i pobyt w AquaCity Poprad (13 wewnętrznych i zewnętrznych basenów termalnych  
i relaksacyjnych oraz 350 atrakcji wodnych). Lunch na termach.  

 Całodniowa wycieczka na Wierchomlę z przewodnikiem – wjazd wyciągiem krzesełkowym na 
szczyt, spacer malowniczymi szlakami górskimi z widokami na Tatry i Beskid Sądecki do 
schroniska na Wierchomlę. Czas na lody, oscypki i inne smakołyki, zejście ze stoku.  

 Całodniowa wycieczka do Krynicy Zdrój - wjazd na Górę Parkową, możliwość skorzystania z 
Rajskich Zjeżdżalni, zejście pieszo do uzdrowiska, zwiedzanie Krynicy Zdrój, jednego z 
najstarszych uzdrowisk – pijalnie wód, deptak, architektura uzdrowiskowa, czas na pyszne lody, 
ciastka i zakup upominków. 

 Park linowy Ablandia – największy park linowy na południu Polski. NIESAMOWITA 
PRZYGODA, WIELOGODZINNA AKTYWNOŚĆ, ADRENALINA, RADOŚĆ I WSPANIAŁA ZABAWA - 
to określenia najlepiej opisujące klimat Parku Rozrywki ABlandia. Wszystko pod okiem 
doświadczonej kadry instruktorów. Pokonywanie wielu kilometrowych tras (do wyboru ponad 
6) w oparciu o bezpieczny system asekuracji, tzw. bezwypięciowy. 

 Pontonowy zawrót głowy! Pontonowy Spływ Popradem w grupach po 6 osób. Dawka 
adrenaliny i super zabawy.  Podczas spływu Doliną Popradu gwarantujemy niezapomniane 
wrażenia na pontonach spełniających najnowsze normy bezpieczeństwa, pośród przyrody 
obfitującej w wyjątkowe okazy flory i fauny charakterystyczne dla terenów Beskidu Sądeckiego. 
Trasa około 10 km wzdłuż malowniczych widoków. Dopłynięcie do Rytra. Zwiedzanie ruin 
średniowiecznego zamku na wzgórzu w Rytrze, którego skarby ukryte w podziemiu, strzeże 
„pies w postaci koguta”. Wspaniałe widoki na okoliczną panoramę! 

 Wieczory Animacji:  Animacje „od juniora do seniora”: gry i zabawy integracyjne w sali 
świetlicowej i przy basenie; konkursy, tatuaże, dyskoteki 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. 

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

Dlaczego warto wysłać z nami dzieci?  
Zapewniamy profesjonalną opiekę doświadczonych opiekunów oraz biura.  

Miłą, rodzinną atmosferę w ośrodku. 
Pyszne jedzenie. 

Bogaty program turystyczno-rekreacyjny. 
 

Bezpieczeństwo uczestników oraz  
miło spędzony czas z nami jest naszym priorytetem! 

 
Cena: 2220 zł/osoba  

 
CENA OBEJMUJE :  
ZAKWATEROWANIE: 9 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 (na korytarzu) tylko dla tych pokoi. 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 (4 wychowawców + kierownik). 
REALIZACJĘ PROGRAMU TURYSTYCZNO – REKREACYJNEGO. 
BILETY WSTĘPU DO WSZYSTKICH ATRAKCJI W POLSCE. 
UBEZPIECZENIE – NNW. 
 
CENA NIE OBEJMUJE: 
wstępu do AquaCity w Popradzie – 15 EURO 
wstępu do Jaskini Bielańskiej - 6 EURO 
 

Rezerwacja kolonii przez stronę internetową: www.trateriapoland.pl 
 Kolonie w Polsce – zakładka: „ZAREZERWUJ”.  

 
 

 
 
 
 

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

kom. 602  551 688; 501480765 
www.trateriapoland.pl 

biuro@trateriapoland.pl 
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http://www.trateriapoland.pl/
mailto:biuro@trateriapoland.pl

