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Szanowni Pañstwo,
Polska Izba Turystyki M³odzie¿owej, obchodz¹ca
w 2020 r. Jubileusz 20-lecia dzia³alnoœci, przygotowa³a kolejne,
coroczne wydawnictwo z myœl¹ o przybli¿eniu œrodowisku
dzieci i m³odzie¿y oraz rodzinom atrakcyjnych programów
i ofert, które s¹ wypracowywane i promowane przez biura
turystyczne, obiekty noclegowe i inne podmioty zrzeszone w
Izbie.
Nasze wydawnictwo, zawieraj¹ce materia³y przygotowane i realizowane przez cz³onków PITM, jest zbiorem
gotowych ofert i programów, które mog¹ byæ wykorzystywane
np. przez szko³y i nauczycieli przy programowaniu zajêæ
pozaszkolnych i pozalekcyjnych.
Zarz¹d PITM rekomenduj¹c programy i oferty
zawarte w niniejszym wydawnictwie, zwraca siê do organizatorów turystyki w Polsce o wsparcie naszej inicjatywy
i pomoc w wypracowywaniu i rozpowszechnianiu dobrych
„produktów” dla turystyki m³odzie¿owej.

Przygotowywane w ka¿dym roku wydawnictwo bêdzie
wa¿nym etapem i elementem naszych dzia³añ zmierzaj¹cych
do wypracowania koncepcji i praktycznych za³o¿eñ Marki
Turystyki M³odzie¿owej.
Wydawnictwo bêdzie upowszechniane w wielu tysi¹cach szkó³ w ca³ej Polsce, w œrodowiskach m³odzie¿owych,
podczas imprez targowych i promocyjnych, przez biura
turystyczne, obiekty noclegowe i inne podmioty zrzeszone
w Polskiej Izbie Turystyki M³odzie¿owej.
Zachêcamy biura turystyczne, gestorów bazy
noclegowej, przewoŸników turystycznych i inne podmioty
dzia³aj¹ce w turystyce do wspó³pracy w naszej Izbie. Na stronie
Internetowej www.pitm.pl znajdziecie Pañstwo m.in. statut
PITM, deklaracjê cz³onkowsk¹, informacje o cz³onkach PITM.
Na stronie zamieszczamy tak¿e pliki Informatora PITM’2020.
Na pytania odpowiemy telefonicznie: 22 6428133 lub za poœrednictwem e-maila: pitm@pitm.pl.
Zarz¹d PITM

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY
Mapa ilustruje siedziby podmiotów realizuj¹cych programy i oferty
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CZ£ONKOWIE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI M£ODZIE¯OWEJ
A&O HOTELS and HOSTELS Holding AG
Monika Brelak - Regional Sales Manager Poland
Berlin D-10179, Adalbertstrasse 50
tel. +49 (0)30 80 947 5158; fax +49 (0)30 80947 51 93
www.aohostels.com/pl; www.facebook.com/aohostels.polska
e-mail: rezerwacja: groups@aohostel.com
e-mail: monika.brelak@aohostels.com
Sieæ hosteli i hoteli A&O obchodzi³a w 2015 roku 15 rocznicê
otwarcia. Niezale¿nie od celu podró¿y - ka¿dy nasz goœæ: pary,
grupy czy turyœci, znajdzie u nas odpowiedni¹ dla siebie ofertê.
Nasze Hotele i Hostele dwa w jednym znajduj¹ siê
w ca³ych Niemczech, Austrii, Czechach i Holandii. Zapraszamy
wycieczki szkolne, rodziny, firmy oraz organizatorów
i gospodarzy imprez.
PODLASIE Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
Marzanna Zalewska-Rutkowska - Dyrektor
Bia³ystok 15-443, Al. J. Pi³sudskiego 7b
tel. recepcja +48 85 652 42 50, dyrektor +48 85 652 60 69
kom. +48 608 361 329; www.hostelpodlasie.pl
e-mail: recepcja@hostelpodlasie.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM.
Od ponad 20 lat œwiadczymy us³ugi noclegowe dla turystów
z ca³ego œwiata. Jesteœmy certyfikowanym punktem IT- jedynym na Podlasiu, który czynny jest 24 h. Obs³uga hostelu jest
do dyspozycji Turystów przez 366 dni w roku i 24 h. Kompetencja, przyjazna atmosfera i wysoka jakoœæ obs³ugi
- to nasze atuty. Do³¹cz do grona naszych Goœci.
POLAN TRAVEL Piotr Wiktorko Biuro Podró¿y
Bielsko-Bia³a 43-300, ul. 11 Listopada 60/62
tel./fax 48 33 811 95 50 , kom. +48 502 351 876
www.polan-travel.com.pl; www.polan-travel.pl
e-mail: biuropodrozy@polan-travel.com.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. Na rynku funkcjonujemy od 1991r. Obs³ugujemy grupy m³odzie¿y
i doros³ych z ca³ej Polski. Nasza specjalnoœæ: Polska, niskobud¿etowa Skandynawia, Wyspy Brytyjskie, W³ochy, Niemcy,
Chorwacja, Hiszpania, Francja. Wycieczki edukacyjne, dla szkó³
œrednich i gimnazjów oraz zielone szko³y w Anglii, Szkocji,
Walii, Hiszpanii , we W³oszech, Chorwacji i innych krajach.
Obs³uga szkó³
w ramach miêdzynarodowej wymiany
partnerskiej. Obozy krajoznawcze i tematyczne letnie i zimowe. Dla doros³ych wyjazdy studyjne, integracyjne,
wypoczynkowe, wycieczki objazdowe, bo¿onarodzeniowe
jarmarki. Touroperator Europa, Azja, Afryka, Ameryka
Po³udniowa. Organizator miêdzynarodowych festiwali
muzycznych, imprez eventowych.
SCHRONISKO G£ODÓWKA Fundacja Harcerstwa
Polskiego
Bukowina Tatrzañska 34-530, Polana G³odówka
kom. +48 726 165 347
www.glodowka.com.pl, e-mail: biuro@glodowka.com.pl
Schronisko Harcerskie na polanie G³odówka, po³o¿one
na wys. 1138 n.p.m. z fantastyczn¹ panoram¹ na 45 km Tatr,
po³o¿one przy drodze 960. Mamy 31 pokoi, pole namiotowe,
las, sale do zajêæ, œwietn¹ restauracjê, wielki parking, wi-fi
i masê atrakcji.
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MARGO
Oœrodek Wczasów Dzieciêcych BUKOWIEC
Bukowiec 58-533, ul. Robotnicza 27
tel./fax +48-75 718 30 94
tel. +48 75 718 64 79
www.dwdbukowiec.pl
e-mail: biuro@dwdbukowiec.pl
Dom Wczasów Dzieciêcych „Margo” w Bukowcu k/Karpacza
jest niepubliczn¹ placówk¹ oœwiatow¹ organizuj¹c¹ turnusy
po³¹czone z nauk¹ i programami edukacyjnymi dla dzieci
w wieku szkolnym. Budynek posiada 83 miejsca noclegowe
w pokojach 2,3,4,5,6 osobowych z ³azienkami oraz sale
lekcyjne, pracownie plastyczne, komputerowe, œwietlice.
W trakcie pobytu zapewniamy przewodnika oraz mo¿liwoœæ
skorzystania z naszych zajêæ: muzyczno-ruchowych,
teatralnych, warsztatów plastycznych, profilaktyki i informatyki. Wokó³ budynku znajduje siê ogrodzony teren
rekreacyjny oraz parking dla autokarów. Miejscowoœæ
usytuowana malowniczo u podnó¿a Karkonoszy ze 100 ha
parkiem i stawami, liczne zabytki i widoki na Œnie¿kê.
Odleg³oœæ od Karpacza 8 km, Kowary 5 km, Jelenia Góra 12 km.

GOŒCINIEC POD TRZEMA BASZTAMI
Chêciny 26-060, ul. Branickiego 32
tel./fax +48-41 315 11 77
kom. +48 665 150 944
www.podtrzemabasztami.pl
e-mail: trebor.zph@vp.pl
Goœciniec “Pod Trzema Basztami” to obiekt po³o¿ony
w spokojnej, pe³nej zieleni miejscowoœci Chêciny, u podnó¿a
zamku, 15 km od centrum Kielc. Goœciniec przyci¹ga goœci nie
tylko doskona³ym po³o¿eniem z dala od zgie³ku wielkiego
miasta, lecz tak¿e przyjemn¹ atmosfer¹, któr¹ ka¿dy goœæ
odczuwa zaraz po wejœciu. Goœciniec posiada 50 miejsc
noclegowych w pokojach jedno, dwu osobowych. Cena pokoi
hotelowych: 1 os. - od 80 z³, 2 os. - od 120 z³ , 3 os. - od 160 z³.

WONDERLANDS
Agencja Turystyczna
Chorzów 41-500, ul. D¹browskiego 69/1
tel. +48 32 251 73 64
fax +48 32 253 05 31
www.wonderlands.pl
www.aktywne-obozy.pl
www.zamrzenica.pl
e-mail: biuro@wonderlands.pl
obozy@wonderlands.pl; zamrzenica@wonderlands.pl
Od 26 lat na rynku - organizator turystyki krajowej i zagranicznej. W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo letnie i zimowe
aktywne obozy dla dzieci i m³odzie¿y, wycieczki szkolne i specjalistyczne biwaki szkoleniowe, wczasy rodzinne w sercu
Borów Tucholskich, jak i imprezy integracyjne dla firm i zak³adów pracy. W³asny oœrodek wczasowy “Leœne Ustronie”
w Zamrzenicy w Borach Tucholskich – kilkadziesi¹t domków
campingowych nad brzegiem Zalewu Koronowskiego z ³azienkami, aneksami kuchennymi i telewizorami (telewizja
cyfrowa). Zapraszamy!!!
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CZ£ONKOWIE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI M£ODZIE¯OWEJ
KOMPLEKS ŒWIÊTOKRZYSKA POLANA
26-050 Zagnañsk, Chrusty, ul. Laskowa 95,
tel. +48-41 260 50 60
kom. +48 793 200 622
www.swietokrzyskapolana.pl
e-mail: info@swietokrzyskapolana.pl
Kompleks dysponuje 300 miejscami noclegowymi w domach
(267) oraz w czêœci hotelowej (33). Po³o¿ony na polanie
w œrodku lasu, w czystym œrodowisku, z malowniczymi
widokami. Relaks, wypoczynek, rozrywka – wszystko w jednym
miejscu. Tyko 8 km od Kielc. Na terenie Kompleksu:
- Oceanika - jedno z najwiêkszych w Polsce oceanariów.
200 tys. litrów wody, 500 gatunków zwierz¹t morskich.
- Park Miniatur Województwa Œwiêtokrzyskiego - 20 miniatur
budowli historycznych, w skali 1:20.
- boisko, basen kryty, wystawy czasowe, warsztaty edukacyjne,
stajnia, plac zabaw i wiele innych.
OdwiedŸ - ¿yj ciekawiej!
NOWA HOLANDIA ELBL¥G
Rodzinny Park Rozrywki
Marcin Maj - manager
Elbl¹g 82-310, Nowe Pole 1B
tel. +48-55 6151085
kom. +48 602 855 255
www.nowaholandia.pl
e-mail: rpr@nowaholandia.pl
Kompleks gastronomiczno-rekreacyjny Nowa Holandia sk³ada
siê z Grill Baru, Karczmy Rybnej, Terenu Biesiadnego
i powsta³ego w 2013 roku Rodzinnego Parku Rozrywki. Ca³y
kompleks o powierzchni oko³o 65 ha poprzecinany jest sieci¹
sztucznych kana³ów o d³ugoœci 10 km. Park rozrywki oferuje
mnóstwo atrakcji dla dzieci i doros³ych. Grill Bar i Karczma
Rybna s³yn¹ z doskona³ych potraw. Zajmujemy siê równie¿
organizacj¹ imprez firmowych, wesel, organizacj¹ cateringów,
przygotowywaniem posi³ków dla grup.
MIKO-TUR Sp. z o.o. Biuro Turystyki
Funka 9, 89-606 Charzykowy
tel./fax +48 52 398 80 07
kom. +48 604 637 368
www.miko-tur.pl
e-mail: biuro@miko-tur.pl
Organizujemy kolonie, obozy oraz zielone szko³y. Posiadamy
w³asny oœrodek wypoczynkowy nad jeziorem Charzykowskim
w Borach Tucholskich „MIKOMANIA” na 260 miejsc
noclegowych w budynkach murowanych oraz w murowanych
domkach letniskowych: www.mikomania.pl Organizujemy
wesela, imprezy okolicznoœciowe i integracyjne. Zapraszamy
na grzybobrania.
3 CityHostel Gdañsk
Gdañsk 80-886, ul. Targ Drzewny 12/14
tel. +48 58 354 54 54
kom. 601 674 675
www.3city-hostel.pl
e-mail: info@3city-hostel.pl
Najwiêkszy Hostel w Trójmieœcie (236 miejsc noclegowych),
usytuowany w samym centrum Starego Miasta Gdañska.
Rodzinne 2, 4-osobowe pokoje oraz sale wieloosobowe,
przeznaczone dla grup zorganizowanych.
Noclegi ju¿ od 55 z³. Serdecznie zapraszamy.

I WPISY ADRESOWE

HOLIDAYS Agencja Podró¿y i Turystyki
Wies³aw Niechwiedowicz
Gdañsk 80-244, ul. Grunwaldzka 76/78
tel.: +48-58 341 27 61
www.holidays.com.pl; www.obozyjezykowe.com
www.druskienniki.pl; www.wycieczkiautokarowe.pl
e-mail: holidays@holidays.com.pl; info@holidays.com.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. Organizator
wyjazdów krajowych i zagranicznych; wycieczki i biwaki
szkolne z atrakcyjnym programem pobytu; zielone szko³y;
imprezy integracyjne; kursokonferencje; imprezy firmowe;
pielgrzymki; pobyty sanatoryjne w Druskiennikach na Litwie;
wycieczki autokarowe po Europie np. Praga, Wiedeñ,
Budapeszt, Wilno, Berlin i wiele innych ciekawych programów;
kursy jêzykowe na ca³ym œwiecie.
KOMPAS Biuro Turystyki Aktywnej
Gdañsk 80-119, ul. Asesora 72
tel. +48 58 303 18 78
www.kompas.pl
e-mail: biuro@kompas.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. Organizator obozów
i wycieczek dla dzieci i m³odzie¿y, dzia³aj¹cy od 1998 roku. BTA
Kompas oferuje szeroki wybór aktywnoœci sprzyjaj¹cych
rozwijaniu umiejêtnoœci dzieci. M³odzie¿y proponuje obozy
twórcze Interkamp, fanowskie, fabularne, survivalowe i ASG,
fantasy i RPG. M³odszym – specjalne programy wyjazdów ju¿
od 5. roku ¿ycia. Nudzie mówi NIE, odkrywaniu - TAK. Do
marek BTA Kompas nale¿¹: Mikolaje24.pl, Dolnoœl¹ski Festiwal
Biegów Górskich, Przegl¹d Filmów Górskich im. Andrzeja
Zawady w L¹dku Zdroju, Przystanek Drzewina, DW Szczelinka,
RPG Tol Calen.
POSZUKIWACZE PRZYGÓD Biuro Podró¿y
Paj¹k Kochanowski Sp.j.
Gdañsk 80-299, ul. Planetarna 6
tel. +48 58 344 22 12; fax +48 58 344 22 19
www.poszukiwaczeprzygod.pl
e-mail: biuro@poszukiwaczeprzygod.pl
Jesteœmy liderem wœród organizatorów turystyki dzieciêcej
i m³odzie¿owej. Nasz¹ domen¹ s¹ obozy tematyczne, które
³¹cz¹ doskona³¹ zabawê z mo¿liwoœci¹ rozwijania pasji i zainteresowañ Uczestników. Ka¿dego roku organizujemy ponad
150 programów obozów letnich i zimowisk, w najpiêkniejszych
zak¹tkach Polski - nad Ba³tykiem, na Kaszubach i na Podhalu!
WANDRUS TRAVEL Sp. z o. o - Biuro Turystyki Aktywnej
Gdañsk 80-431, ul. F. Kubacza 12/1
tel. +48 58 520 28 52 ; fax +48 58 344 84 44
www.wandrus.pl; e-mail: wandrus@wandrus.com.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. Od 26 lat
organizujemy kolonie i obozy dla dzieci i m³odzie¿y. Nasz¹
dzia³alnoœæ rozpoczêliœmy od organizacji rejsów ¿eglarskich.
Wyró¿nikiem naszych imprez jest has³o "czynna turystyka aktywny wypoczynek". Wandrus jest prekursorem w realizacji
oryginalnych, nigdy dot¹d nie realizowanych form aktywnego
wypoczynku. Wiele z nich jest obecnie realizowanych przez
ró¿ne biura podró¿y. Organizujemy obozy i rejsy ¿eglarskie na
Mazurach, Zalewie Wiœlanym, Zatoce Gdañskiej i Ba³tyku,
obozy paintballowo-quadowo-gokartowe, obozy sportów
wodnych, windsurfingowe, wakeboardowe, pi³karskie,
taneczne, szkó³kê na optymistach dla najm³odszych.
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CZ£ONKOWIE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI M£ODZIE¯OWEJ
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
Gdynia 81-184, ul. Energetyków 13 A
tel. +48 58 781 27 77; fax +48 58 781 27 78
www.ssm-gdynia.pl
e-mail: recepcja@ssm.gdynia.pl
Ca³oroczny obiekt noclegowy. Oferujemy 132 miejsca w pokojach 2,3 osobowych z ³azienkami i TV oraz 4,6,8 osobowych
z ³azienkami wspólnymi. Do dyspozycji turystów: 2 kuchnie
samoobs³ugowe z pe³nym wyposa¿eniem, dwie jadalnie, sala
konferencyjna na 40 osób, TV, sprzêt multimedialny, bezp³atny
parking dla aut osobowych i autokarów.
GWAREK Centrum Aktywnego Wypoczynku
Anna Haszczyn
Gi¿ycko 11-500, Piêkna Góra 1
tel. +48 87 428 58 16
fax: +48 87 735 30 48
www.gwarek-mazury.pl
e-mail: biuro@gwarek-mazury.pl
Ca³oroczny Oœrodek Wypoczynkowy po³o¿ony w samym
centrum Mazur. Miejsce przyjazne tancerzom - 10 sal
tanecznych z lustrami. Miejsce przyjazne pi³karzom - Orlik,
miejsce przyjazne uprawiaj¹cym sztuki walki - namiot 300 m2
z drewnian¹ pod³og¹ na legarach - Miejsce przyjazne aktywnie
spêdzaj¹cym czas. Prywatna pla¿a, sprzêt wodny, Orlik, Park
Linowy, Œcianka Wspinaczkowa, Mini Golf, Byk Rodeo,
Dmuchañce, Mega Twister, to tylko nieliczne atrakcje, które
czekaj¹ na dzieci i m³odzie¿ podczas obozów, kolonii,
zielonych szkó³ oraz jesiennych integracji
FABRYKA NAUKOWCÓW Sp. z o.o.
Gliwice 44-100, ul. Zwyciêstwa 12
tel. 604 339 781
www.fabrykanaukowcow.pl
e-mail: biuro@fabrykanaukowcow.pl
Organizator wypoczynku i turystyki dzieci i m³odzie¿y
specjalizuj¹cy siê w organizacji wyjazdów naukowych,
zarówno w okresie wakacyjnym, zimowym jak i w trakcie roku
szkolnego. Fabryka Naukowców powsta³a w 2010 roku jako
placówka edukacyjna, której ide¹ jest rozwijanie w dzieciach
pasji do nauk œcis³ych. W ramach wyjazdów naukowych
prowadzone s¹ przede wszystkim warsztaty z budowy i programowania robotów Lego, warsztaty chemiczne,
programowanie animacji i gier. Ponadto organizuje kolonie
tematyczne tj. Kolonie Rycerzy Jedi oraz Zimowiska
Narciarsko-Naukowe. Obecnie g³ównym kierunkiem
wyjazdów naukowych s¹ Tatry.
EURO POL TOUR Biuro Podró¿y Sp. z o.o.
Katowice 40-160, Al. Korfantego 79
tel. +48 32 253 02 07
fax +48 32 258 74 95
www.europol.com.pl
e-mail: europol@europol.com.pl
Tour Operator, organizator imprez turystycznych z 25-letni¹
tradycj¹. Specjalizacja: kraje po³udniowej Europy, m.in.
W³ochy, Chorwacja, Czarnogóra, Hiszpania, Bu³garia, Grecja
oraz Wêgry. Oferty dla turystów indywidualnych, imprezy
lotnicze, autokarowe, z dojazdem w³asnym, obozy
m³odzie¿owe, wycieczki szkolne w Polsce i za granic¹. Bogata
oferta obozów m³odzie¿owych: Bu³garia (Z³ote Piaski),
Czarnogóra, Grecja, Hiszpania.
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EXTRA OBOZY PLANETRAVEL sp. z o.o.
Katowice 40-145, ul. Kar³owicza 11a/9
tel. +48-32 7500337 ; fax +48 32 7500378
kom. +48 732 324 737
www.extraobozy.pl
e-mail: biuro@planetravel.pl
Organizator i agent turystyczny wpisany do Rejestru
Organizatorów Turystyki Marsza³ka Województwa Œl¹skiego nr 1233. Bezpieczny wypoczynek chroniony Gwarancj¹
Ubezpieczeniow¹ TU Europa w wysokoœci 220 785 z³. Oferta:
kolonie, obozy m³odzie¿owe rekreacyjne i tematyczne
w Polsce i za granic¹, zimowiska i zielone szko³y, wczasy
w ka¿dy zak¹tek œwiata we wspó³pracy z najlepszymi
touroperatorami polskimi i niemieckimi, fitwakacje dla
aktywnych, wyjazdy kibiców, sylwester w górach, baza
noclegowa dla organizatorów w górach i nad morzem.
.
REGO BIS Biuro Podró¿y
Gabriela Mañka - Sokullu
Katowice 40-035, ul. J. Kochanowskiego 18/11-12
tel. +48 32 253 88 48; fax +48 32 720 26 58
www.rego-bis.pl
e-mail: rego-bis@rego-bis.pl
Organizator turystyki krajowej i zagranicznej z 23 letni¹
tradycj¹. Specjalizacja - wczasy i obozy m³odzie¿owe autokarowe i samolotowe, wycieczki objazdowe, imprezy na
zamówienie: Albania, Bu³garia, Grecja, Chorwacja, Czarnogóra,
Hiszpania, W³ochy, Macedonia i wiele innych.
FOLWARK KSI¥¯ÊCY - ZAMEK KLICZKÓW
Kliczków 8, Osiecznica 59-724
tel. +48 75 734 07 00
e-mail: zamek@kliczkow.com.pl ; www.kliczkow.com.pl
Folwark Ksi¹¿êcy, le¿¹cy w kompleksie Zamku Kliczków to dziœ
nowoczeœnie odrestaurowane dwa budynki hotelowe
z 40 pokojami, restauracj¹, sal¹ konferencyjn¹, wiat¹ grillow¹
na dziedziñcu, suszarni¹ grzybów, piecem chlebowym i piecem do pieczenia prosiaka w ca³oœci. Na terenie Folwarku
znajduje siê Stajnia Ksi¹¿êca, oferuj¹ca m³odzie¿y przeja¿d¿ki
bryczk¹, jazdy konne w terenie, naukê jazdy konnej, a dla dzieci
spacery z opiekunem. Folwark Ksi¹¿êcy to doskona³e miejsce
na szkoln¹ wycieczkê, koloniê czy zielon¹ szko³ê. Infrastruktura
Folwarku i pobliskiego Zamku stwarza mo¿liwoœci spêdzenia
aktywnie czasu w niezwyk³ej scenerii. Ceny z pe³nym
wy¿ywieniem ju¿ od 90 z³ za osobê.
CAPRICORN Travel Studio Robert Niegowski
Koczargi Stare k/Warszawy 05-080, ul. Klonowa 100
tel. +48 22 224 67 09
kom. +48 797 294 411
www.fajnewycieczki.pl, www.travelstudio.com.pl
e-mail: biuro@fajnewycieczki.pl
Jesteœmy organizatorem specjalizuj¹cym siê w turystyce
szkolnej i m³odzie¿owej. Posiadamy szerok¹ ofertê skierowan¹
do szkó³ z ca³ej Polski: od interesuj¹cych wycieczek
jednodniowych, poprzez wyjazdy kilkudniowe i aktywne
zielone szko³y - na wycieczkach zagranicznych po Europie
koñcz¹c. W sezonie letnim i zimowym Capricorn organizuje
kolonie i obozy dla zorganizowanych grup dzieci i m³odzie¿y.
Ca³a oferta dostêpna jest na www.fajnewycieczki.pl.
Specjalnoœci¹ biura s¹ imprezy przygotowywane specjalnie
pod zainteresowane grupy.
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HUNTER EXTREME - FABRYKA PRZYGODY
Kolbudy 93-050, ul. Przemys³owa 3
tel. +48 58 691 72 98
kom. +48 504 046 502
www.fabryka-przygody.com
e-mail: aleksandra@fabryka-przygody.com
Fabryka Przygody to gwarancja udanej wycieczki szkolnej.
Oœmioletnie doœwiadczenie po³¹czone z pasj¹, przekuwa siê
na realizacjê niezapomnianych, aktywnych wycieczek
szkolnych. Nasze wyjazdy to po³¹czenie niekonwencjonalnego
zwiedzania najpiêkniejszych zak¹tków naszego kraju, z zajêciami, które wywo³uj¹ uœmiech i zachêcaj¹ do dzia³ania.
Szeroka oferta, w której ka¿dy znajdzie coœ dla siebie - od
jednodniowych wycieczek integracyjnych lub poœwiêconych
na zwiedzanie, a¿ po kilkudniowe wyjazdy podczas, których
wypoczynek ³¹czymy z nauk¹ przekazywan¹ przez zabawê.

BIURO US£UG PRZEWODNICKICH WÊDROWIEC
Kraków 30-105, ul. Koœciuszki 16
tel. +48 12 294 01 56
tel. +48 12 427 13 27
www.wedrowiec.krakow.pl
e-mail: biuro@wedrowiec.krakow.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM.
Organizator turystyki krajowej i zagranicznej z 25-letnim
doœwiadczeniem. Oferujemy kompleksow¹ obs³ugê grup i turystów indywidualnych w Krakowie i okolicy. Zapewniamy
profesjonalne zwiedzanie Krakowa, licencjonowane us³ugi
przewodnickie po Krakowie i Wawelu w wielu jêzykach obcych,
rezerwacjê noclegów i wy¿ywienia, transport, bilety wstêpu.
Wycieczki w okolice Krakowa: Wieliczka, Oœwiêcim, Wadowice,
Ojców, Zakopane, Energylandia. Tworzymy specjalistyczne
programy na ¿yczenie: edukacyjne, kulturalne, religijne,
biznesowe. Program dostosowujemy do indywidualnych
potrzeb i wymagañ naszych klientów. Serdecznie zapraszamy
do wspó³pracy.

SMART Hotels & Hostels
Kraków 31-072, ul. Wielopole 16/8
tel. +48 12 422 32 58
fax: +48 12 422 99 86
www.shh.travel
e-mail: biuro@shh.travel
SMART Hotels & Hostels to nowoczesna sieæ obiektów
noclegowych dzia³aj¹ca ju¿ od 15 lat. Jesteœmy obecni na
rynku œrodkowoeuropejskim, zrzeszaj¹c 7 hosteli o wysokim
standardzie i 1 hotel w 5 miastach – Krakowie, Warszawie,
Poznaniu, Bratys³awie i Innsbrucku. Jakoœæ naszych us³ug nie
ustêpuje standardom hotelowym przy jednoczesnym
zachowaniu bezkonkurencyjnej ceny pobytu. Specjalizujemy
siê zw³aszcza w obs³udze grup szkolnych i m³odzie¿owych. Co
roku obs³ugujemy ponad 200 grup ró¿nej wielkoœci od ma³ych
(do 20 osób) po grupy ponad stuosobowe.
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PINK PANTHER'S HOSTEL
Kraków 31-014, ul. œw. Tomasza 8
tel. +48 12 422 09 35
www.pinkpanthershostel.com
e-mail: hostel@pinkpanthershostel.com
i LET'S ROCK HOSTEL
Kraków 31-044, u. Grodzka 34
tel. +48 12 430 30 53
www.letsrockhostel.com
e-mail: info@letsrockhostel.com
Atrakcyjne lokalizacje w granicach Starych Murów Miejskich.
Niskie ceny. Pokoje 2, 4, 6, 8, 10, 12 ,14 -osobowe. Dogodne
po³¹czenie z dworcem PKP i PKS. Darmowe œniadania oraz
kawa i herbata dostêpne przez ca³y dzieñ. Posiadamy w pe³ni
wyposa¿on¹ kuchniê samoobs³ugow¹ oraz jadalnie dla goœci.
Darmowa baga¿ownia. Darmowy dostêp do WiFi oraz do
komputerów stacjonarnych na terenie obiektu. Miêdzynarodowa obs³uga. Animacja czasu wolnego dla grup oraz
klientów indywidualnych, wygodny, du¿y pokój wspólny.
Darmowe mapy oraz pomocny personel, który zawsze udzieli
dodatkowych informacji. Mo¿liwoœæ zamówienia transportu
na lotnisko. Sta³a wspó³praca z firmami organizuj¹cymi
wycieczki m.in. do Oœwiêcimia oraz Wieliczki. W pobli¿u
znajduj¹ siê tradycyjne polskie restauracje oraz kawiarnie
z widokiem na Rynek G³ówny.

MAZURY SPORT CLUB
Kretowiny 27, 14-300 Mor¹g
fax +48 89 757 16 68
kom. +48 518 759 259
www.mazurysportclub.pl
e-mail: rezerwacja@mazurysportclub.com
Mazury Sport Club to urokliwe miejsce usytuowane nad
piêknym jeziorem Narie. Nasz¹ ofertê kierujemy do grup
kolonijnych, uczestników obozów sportowych, szkó³, które
organizuj¹ "zielone szko³y". Mamy bazê noclegow¹
przygotowan¹ dla 180 osób, przestronn¹ restauracjê, wiele
atrakcji na terenie obiektu - basen zewnêtrzny, boisko do
siatkówki, koszykówki, beach soccera (pla¿owa pi³ka no¿na),
si³owniê, sauny, wydzielone miejsce na ognisko, siedem sal na
zajêcia merytoryczne, salê dyskotekow¹ i taneczn¹ z lustrami.
Nad jeziorem mo¿na organizowaæ szkolenia z ¿eglarstwa,
windsurfingu i wiele innych. Obiekt dzia³a sezonowo od maja
do paŸdziernika, zapraszamy do wspó³pracy.

KOLEJ GONDOLOWA
JAWORZYNA KRYNICKA S.A.
Krynica Zdrój 33-380, ul. Czarny Potok 75
tel. +48-18 473 66 24
fax +48-18 472 34 02
www.jaworzynakrynicka.pl
facebook.com/stacjanarciarska
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A kieruje swoj¹ ofertê
do klientów z ca³ej Polski. Spó³ka obecnie dzia³a na trzech
p³aszczyznach. Pierwsz¹ i jednoczeœnie najwa¿niejsz¹ pozycj¹
w dzia³alnoœci Spó³ki s¹ przewozy turystów kolej¹ gondolow¹
oraz wyci¹gami narciarskimi w okresie zimowym wraz
z zapewnieniem pe³nej infrastruktury towarzysz¹cej, kolejnymi
wa¿nymi elementami s¹ przewozy kolej¹ w okresie letnim oraz
us³ugi hotelarskie.
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EJKO-DRUK
Janusz i Jolanta Klejment sp.j.
Legionowo 05-119, Stanis³awów II, ul. Wolska 3a
tel. +48 22 772 96 54
tel. +48 22 772 90 81
www.ejkodruk.pl
e-mail: ejkodruk@ejkodruk.pl
Firma EJKO-DRUK dzia³a na rynku poligraficznym od ponad
30 lat. Od tego czasu nieprzerwanie œwiadczy swoim klientom
szeroki wachlarz us³ug poligraficznych. Dysponujemy
nowoczesnym sprzêtem drukarskim, jak i w pe³ni wyposa¿on¹
introligatorni¹. Nasza drukarnia oferuje druk: katalogów,
ksi¹¿ek, plakatów, kalendarzy, pude³ek, naklejek, wykonujemy
równie¿ materia³y reklamowe (np. ulotki, broszury, foldery)
i materia³y wsparcia sprzeda¿y ( np. wobblery, standy, stojaki),
a tak¿e galanteriê biurow¹ ( teczki, papiery firmowe, wizytówki,
koperty ). Na potrzeby naszych klientów oferujemy tak¿e
us³ugi z zakresu projektowania graficznego oraz sk³adu
komputerowego. Corocznie drukujemy INFORMATOR PITM.
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy.

POD LIPAMI Oœrodek Wypoczynkowy
Lidzbark Welski 13-230, ul. Lipowa 46,
tel. +48 23 696 12 49
www.podlipami.mazury.pl
facebook.com/lidzbark
e-mail: kontakt@podlipami.mazury.pl
Oœrodek specjalizuj¹cy siê w wypoczynku dzieci. Usytuowany
na terenie Parku Krajobrazowego, czêœciowo w lesie, w pobli¿u
Jeziora Lidzbarskiego. Obiekt dysponuje rozbudowan¹
infrastruktur¹ sportowo - rekreacyjn¹: 10 boisk sportowych,
park linowy, œcianka wspinaczkowa, quady, gokarty, segway,
zorbing, tor ³uczniczy, minigolf, gokarty, sumo, gladiatorzy.
Oœrodek sezonowy czynny od po³owy kwietnia do koñca
wrzeœnia.

ALMATRAMP Biuro Podró¿y
Jurek Œwierczyñski
£ódŸ 90-413, ul. Piotrkowska 59
tel. +48 42 630 32 97
tel./fax +48-42 637 18 46
www.almatramp.pl
e-mail: info@almatramp.pl
www.facebook.com/almatramp
Organizator imprez turystycznych od 1992 roku. Obozy
jêzykowe Londyn Plus Eastbourne i Brighton. Kursy jêzykowe
dla nastolatków do szkó³ jêzykowych w Londynie, Eastbourne,
Brighton, Oxford, Bournemouth, Cambridge i na Malcie
w czasie wakacji a dla m³odzie¿y i doros³ych przez ca³y rok.
Wycieczki szkolne ( i nie tylko ) do Londynu i innych miast
angielskich oraz na Maltê, a tak¿e w Bieszczady, Pieniny,
Beskidy. Kursy doszkalaj¹ce dla nauczycieli w Londynie,
Eastbourne i Oxford. Jêzykowe wyjazdy integracyjne do szkó³
œrednich w Anglii.
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RAFTUR Biuro Turystyczne
£ódŸ 91-408, ul. Pomorska 32
tel. +48 42 676 74 26
fax +48 42 676 74 26
www.raftur.pl
e-mail: raftur@raftur.pl
Jesteœmy Cz³onkiem - Za³o¿ycielem PITM. Biuro Turystyczne
RAFTUR powsta³o w 1996 roku. Specjalizujemy siê w organizacji wycieczek szkolnych, wycieczek dla grup zorganizowanych, zielonych, bia³ych i specjalistycznych szkó³,
kolonii, obozów m³odzie¿owych, zimowisk. Imprezy te
organizowane s¹ w wielu rejonach Polski i Europy, odznaczaj¹
siê bogatym oraz zró¿nicowanym programem. Proponujemy
us³ugi przewodnickie oraz organizacjê imprez po £odzi
i województwie ³ódzkim. Jesteœmy wspó³organizatorem
i partnerem bran¿owym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Turystyce. Œwiadczymy us³ugi w zakresie edukacji zwi¹zanej
z turystyk¹. Oferujemy równie¿ us³ugi wynajmu autokarów.
Biuro jest agencj¹ ubezpieczeniow¹. Biuro prowadzi sprzeda¿
biletów do Energylandii w atrakcyjnej cenie oraz rezerwacjê
kwater i apartamentów na Casamundo.
RÓ¯A WIATRÓW Biuro Turystyki ¯eglarskiej
£ódŸ 90-301, ul. Wigury 12 lok. 3
INFOLINIA: 780 114 926
tel. +48 42 630 73 01
www.roza.pl
e-mail: roza@roza.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM.
Jesteœmy najwiêkszym w Polsce organizatorem obozów
i rejsów ¿eglarskich dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych na
Mazurach. Posiadamy w³asny oœrodek wypoczynkowoszkoleniowy w Wêgorzewie nad jeziorem Œwiêcajty oraz
30 jachtów. Oferujemy kolonie i obozy z bardzo aktywnym,
urozmaiconym programem dla dzieci od 8 roku ¿ycia - ¿agle,
kajaki, rowery, paintball, quady, survival. Zim¹ organizujemy
obozy narciarsko-snowboardowe na S³owacji na Chopoku,
gdzie panuj¹ znakomite warunki do zimowego szaleñstwa!
Zapraszamy dzieci, m³odzie¿ i ich nauczycieli do skorzystania
z naszej oferty wycieczek szkolnych. Nasze doœwiadczenie
i niestandardowe podejœcie sprawi, ¿e na d³ugo zapamiêtacie
pobyt na Mazurach. W¿nymi elementami s¹ przewozy kolej¹
w okresie letnim oraz us³ugi hotelarskie.
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
£ódŸ 91-069, ul. Legionów 27
tel. +48 42 630 66 80
fax +48 42 630 66 83
www.youthhostellodz.wp.pl
e-mail: recepcja2@yhlodz.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM.
SSM w £odzi tworz¹ dwa zrewitalizowane obiekty po³o¿one
w centrum miasta, w pobli¿u ul. Piotrkowskiej i Manufaktury.
Zapewniamy wysoki standard pokoi 1,2,3,4,5,6-osob., dwie
sale konferencyjne, kuchniê samoobs³ugow¹, pralniê
turystyczn¹, parking, WiFi oraz malowniczy ogród z grillem.
Zapraszamy grupy zorganizowane i osoby indywidualne
przyje¿d¿aj¹ce do £odzi w celach turystycznych, edukacyjnych
na kursy, szkolenia, konferencje, na wydarzenia kulturalne,
sportowe, b¹dŸ w celach biznesowych, czy prywatnych.
Goœcinna atmosfera i profesjonalna obs³uga s¹ naszymi
g³ównymi atutami.

PI M

I WPISY ADRESOWE

CZ£ONKOWIE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI M£ODZIE¯OWEJ
WILEJKA Agencja Turystyczna Wojciech M. Leszek
£ódŸ 90-269, ul. Piotrkowska 20
tel. +48-42 630 60 70
tel./fax +48-42 630 68 00
kom. +48 601 316 933
www.wilejka.pl
e-mail: wilejka@wilejka.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. Organizator
turystyki krajowej i zagranicznej. Od ponad 20 lat jesteœmy na
rynku turystycznym; organizujemy wycieczki szkolne; zielone
klasy; wyjazdy: szlakami lektur szkolnych na by³e Kresy ( Wilno,
Grodno, Lwów, Kamieniec...); Bia³oruœ, Ukraina, Rosja (Moskwa,
Petersburg, Jezioro. Bajka³); szlakami przyjaŸni polskowêgierskiej. Stolice europejskie: Berlin, Praga, Budapeszt,
Wiedeñ, Bratys³awa... Wycieczki dla szkó³ i zak³adów pracy,
specjalne programy na ¿yczenie - edukacyjne, kulturalne,
religijne (np. szlakiem œw. Faustyny, Szlakiem papieskim),
biznesowe. Programy dostosowujemy do indywidualnych
potrzeb i wymagañ klientów.
Agencja eventowa ALTERNATYWA TRAVEL
Mielec 39-300, ul. Cha³ubiñskiego 8/55
kom. +48 605 085 639
www.alternatywa-travel.pl
e-mail: biuro@agencja-alternatywa.pl
Jesteœmy Organizatorem turystyki krajowej i zagranicznej.
Cz³onkiem PITM.
Specjalizujemy siê w turystyce szkolnej i m³odzie¿owej. Nasz¹
ofertê szyjemy na miarê potrzeb, oczekiwañ i mo¿liwoœci
ka¿dej grupy. Tematyczne wycieczki szkolne, górskie
wêdrówki, sp³ywy kajakowe i pontonowe czy rowerowe
wyprawy po mniej znanych zak¹tkach naszego kraju - to nasza
specjalnoœæ. Ka¿dy wyjazd wzbogacamy zajêciami
integruj¹cymi grupê! Zapraszamy do udzia³u i wspó³pracy w
organizacji niezapomnianych bia³ych i zielonych szkó³,
zimowisk, letnich kolonii i obozów. Skontaktuj siê z naszym
biurem i powiedz nam SWOJE MARZENIE - my zajmiemy siê
jego kompleksow¹ realizacj¹!!!
KRYWAÑ Oœrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny
Zofia Skupieñ
Murzasichle 34-531, ul. S¹delska 121 B
kom. +48 601 544 146
www.krywan-tatry.p
e-mail: biuro@krywan-tatry.pl
Na rynku turystycznym jesteœmy od ponad 15 lat. Oœrodek
znajduje siê w piêknej, malowniczej scenerii Tatrzañskiego
Parku Narodowego, w samym sercu Tatr. Murzasichle to
malowniczo po³o¿ona miejscowoœæ w otulinie TPN. To górskie
uzdrowisko. Stanowi doskona³¹ bazê wypadow¹ w Tatry.
Liczne wyci¹gi narciarskie, dobra kuchnia ze specja³ami
góralskimi, liczne zabytki, bogactwo imprez regionalnych.
Doskona³e po³¹czenie z Zakopanem, do Ronda KuŸnickiego
(dojazd na Kasprowy Wierch) oraz Wielkiej Krokwi lub do
Krupówek. KRYWAÑ dysponuje pokojami z ³azienkami,
telewizorami oraz wi-fi . Z ka¿dego pokoju widok na ca³e Tatry
od Giewontu po Hawrañ; dysponujemy sza³asem
regionalnym
z kominkiem oraz miejscem do imprez
tanecznych, spotkañ integracyjnych, ping-pong, rzutki
elektroniczne, pi³karzyki ; du¿y, ogrodzony plac zabaw, miejsce
na ognisko, grilla.
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NAFERIE.PL Sp. z o.o.
Nowy Targ 34-400, ul. Szaflarska 4
kom. +48 722 223 223, +48 793 035 088, +48 790 871 015
www.naferie.pl ; e-mail: obozy@naferie.pl
Specjalizujemy siê w organizacji zimowego wypoczynku dla
rodzin z dzieæmi oraz zimowisk, realizuj¹c wyjazdy narciarskie
do W³och oraz Polski. Naferie.pl to przede wszystkim ludzie obs³uga, instruktorzy, animatorzy oraz najwa¿niejsi - Klienci wszyscy tworz¹ niepowtarzaln¹ atmosferê wyjazdów.
Odpowiednio dopasowane atrakcje, ciekawy program
animacji oraz sprawdzone miejsca powoduj¹, ¿e podczas
wyjazdów ka¿dy czuje siê jak u siebie!
JURA Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
Olkusz 32-300, ul. Legionów Polskich 3
tel/fax: +48-32 6430393
www.ssmjura.olkusz.pl ; e-mail: rezerwacja@ssmjura.olkusz.pl.
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. Schronisko znajduje
siê na Jurze Krakowsko Czêstochowskiej i jest idealnym
miejscem dla wycieczek szkolnych i do zwiedzania: Krakowa,
Ojcowa i Pieskowej Ska³y, Wieliczki, Oœwiêcimia, Wadowic.
Schronisko posiada 50 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 3-,
6-osobowych, na piêtrach znajduj¹ siê zbiorcze ³azienki
osobno dla mê¿czyzn i kobiet. Dla goœci dostêpna jest kuchnia
samoobs³ugowa z pe³nym wyposa¿eniem. Istnieje mo¿liwoœæ
korzystania z sal wyk³adowych z wyposa¿eniem: m.in. rzutnik,
laptop. Na terenie obiektu dostêpny jest bezprzewodowy
Internet Wi-Fi. Organizujemy: zielone szko³y, kolonie, obozy
sportowe i taneczne. Dla goœci Schroniska udostêpniamy
bezp³atnie parking.
JUVENTUS Biuro Turystyki i Podró¿y
Gra¿yna Nikodemska
Ostro³êka 07-410, ul. B. G³owackiego 24
tel. +48-29 764 30 24; tel./fax +48-29 76435 66
www.juventus.ostroleka.pl
e-mail: biuro@juventus.ostroleka.pl
Nasze Biuro powsta³o w 1991 r. Jesteœmy 28 lat na rynku
turystycznym. Specjalizujemy siê w organizacji wycieczek
szkolnych, zak³adowych, zielonych i bia³ych szkó³, kolonii
w kraju i zagranic¹. Wspó³pracujemy z najwiêkszymi biurami
podró¿y na rynku: TUI, Rainbow, Itaka i wiele innych. W naszej
ofercie znajd¹ Pañstwo tak¿e ubezpieczenia oraz bilety
lotnicze, autokarowe i promowe.
VISTALIS Biuro Podró¿y
Plovdiv - 4000, ul. Hristo G. Danov 23, Bulgaria
tel. +359 32 26 8800; kom. +359 899 000 081
www.vistalis.pl (lub: bg); e-mail: info@vistalis.pl
Agencja Turystyczna VISTALIS, dzia³aj¹ca od 2008 r., jest
licencjonowanym biurem podró¿y zarejestrowanym
w Pañstwowej Agencji Turystyki Bu³garii. Biuro zapewnia ca³¹
gamê us³ug turystycznych po konkurencyjnych cenach.
Partnerami Biura s¹ firmy, które dziêki swojej rzetelnoœci
odnios³y sukces na rynku bu³garskim i za granic¹. Biuro ma
partnerów i œcis³¹ wspó³pracê w letnich i zimowych oœrodkach
wypoczynkowych dla rodzin; organizuje kolonie, zimowiska
i zielone szko³y; posiada miejsca w oœrodkach SPA nad Morzem
Czarnym i w górach; organizuje wycieczki po bu³garskich
monastyrach, winnicach, zabytkowych centrach; organizuje
pobyty w miejskich hotelach, a tak¿e prowadzi sprzeda¿
nieruchomoœci wakacyjnych. ZAPRASZAMY.
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MAZOWSZE Biuro Turystyczne P.T.S.
P³ock 09-402, ul. Padlewskiego 11
tel. +48-24 264 55 04
tel./fax +48-24 262 31 33
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM.
MAZOWSZE Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Soczewka 09-506 ul. Wojskowa 2
tel.: +48-24 261 01 19
tel. +48-24 266 40 61
www.mazowsze.plocman.pl
e-mail: mazowsze-soczewka@ wp.pl
Piêknie usytuowany i zorganizowany Oœrodek oraz czysta
woda gwarantuj¹ doskona³y wypoczynek. 164 miejsca
noclegowe, pokoje 2, 3 osobowe z pe³nym wêz³em sanitarnym
TV-sat oraz apartament. Ca³odzienne wy¿ywienie, drink bar,
jadalnia. Posiadamy koncesjê organizatora turystyki nr 0785.
Organizujemy szkolenia, konferencje, wczasy, zielone szko³y
i kolonie.

FUNCLUB Biuro Podró¿y Sp. z o.o.
Poznañ 60-173, ul. Grunwaldzka 399
tel./fax +48-61 662 86 16
www.funclub.pl
e-mail: funclub@funclub.pl
Biuro Podró¿y Funclub, istniej¹ce na polskim rynku
turystycznym od 1997 roku z powodzeniem organizuje
autokarowe wczasy wypoczynkowe, wycieczki objazdowe,
wyjazdy weekendowe, wczasy dla Seniora i Obozy
M³odzie¿owe w Europie oraz lotnicze imprezy grupowe i egzotykê na wszystkich kontynentach. Wspó³pracujemy zarówno
z Klientami indywidualnymi jak i instytucjonalnymi. Obecnie
mamy 4 w³asne biura terenowe, a oprócz tego nasze oferty
dostêpne s¹ u ponad 1200 agentów turystycznych w ka¿dym
zak¹tku Polski. Zatrudniamy doœwiadczonych i wykwalifikowanych pracowników, jednoczeœnie zdajemy sobie
sprawê, ¿e ci¹¿y na nas ogromna odpowiedzialnoœæ, dlatego
dok³adnie ws³uchujemy siê w g³osy naszych klientów, by
kolejne wczasy spêdzone z naszym biurem by³y jeszcze
bardziej udane.

HAJDASZ Centrum Obozy
Poznañ 61-680, ul. Podbia³owa 11
tel./fax +48 61 8218757
kom. +48 501 437 303
www.hajdasz.pl
e-mail: agata.wojciechowska@hajdasz.pl
Centrum Hajdasz to Biuro Turystyki Dzieciêcej, które od 19 lat
organizuje obozy, kolonie, zimowiska, zielone szko³y. Dziêki
doœwiadczeniu i sprawdzonej bazie hotelowej zapewniamy
niezapomniane wakacje dla wielu dzieci z ca³ej polski.
Wyj¹tkowa kadra sk³adaj¹ca siê ze specjalistów w dziedzinie
organizacji wypoczynku przygotowuje tematyczne oferty dla
ró¿nych podmiotów prywatnych i publicznych. Co roku
wypoczywa pod nasz¹ opiek¹ kilka tysiêcy dzieci.
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MABA Biuro Turystyki Szkolnej
Poznañ 61-255, os. Tysi¹clecia 30
tel. +48 61 876 76 74
tel. +48 61 6403797 ; kom. +48 663 745 711
www.maba.com.pl; e-mail: biuro@maba.com.pl
Specjalizujemy siê w organizacji wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y. Zapraszamy na kolonie, obozy taneczne, wycieczki
szkolne, zimowiska, zielone szko³y w kraju i za granic¹.
Organizujemy równie¿ wycieczki integracyjne dla nauczycieli
i zak³adów pracy. Biuro prowadzimy od 2004 roku. Zawsze
przywi¹zujemy szczególn¹ uwagê na wysok¹ jakoœæ œwiadczeñ
i bezpieczeñstwo uczestników.
TPD Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
Jan Waligóra
Poznañ 60-613, ul. Micha³a Drzyma³y 3
tel. +48-61 848 58 36; kom. +48 664 081 981
www.schronisko-tpd.pl ; e-mail: recepcja@schronisko-tpd.pl
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe TPD jest niepubliczn¹
placówk¹ oœwiatow¹, po³o¿on¹ obok œcis³ego centrum
Poznania w spokojnej, willowej okolicy. Zapewniamy 90 miejsc
w 29 pokojach 1-2-3-4-5-6 osobowych, czêœciowo z ³azienkami, parking, letni ogródek, salê konferencyjn¹, salê z TV,
profesjonaln¹ obs³ugê, bezprzewodowy Internet. Obiekt jest
doskonale skonfigurowany z zabytkow¹ czêœci¹ miasta,
dworcami: kolejowym, autobusowym oraz lotniskiem. W odleg³oœci oko³o 200 metrów od Schroniska znajduj¹ siê
przystanki komunikacji miejskiej oraz liczne sklepy i punkty
gastronomiczne.
TRAPER Biuro Podró¿y
Poznañ 61-054, ul. Danuty 9
fax +48-61 876 88 94
www.traper.poznan.pl; www.wycieczkiszkolne.biz
e-mail:info@traper.poznan.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. 30 lat naszej
fascynacji turystyk¹ dla ma³ych i du¿ych. Zapraszamy do
Wielkopolski i na trasy w Europie: Wêgry, Chorwacja, Czechy,
Austria, Francja, Niemcy, S³owacja, Skandynawia, W³ochy
i Hiszpania oraz stolice: Budapeszt, Berlin, Praga, Pary¿,
Wiedeñ i inne. Polecamy wspania³e wycieczki, wczasy, obozy,
sanatoria i eventy. Wycieczki szkolne i wyjazdy dla grona
pedagogicznego organizujemy przez ca³y rok. Na lato
najlepsza jest Chorwacja i Wêgry, na zimê Czechy, Austria,
Francja i W³ochy. Dodatkowe atrakcyjne kierunki to Malta,
Sycylia i Sardynia. Imprezy przygotowywane przez nasze biuro
s¹ dostêpne na ka¿d¹ kieszeñ. Bez wzglêdu na wiek i kondycjê
ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
VOGUE TRAVEL Biuro Podró¿y
Poznañ 61-842, ul. Za Bramk¹ 9/5
tel. +48-61 850 10 85, +48 61 853 42 47
www.voguetravel.pl; e-mail: obozy@voguetravel.pl
Jako doœwiadczony organizator obozów i kolonii dla dzieci,
przede wszystkim stawiamy na zgodnoœæ tematyki wakacji
z zainteresowaniami naszych uczestników i uczestniczek.
Dopiero taki wyjazd, to gwarancja dobrej zabawy i niezapomnianych letnich wspomnieñ. Od 2008 roku
organizujemy obozy tematyczne: ASG, anime i manga,
muzyczne, obozy wypoczynkowe i kolonie przygodowe dla
dzieci nad Ba³tykiem i na Podhalu. Zaufa³o nam ju¿ dziesiêæ
tysiêcy rodziców. Zapraszamy równie¿ Pañstwa!
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HUGO YORCK
Praszka 46-320, ul. Mickiewicza 24/48
Biuro Obs³ugi Klienta
Katowice 40-748, ul. Uczniowska 25/5
kom. 504 540 004
www.quatromondis.pl
e-mail: kontakt@czteryswiaty.pl
Organizator turystyki specjalizuj¹cy siê w organizacji
zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y.
Kolonie w zamku, kolonie w pa³acu, podobnie zimowiska
skierowane s¹ g³ównie do mi³oœników fantasy. Ofertê
podstawow¹ stanowi¹ cztery flagowe programy: Œwiat
Czarodziejów - przede wszystkim dla fanów Harry'ego Pottera,
Œwiat Tropicieli - dla pasjonuj¹cych siê „Zwiadowcami”, czy
literatur¹ Tolkiena, Œwiat Rekrutów - doskona³y dla fanów
Gwiezdnych Wojen i nowoczesnych technologii oraz Œwiat
Sanguinów - program dla starszej m³odzie¿y, pe³en questów
i zagadek. Ka¿dy program jest fabularyzowany i wype³niony
mnóstwem atrakcji. Zajêcia z fechtunku, ³ucznictwa, walki
wrêcz, Eliksarium, mitologia, mineralogia, doœwiadczenia i eksperymenty! Kolonie i zimowiska m.in. w Zamku Czocha, Zamku
Moszna, Zamku Gniew, Zamku Kliczków, Zamku w Baranowie
Sandomierskim, Zamku w Krasiczynie, Zamku Golubskim,
Pa³acu Witaszyce, Pa³acu Rybokarty. Doskona³e, epickie
lokalizacje!

PA£AC POD BOCIANIM GNIAZDEM
Oœrodek Kolonijny
W³adys³aw Rutkiewicz Nikorowicz, Jakub Rutkiewicz, Marta
Rutkiewicz
Runowo 23, Potêgowo 76-230
tel. +48-59 811 51 49
kom. +48 602 445 113
www.runowo.pl
e-mail: biuro@runowo.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM.
Organizator turystyki, prowadz¹cy Oœrodek Kolonijny,
Certyfikowany Oœrodek JeŸdziecki PZJ Stajnia Pa³ac Runowo to
Firma rodzinna z 18 letni¹ tradycj¹. Organizator wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y. Kolonie, obozy konne, survival, animacje,
Winter Camp, Wioska Indiañska, robotyka, imprezy, biwaki,
zielone szko³y. Wiêcej ni¿ myœlisz. Wszystko co potrzebujesz…

HALLA Biuro Podró¿y
Siedlce 08-110, Pl. Zdanowskiego 1 lok. 225
tel. +48-25 6311501
tel./fax +48 25 633 02 44
kom. +48 603 393 991
www.halla.pl
e-mail: biuro@halla.pl
Bezpoœredni organizator turystyki krajowej i zagranicznej, od
24 lat na rynku turystycznym: w naszej ofercie wycieczki
szkolne, zielone szko³y, imprezy dla firm tj. Litwa - Wilno, Troki;
Budapeszt, Wiedeñ, Praga, Berlin, Pary¿, Londyn. Obozy,
kolonie, wczasy: Hiszpania,
Bu³garia, W³ochy, Grecja,
Chorwacja, Albania. Organizator wyjazdów zimowych: W³ochy,
Austria, S³owacja.

I WPISY ADRESOWE

ŒREDNIOWIECZNA OSADA S£AWUTOWO
FUNDACJA S£AWNY GRÓD - Nie Zapomnieæ o Praojcach
S³awutowo 84-100, ul. Wejherowska 76
tel. 604 148 233
www.slawutowo.pl
e-mail: mpsbiuro@wp.pl
Niedaleko Trójmiasta i kurortów wypoczynkowych w ma³ej
miejscowoœci S³awutowo, która le¿y na obrze¿ach Puszczy
Dar¿lubskiej jest miejsce szczególne „Osada S³awutowo”. Jest
to rekonstrukcja Osady Œredniowiecznej z prze³omu IX-Xw.
Przekraczaj¹c jej bramy przenosimy siê w œwiat naszych
praojców .Miejsce to poka¿e Wam jak dawniej rozwiniête by³o
rzemios³o .Poznasz garncarza ,tkaczkê, piekarza czy zielarza,
w towarzystwie których zwiedzisz Osadê i zobaczysz jak ¿yli
i pracowali nasi przodkowie. „Osada S³awutowo” pe³ni funkcje?
kulturowa?, edukacyjna? jak i turystyczna?. Jedna? z form
popularyzacji tego miejsca s¹ zajêcia edukacyjne dla dzieci,
m³odzie¿y jak równie¿ doros³ych . Organizujemy dla Was ¿ywe
lekcje historii tj. warsztaty rzemieœlnicze (garncarstwo, tkactwo
kowalstwo ,zielarstwo) a tak¿e pokazy kuchni œredniowiecznej .
Kultywujemy dawne tradycje i obrzêdy aby w jak najbardziej
namacalny sposób przybli¿yæ ¿ycie sprzed 1000 lat.
Biuro Us³ug Turystycznych ORCHOWSCY
S³upca 62-400, ul. Wojska Polskiego 6
Tel./fax +48 63 277 15 51, kom. +48 606 956 147
www.orchowscy.pl; e-mail: biuro@orchowscy.pl;
www.facebook.com/BUT.Orchowscy
Jesteœmy Cz³onkiem - Za³o¿ycielem PITM. Nasze Biuro
organizuje wypoczynek i turystykê dla dzieci i m³odzie¿y,
a zw³aszcza szkolne wycieczki edukacyjne, zielone i bia³e
szko³y, obozy, kolonie i zimowiska w Polsce i krajach
europejskich.
Dla grup doros³ych, dla zak³adów pracy
mo¿emy realizowaæ wyjazdy zgodne z indywidualnymi
oczekiwaniami w dowolnie wskazanych terminach i w atrakcyjne miejsca. Proponujemy wyjazdy jednodniowe, wycieczki
weekendowe i d³u¿sze wyjazdy o charakterze wypoczynkowym lub integracyjnym. Organizujemy je na terenie Polski
i w wielu miejscach w Europie.
HOTEL MONTTIS ** CENTRUM REHABILITACYJNE
Sucha Beskidzka 34-200, ul. Spó³dzielców 1
tel. +48-33 874 25 84, tel./fax +48 33 874 24 55
www.monttis.com.pl
e-mail: hotel@monttis.com.pl
Hotel „Monttis” w Suchej Beskidzkiej po³o¿ony u podnó¿a
Beskidów w odleg³oœci kilku minut drogi od centrum miasta.
Ten w pe³ni nowoczesny hotel i oœrodek rehabilitacyjny od
wielu lat specjalizuje siê w organizacji i obs³udze turnusów
rehabilitacyjnych, turnusów odchudzaj¹cych, wypoczynkowych, a tak¿e konferencji, szkoleñ, sympozjów, wycieczek
szkolnych, zielonych szkó³ oraz imprez okolicznoœciowych. Do
dyspozycji Goœci oddajemy: klimatyzowan¹ salê konferencyjn¹, cztery nowoczesne sale seminaryjne oraz trzy sale
multimedialne z wysokiej klasy sprzêtem komputerowym
i audiowizualnym; ³¹cze internetowe. Obiekt oferuje bogat¹
bazê zabiegow¹: gabinet lekarski, gabinet do kinezyterapii
oraz masa¿u, sale do rehabilitacji ruchowej i terapii zajêciowej,
oraz bazê rekreacyjn¹: saunê, si³owniê, bilard, boisko
sportowe, a tak¿e kryty basen i grotê solno-jodow¹ (oddalone
od hotelu o 80 m.).
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CUMA Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
Szczecin 70-467, ul. Monte Cassino 19a
tel. +48-91 4224761
tel./fax +48-91 423 5696
www.ptsm.home.pl
e-mail: ptsm@home.pl
Rocznie korzysta z naszych us³ug 10 tys. turystów. Nasz¹
dzia³alnoœæ prowadzimy ju¿ od 22 lat. Mamy sporo atutów,
które sprawiaj¹ ¿e wielu goœci odwiedzaj¹cych Szczecin
decyduje siê na nocleg u nas. Jesteœmy otwarci na goœci z
ca³ego œwiata. Dysponujemy 130 miejscami noclegowymi w
cenie ju¿ od 24 z³. Przy obiekcie funkcjonuje ogród edukacyjny
„Pod Magnoliami”, zaœ nieopodal znajduje siê kompleks
parkowo-wypoczynkowy „Jasne B³onia” i Park Kasprowicza
prowadz¹cy do Amfiteatru i Ogrodu Ró¿anego. Szczecin
zwany zielonym miastem zaprasza do odkrywania swych
uroków szczególnie :obszaru wodnego Miêdzyodrza, Puszczy
Bukowej, Jeziora Szmaragdowego i G³êbokiego.
GRELAND TOUR Biuro Podró¿y
Andrzej Grelak
Szczecin 70-382, ul. Jagielloñska 67/19
tel. +48-91 488 26 59
tel./fax +48-91 4345135
kom. +48 881 345 135
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl
S³upsk 76-200, ul. Tuwima 12
tel. /fax +48 59 840 19 99
e-mail: slupsk@grelandtour.com.pl
www.grelandtour.com.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. Organizator
turystyki krajowej i zagranicznej; 26 lat na rynku turystycznym;
wycieczki szkolne; zielone szko³y; imprezy firmowe; incentive;
obozy; kolonie; wycieczki dla nauczycieli; zimowiska; obozy
narciarskie i snowboardowe; kompleksowa obs³uga klientów
indywidualnych i grup. Dziêki wieloletniej obecnoœci na rynku
w³oskim proponujemy us³ugi od bezpoœrednich dostawców,
w³aœcicieli obiektów, hoteli, pensjonatów, apartamentów. Ceny
specjalne dla grup. Nasza kadra jest istotnym wsparciem dla
nauczycieli w realizacji programu imprezy. Realizujemy
wyjazdy z ca³ej Polski.
PANORAMA Oœrodek Wczasowy
Szczyrk 43-370, ul. Wczasowa 20
tel./faxt +48-33 817 82 30
kom. +48 660 668 840
www.panoramaszczyrk.pl
e-mail: recepcja@panoramaszczyrk.pl
Oœrodek Wczasowy „Panorama” w Szczyrku zaprasza na
wycieczki szkolne, zielone i bia³e szko³y, kolonie i obozy
sportowe,
wycieczki objazdowe. Zapraszamy rodziny
z dzieæmi, studentów i harcerzy. Specjalizujemy siê w
organizowaniu imprez integracyjnych, okolicznoœciowych, a
tak¿e survivalowych. Posiadamy 65 pokoi z ³azienkami 2,3,4
osobowych z TV i Wi-fi oraz 4 sale wielofunkcyjne (2 du¿e oraz
2 mniejsze). Szczyrk stanowi doskona³¹ bazê wypadow¹ na
okoliczne szlaki a w okresie zimowym jest prawdziwym rajem
dla mi³oœników szaleñstw na nartach i snowboardzie. Do
ka¿dego klienta podchodzimy indywidualnie i przygotowujemy ofertê, program i wycenê wg potrzeb. S³u¿ymy
równie¿ pomoc¹ w organizowaniu transportu i wejœciówek.
W odleg³oœci 700m znajduje siê Centralny Oœrodek Sportu.
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WOJTEK Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
Magdalena Krausiewicz-Fidor
Szklarska Porêba 58-580 ul. Piastowska 1
kom. +48 696 046 824; kom. +48 668 467 887
www.schronisko-wojtek.pl
e-mail: magdalada@poczta.onet.pl
Szkolne Schroniska M³odzie¿owe w Szklarskiej Porêbie,
Piechowicach i Jeleniej Górze zapraszaj¹: wycieczki szkolne,
zielone klasy, bia³e szko³y, harcerzy, kolonie, pielgrzymki,
wycieczki objazdowe, rodziny z dzieæmi, studentów;
organizujemy imprezy okolicznoœciowe, a tak¿e wy¿ywienie
dla grup zorganizowanych.
DOMINIKA Biuro Turystyczne Przemys³aw Hêæka
Œroda Wielkopolska 63-009, ul. D¹browskiego 9
tel./fax +48-61 2870646; kom. +48 601 785 943
www.dominikaturystyka.pl; GG: 4189915
e-mail: biuro@dominikaturystyka.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. Ju¿ 18 sezonów
spe³niamy marzenia o podró¿ach dalekich i bliskich.
Organizator wycieczek szkolnych, grupowych - niskie ceny.
Podró¿e indywidualne - z nami zwiedzasz ca³y œwiat. Kolonie
i obozy dla najm³odszych. Ubezpieczenia turystyczne, bilety
lotnicze i autokarowe. Wiêcej informacji na stronie
internetowej. Oddzia³ biura w Jarocinie, ul. Kiliñskiego 35.
FREGATA Biuro Turystyki Skandynawskiej
Ryszard Szczepañski
Œwinoujœcie 72-600, ul. ¯eromskiego 1
tel. +48-91 322 36 66, tel./fax +48 91 327 08 05
kom. +48 605 393 777
www.fregata.pl
e-mail: rezerwacje@fregata.pl
www.facebook.com/BiuroTurystykiSkandynawskiejFregata
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. 15 lat na rynku
turystycznym. Bezpoœredni organizator wyjazdów do
Skandynawii i Niemiec; organizacja wyjazdów dla biur
turystycznych, zak³adów pracy, szkó³ - wyjazdy grupowe
i indywidualne; szczególnie atrakcyjne ceny na fiordy do
Norwegii, Szwecji i Danii; wyjazdy do Laponii oraz do weso³ych
miasteczek: Heide Park, Hansa Park, Legoland. Okazjonalnie
na zamówienie grup organizujemy wyjazdy na rejsy statkami
wycieczkowymi po morzu œródziemnym po³¹czone z wycieczkami fakultatywnymi w poszczególnych portach.
Posiadamy w³asny ma³y statek organizuj¹c rejsy dla grup po
„Krainie 44 wysp”.
JUVENTUR Biuro Turystyki M³odzie¿owej
R. Marzec, K. Skura Sp.J.
Tarnobrzeg 39-400, ul. Sokola 3 B
tel.+48-15 822 54 20,+48 15 822 13 95, +48 15 823 16 66
www.juventur.travel.pl
e-mail: biuro@juventur.travel.pl ; regina@juventur.travel.pl
Organizator turystyki krajowej i zagranicznej dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych. Na rynku od 1993 r. W ofercie: wczasy,
wycieczki objazdowe, pielgrzymki, imprezy integracyjne,
turnusy rehabilitacyjne (wpis do rejestru organizatorów),
wyjazdy narciarskie , kolonie dla dzieci , obozy m³odzie¿owe,
zielone szko³y. W turystyce zagranicznej specjalizujemy siê
w organizowaniu wyjazdów do: W£OCH, Hiszpanii, Bu³garii,
Francji, Grecji, na Litwê i Wêgry Gwarantujemy wysoki standard
us³ug i profesjonaln¹ obs³ugê !!!
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OK TOURS
Barbara Oleœków
Toruñ 87-100; ul. Podmurna 40
tel. +48 56 652 12 57
tel./fax +48 56 652 12 59
kom. +48 606 634 920
www.ok-tours.pl
e-mail: biuro@ok-tours.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. Od 17 lat
organizujemy kolonie i obozy. Posiadamy najbogatsz¹ ofertê
wypoczynku skierowan¹ do dzieci i m³odzie¿y. Organizujemy
zarówno tematyczne kolonie i obozy w kraju (artystyczne,
survivalowe, sportowe, ¿eglarskie, rekreacyjne) w ró¿nych
atrakcyjnych miejscach w Polsce: w górach, na Mazurach, nad
Ba³tykiem i w Borach Tucholskich. Jednoczeœnie posiadamy
du¿¹ ofertê propozycji wyjazdów zagranicznych dla
m³odzie¿y: Grecja, Hiszpania, W³ochy, Bu³garia, Chorwacja.
Posiadamy wysoce wykwalifikowan¹ i sprawdzon¹ kadrê.
Organizujemy dowóz z 26 najwiêkszych miast w Polsce.

MAK Hotel, Golden Sands Resort
Varna-9000, Bacho Kiro 1, office 1-3
Bu³garia Varna 9000
tel. 00359 / 52 382 600
fax 00359 / 52 355 235
www.hotelmak.com
e-mail: info@hotelmak.com
Hotel MAK**** cieszy siê d³ug¹ histori¹ i doskona³¹ lokalizacj¹.
Po³o¿ony w centrum kurortu, znajduje siê jedynie 300 metrów
od pla¿y oraz 5 minut drogi od przystanku autobusowego,
z którego ³atwo mo¿na dojechaæ do centrum Warny. D³uga
tradycja hotelarska i doœwiadczenie w bran¿y pozwala na
zapewnienie turystom us³ug najwy¿szej jakoœci. Obs³ugujemy
turystów indywidualnych, grupowych, m³odzie¿ kolonijn¹
oraz doros³ych. Goœcie maj¹ do dyspozycji bezp³atne WiFi,
basen z le¿akami i parasolami, kantor wymiany walut, saunê,
centrum fitnessu i wiele innych atrakcji.

AGRYKOLA
Warszawskie Centrum Sportu M³odzie¿owego,
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe AGRYKOLA
Miros³aw Robak - Dyrektor
Warszawa 00-459, ul. Myœliwiecka 9
tel.+48-22 6229110
fax +48-22 6229105
www.agrykola-noclegi.pl
e-mail: recepcja@agrykola-noclegi.pl
SSM AGRYKOLA zachêca do wypoczynku w rodzinnej
atmosferze w malowniczym zak¹tku, oazie ciszy i spokoju. Do
dyspozycji goœci sauna, solarium i gabinety odnowy
biologicznej.
Obiekt jest przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych. W czêœci o podwy¿szonym standardzie
usytuowane s¹ apartamenty oraz pokoje jedno, dwu i trzyosobowe, w czêœci tur ystycznej polecamy pokoje
czteroosobowe, piêcioosobowe i szeœcioosobowe (³azienki w
korytarzu). Do dyspozycji goœci dwie klimatyzowane sale
konferencyjne, restauracja, kuchenka, recepcja czynna 24H,
w ca³ym budynku WiFi. Ceny noclegu zaczynaj¹ siê od
30 z³. od osoby za dobê. Serdecznie zapraszamy.
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ALMATUR Miros³aw Sikorski - Prezes Zarz¹du
Warszawa 00-585, ul. Bagatela 10/10
tel. +48 22 244 04 90, fax +48 22 827 90 55
www.almatur.pl ; e-mail: biuro@almatur.pl
Od blisko 60 lat lider turystyki m³odzie¿owej i studenckiej.
Organizujemy kolonie i obozy m³odzie¿owe w Polsce i za
granic¹; kursy jêzykowe, programy edukacyjne, naukê w szkole
œredniej w USA; obozy studenckie. Przygotowujemy
i organizujemy programy Work &Travel. Upowszechniamy
wyj¹tkowo przydatn¹ przy podró¿ach i wyjazdach
zagranicznych Miêdzynarodow¹ Legitymacjê Studenck¹ ISIC.
Sprzedajemy bilety lotnicze.
AMITUR Biuro Turystyczne Anna Tarnowska-Person
Warszawa 00-635, ul. Polna 44/1
tel. +48 22 825 54 13; fax +48 42 825 7671
kom. +48 502 045 822
www.amitur.pl; e-mail: biuro@amitur.pl
Organizator turystyki krajowej; 27 lat na polskim rynku
turystycznym. Oferuje: obozy m³odzie¿owe o profilu
odchudzaj¹co-kondycyjnym z atrakcyjnym programem;
kolonie odchudzaj¹ce dla dzieci m³odszych, w tym tak¿e
kolonie dla dzieci z rodzicami, na których mog¹ odchudzaæ siê
zarówno dzieci, jak i rodzice; obozy z warsztatami kulinarnymi
prowadzonymi przez dietetyków; wczasy odchudzaj¹ce dla
dzieci z opiekunami; sanatoria odchudzaj¹ce dla dzieci.
ATAS Sp. z o.o.
Andrzej S³awiñski
Biuro Turystyki M³odzie¿owej
Warszawa 00-673, ul. Koszykowa 60/62 lok.3
tel. +48 22 6251851
www.atas.pl; e-mail: btm@atas.pl
www.facebook.com/AgencjaTurystycznaATAS
//instagram.com/obozyatas
Organizujemy wyjazdy dla m³odzie¿y nieprzerwanie od 1989
roku. Jako biuro wyspecjalizowane w turystyce m³odzie¿owej
i jêzykowej oferujemy wyjazdy na obozy jêzykowe, obozy
turystyczno-wypoczynkowe, wycieczki szkolne oraz kursy
jêzykowe za granic¹. Sprawdzone i dopracowane programy
realizowane s¹ wed³ug Metody ATAS (Aktywnoœæ,
Towarzystwo, Autentyczne Sytuacje, Super Zabawa). Nasze
ulubione kierunki to Polska, Wielka Brytania, Malta, W³ochy
oraz Grecja.
Biuro Us³ug Turystycznych BUT Sp. z o.o. Sp. k.
Warszawa 02-025, ul. Tarczyñska 5/9,
BUT Krzysztof Maziñski
Warszawa 00-087, ul. Carazziego
tel. +48 22 827 60 98/99
www.KochamWakacje.pl; www.but.waw.pl
e-mail: but@but.waw.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM. Touroperator
specjalizuj¹cy siê w tworzeniu i organizowaniu wyjazdów
indywidualnych i grupowych dla dzieci i m³odzie¿y.
Wykonujemy specjalne zamówienia dla firm. Na stronie
znaleŸæ mo¿na ofertê obozów, kolonii, wycieczek szkolnych,
zielonych szkó³, wyjazdów integracyjnych, imprez dla
maturzystów i studentów. Dodatkowo polecamy zagraniczne
szko³y nauki jêzyków obcych na ca³ym œwiecie. Firmê znaleŸæ
mo¿na na portalach spo³ecznoœciowych: Facebook, Instagram,
Pinterest, Snapchat. Polecamy czat na ¿ywo.
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DBR Sp. z o.o. Sp. k. Biuro Rachunkowe
Warszawa 02-699, ul. K³obucka 23c lok. 110
tel. +48 22 402 61 61; fax +48 22 398 78 08
kom. +48 796 484 244
www.dynamicbusiness.pl
e-mail: biuro@dynamicbusiness.pl
Biuro rachunkowe DBR Sp. z o.o. Sp. k. œwiadczy kompleksow¹
obs³ugê ksiêgowo-podatkow¹ oraz obs³ugê kadr i p³ac dla
podmiotów o ró¿nym profilu dzia³alnoœci i formie prawnej.
Prowadzimy wszelkie ewidencje, od najprostszych takich jak
rycza³t, podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów,
ewidencje VAT do pe³nych ksi¹g handlowych. Naszymi
klientami s¹ zarówno ma³e jednoosobowe firmy, biura
podró¿y jak i te¿ spó³ki prawa handlowego. Prowadzimy ksiêgi
finansowe Polskiej Izby Turystyki M³odzie¿owej. Serdecznie
zapraszamy do wspó³pracy.
EURO BISTRO CATERING - STO£ÓWKA CENTRALNA PW
Warszawa 00-614, ul. Rektorska 2
tel. +48-22 234 55 91; kom. +48 514 554 967
www. eurobistrocatering.pl
e-mail: eurobistrocatering@gmail.com
Tanie posi³ki zorganizowane; na rynku warszawskim od ponad
20 lat - g³ówna dzia³alnoœæ na Politechnice Warszawskiej,
wieloletnie doœwiadczenie w ¿ywieniu zbiorowym; sala na
ponad 300 osób, parking dla autokarów; wycieczki,
konferencje, imprezy okolicznoœciowe. Ceny bardzo dobrych
posi³ków od 14 z³ do 18,50 z³.
HAMAK-TUR - Wychowanie przez sport
Warszawa 01-961, ul. Wrzeciono 6 lok. 147
tel. +48-22 398 18 06
fax +48-22 398 88 42
kom. +48 601 816 058
Wychowanie przez sport to wspó³dzia³anie w spo³ecznoœci,
która kszta³tuje charakter na ca³e ¿ycie. Jesteœmy
bezpoœrednim organizatorem naszych wyjazdów. Od ponad
18 lat oferujemy programy dostosowane do wieku i mo¿liwoœci uczestników. S¹ one tworzone i realizowane wy³¹cznie
przez nas, za co bierzemy pe³n¹ odpowiedzialnoœæ. Tworzymy
zgrany, doœwiadczony zespó³ nauczycieli, trenerów oraz
instruktorów. Planujemy i dzia³amy tak, aby zapewniæ
uczestnikom najwy¿szy poziom bezpieczeñstwa i zadowolenia
z wyjazdu. Nasza oferta to aktywne zielone szko³y, wczasy
rodzinne, kolonie, obozy letnie i zimowe w Polsce i w Europie.
W roku 2015 uzyskaliœmy certyfikat Znak Jakoœci KidZone.
JAZZ-POL s.c.
Warszawa 04-903, ul. Lokalna 51
tel. +48 22 872 101 5, 48 22 872 10 25
tel./fax +48 22 872 08 03
kom. +48 602 575 163
www.jazz-pol.pl
e-mail: jazz-pol@wp.pl; jazz-pol@o2.pl
Cz³onek-za³o¿yciel PITM. Organizator turystyki krajowej
i zagranicznej.20 lat na rynku turystycznym. W³asna baza
hotelowa - 250 miejsc noclegowych.
1. HI "Wars i Sawa" ul. Lokalna 51;04-903 Warszawa
2. Hostel "Mazovian Park" ul. Lokalna 51;04-903 Warszawa
W otoczeniu w/w bazy: park leœny ,kino letnie z grillem, quady,
œcie¿ka zdrowia, paintball; restauracja, rekreacja sportowa
3.Hostel "Stacja Wawer" ul.Skrzyneckiego;04-563 Warszawa
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KLIWER Biuro Turystyczne
Warszawa 02-791, ul. Na Uboczu 3
tel./fax +48 22 648 08 61; 48 22 648 21 52
www.kliwer.com.pl; e-mail: biuro@kliwer.com.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM.
Organizator wszelkich imprez ¿eglarskich, turystycznych
i szkoleniowych w Polsce i na Morzu Œródziemnym. Prowadzimy oœrodki ¿eglarskie na Mazurach i nad Zalewem Zegrzyñskim. Oferujemy zielone szko³y pod ¿aglami i edukacjê
¿eglarsk¹ dla szkó³. Zim¹ organizujemy rodzinne,
m³odzie¿owe i integracyjno- szkoleniowe wyjazdy narciarskie
w Alpy. Serdecznie zapraszamy.
KORNELUK Biuro Us³ug Turystycznych
Warszawa 04-256, ul. Niepo³omicka 31a
tel. +48 22 879 86 52; tel./fax: +48 22 610 32 15
www.korneluk.com.pl; e-mail: biuro@korneluk.com.pl
Posiadamy 30 lat doœwiadczenia w organizowaniu imprez
szkolnych, kolonii, obozów m³odzie¿owych oraz zimowisk.
Dysponujemy bogatym sprzêtem do animacji i rekreacji, co
pozwala nam uatrakcyjniæ prowadzenie imprez.
Doœwiadczenie zdobyte przez za³o¿yciela Biura, jako
instruktora harcerskiego, aktywnego przewodnika i animatora
z satysfakcj¹ wykorzystujemy przy przygotowaniu naszych
imprez. Szkolimy w³asnych przewodników - animatorów,
stawiaj¹c na dobry kontakt z m³odzie¿¹. Dbamy o atrakcyjnoœæ
imprez, wzbogacaj¹c je o zajêcia kulinarne, gry terenowe leœne
i miejskie, zdrow¹ rywalizacjê sportow¹ oraz zajêcia
animacyjne. Zwi¹zani z oœwiat¹ realizujemy równie¿ wyjazdy
integracyjne dla kadry pedagogicznej.
OBIEKT HOTELARSKI PATRON
Warszawa 04-730, Al. Dzieci Polskich 20
tel. +48 22 815 24 51; tel. +48 22 812 49 80
www.patron.waw.pl; e-mail: rezerwacje@patron.waw.pl
Hotel po³o¿ony w otoczeniu lasów tworzy przyjemn¹
atmosferê sprzyjaj¹c¹ wypoczynkowi, nauce i pracy. Od
centrum miasta dzieli nas zaledwie 15 km, wygodne
po³¹czenia komunikacyjne. Do dyspozycji Pañstwa oddajemy
220 pokoi, dwie sale szkoleniowo konferencyjne, restauracjê
z ogródkiem letnim. W ca³ym hotelu dostêpny jest Wi-Fi, sala
bilardowa, ping-pong, sala zabaw dla dzieci, dwie kuchnie
ogólnodostêpne, pralnia, miejsce na ogniska, zak³ad fryzjerski
oraz parking. Przygotowaliœmy specjaln¹ ofertê cenow¹ dla
grup szkolnych oraz dla rodzin z dzieæmi.
POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK M£ODZIE¯OWYCH
Oddzia³ Warszawski Warszawa 00-561, ul. Mokotowska 14
tel. +48 22 642 81 33, +48 22 849 81 28
tel./fax +48 22 642 83 05, +48 22 849 83 54
www.ptsm.warszawa.pl; e-mail: poczta@ptsm.warszawa.pl
Oddzia³ Warszawski PTSM jest kontynuatorem Fundacji
„Poznaj Swoj¹ Ojczyznê”, która by³a Cz³onkiem-Za³o¿ycielem
PITM. PTSM jest od 1926 roku organizatorem taniej bazy
noclegowej - schronisk m³odzie¿owych w Polsce. Oddzia³
Warszawski PTSM upowszechnia atrakcyjn¹ na œwiecie
i w Polsce (setki zni¿ek i rabatów na œwiecie) Legitymacjê
Miêdzynarodow¹ PTSM, której koszt wynosi w 2020 r: JUNIOR
– 25 z³; SENIOR - 45 z³. Oddzia³ wspó³pracuje z baz¹ noclegow¹
kilkunastu szkolnych schronisk m³odzie¿owych i kilkudziesiêciu Hosteli w Polsce. Organizujemy imprezy
turystyczne (zloty, rajdy i inne) dla m³odzie¿y szkolnej.
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PRESS HOSTEL
Warszawa 01-048, ul. Smocza 27
kom. 507 807 232
e-mail: hello@presshostel.com
www.presshostel.com
Press Hostel znajduje siê na Muranowie, w sercu historycznego
Warszawskiego Getta. Obiekt zosta³ otwarty w 2017 r.,
wystrojem nawi¹zuje do PRL, wyspecjalizowany jest w
obs³udze grup zorganizowanych (zapewnia pe³ne wy¿ywienie,
licencjonowanych przewodników, organizacje dodatkowe
atrakcje jak imprezy integracyjne, grille, pokazy wypieku
chleba, pokazy filmowe), obok hostelu znajduj¹ siê dwa
miejsca postojowe dla autokarów w ramach strefy p³atnego
parkowania niestrze¿onego. Odleg³oœci: Pow¹zki 400 m,
Muzeum POLIN 700 m, Stare Miasto i Multimedialny Park
Fontann 1,5 km, Muzeum Powstania Warszawskiego 2 km.

SYRENKA Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
Warszawa 01-197, ul. Karolkowa 53a
tel. +48 22 632 88 29
tel./fax: +48 22 632 97 46
www.hostelkarolkowa.pl
e-mail: recepcja@hostelkarolkowa.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM.
SSM „SYRENKA” umo¿liwia odkrywanie dziedzictwa
kulturowego Miasta Sto³ecznego Warszawy i piêkna
Mazowsza poprzez zapewnienie wygodnej, taniej i bezpiecznej bazy noclegowej dla dzieci i m³odzie¿y. Oferujemy
150 miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3,4, oraz
wieloosobowych, nowoczeœnie wyposa¿one 2 kuchnie
samoobs³ugowe, kawiarniê z mo¿liwoœci¹ zamówienia
posi³ków. Schronisko stanowi doskona³y punkt wypadowy do
wêdrówek po Warszawie.

PIAST HOTEL
Wroc³aw 50-017, ul. Pi³sudskiego 98
tel. +48 71 343 00 33
fax +48 71 343 78 93
www.piastwroclaw.pl
e-mail: recepcja@piastwroclaw.pl
grupy@cohm.pl
Hotel Piast** usytuowany jest w samym centrum Wroc³awia,
naprzeciwko Dworca G³ównego PKP i Dworca Autobusowego.
Posiada 92 klimatyzowane jedno i dwuosobowe pokoje,
samoobs³ugow¹ restauracjê „Bistro Station” oraz 2 sale
konferencyjne. Wraz z Hotelem Polonia*** oferujemy pakiety
pobytowe dla grup szkolnych. Noclegi w pokojach 2 os. ze
œniadaniem ju¿ od 70,-z³/os. Proponujemy fakultatywne
wycieczki po Wroc³awiu (m.in. zwiedzanie ZOO, Centrum
Poznawcze, Hydropolis Ogród Botaniczny, Panorama
Rac³awicka, Aquapark, rejs statkiem po Odrze).
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PROMOTION CLUB Biuro Podró¿y
Wroc³aw 50-305, ul. Jaracza 75c
tel. +48 71 330 04 34, +48-22 330 04 35
fax +48 71 330 04 39
kom. +48 502 210487
www.promoclub.pl
e-mail: club@promoclub.pl
Organizator turystyki zagranicznej i krajowej od 1992 r.
Organizujemy: obozy letnie we Francji, obozy zimowe narciarskie we Francji, Austrii oraz S³owacji, kolonie nad
morzem - krajowe i zagraniczne, wycieczki szkolne krajowe
i zagraniczne oraz zielone szko³y. Wiêcej ofert na
www.promoclub.pl w zak³adce: „Oferta”- dla szkó³ oraz
„kolonie i obozy”. W okresie zimowym organizujemy
atrakcyjne wyjazdy narciarsko- snowboardowe do najlepszych
stacji narciarskich Europy, takich, jak np. Val Thorens
(francuskie Trzy Doliny) , Les Arcs i La Plagne (tereny Paradiski).
Proponujemy najlepsz¹ relacjê ceny do jakoœci oraz
niepowtarzaln¹ atmosferê na naszych wyjazdach. Latem
oferujemy wypoczynek na francuskim Lazurowym Wybrze¿u
oraz korzystne pakiety pobytów wczasowych, zawieraj¹cych
przelot samolotem liniowym, transfery do hoteli, pobyt
w hotelu z ró¿nymi wariantami wy¿ywienia oraz
ubezpieczenie.

SZAROTKA
Miêdzynarodowe Schronisko M³odzie¿owe PTSM
Zakopane 34-500, ul. Nowotarska 45 A
tel. +48 18 2013618
fax +48 18 206 62 03
www.schroniskom³odziezowe.zakopane.org.pl
e-mail: schroniskoptsm@pro.onet.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM.
Nasze Schronisko M³odzie¿owe „Szarotka” zosta³o utworzone
w 1966 r. Jest zlokalizowane blisko centrum Zakopanego.
Posiada 60 miejsc w pokojach 2-8 osobowych (wszystkie
z pe³nym wêz³em sanitarnym). Zapraszamy rodziny, turystów
indywidualnych i grupy zorganizowane; mile widziane szkolne
wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, zielone klasy.
ZAPRASZAMY MI£OŒNIKÓW TATR.

BIURO US£UG TURYSTYCZNYCH
"INTUR" s.c.
Irena Domañska - £uczka i Ma³gorzata Trojanowska
Zamoœæ 22-400, ul. Ormiañska 3
tel. +48 84 638 52 23
tel. +48 84 639 18 08
www.intur-zamosc.pl
e-mail: biuro@intur-zamosc.pl
Jesteœmy Cz³onkiem-Za³o¿ycielem PITM.
Biuro funkcjonuje od 1992 roku. Jesteœmy organizatorem
wycieczek krajowych i zagranicznych dla firm, instytucji,
zak³adów pracy, szkó³ oraz wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y.
Nasze g³ówne kierunki to Wêgry, Czechy i S³owacja,
Chorwacja, Ba³kany, Niemcy, W³ochy, kraje nadba³tyckie w tym
tak¿e Norwegia. Obs³ugujemy tak¿e grupy przyjazdowe do
Zamoœcia - piêknego miasta - per³y
renesansu i po
magicznym Roztoczu.
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Park Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze
Zator 32-640, al. 3 Maja 2
tel. +48 33 486 15 00
kom. +48 724 222 000
www.energylandia.pl
e-mail: biuro@energylandia.pl
Najwiêkszy w Polsce Park Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze
to gwarancja najlepszej zabawy dla ca³ych rodzin! ZnaleŸæ tu
mo¿na a¿ 4 strefy z atrakcjami podzielonymi na Bajkolandiê dla
najm³odszych, Strefê Familijn¹ dla ca³ych rodzin, Ekstremaln¹
dedykowan¹ wszystkim g³odnym wra¿eñ i wysokiej dawki
adrenaliny, a tak¿e Wodn¹ - Water Park, dostêpna podobnie
jak wszystkie inne atrakcje w cenie biletu wstêpu do Parku.
Na Goœci Energylandii czeka 71 atrakcji na czele z Roller
Coasterami, tymi ekstremalnie szybkimi i wysokimi (m.in.
najwiêkszy Mega Coaster w Europie - HYPERION, czy
najwiêkszy wodny Roller Coaster - SPEED WATER COASTER),
jak i delikatnymi dla dzieci i rodzin, a tak¿e potê¿ne atrakcje
wodne. Poza atrakcjami w Parku Rozrywki zobaczyæ mo¿na
spektakularne pokazy kaskaderskie a tak¿e artystyczne
wystêpy tancerzy, cyrkowców czy akrobatów.

MEGA TOURS Biuro Turystyczne
Zielona Góra 65-066, ul. ¯eromskiego 10/1
tel./fax +48- 68 324 03 77
kom. +48 602 490 365
www.megatours.pl
e-mail: biuro@megatours.pl
Nasze biuro od 1996 roku specjalizuje siê w organizacji
wycieczek szkolnych i wyjazdów dla firm. Obs³ugujemy ponad
350 szkó³ z terenu województwa lubuskiego i dolnoœl¹skiego.
Jesteœmy wiod¹cym operatorem na tym rynku. Z racji bliskoœci
granicy z Niemcami nasza specjalizacja to Berlin, Drezno,
Szwajcaria Saksoñska i Spreewald. Poza tym jesteœmy jednym
z najwiêkszych organizatorów rejsów luksusowymi
wycieczkowcami dla nauczycieli.

BIURA TURYSTYCZNE I BAZÊ NOCLEGOW¥ ZAPRASZAMY
DO CZ£ONKOSTWA W POLSKIEJ IZBIE TURYSTYKI
M£ODZIE¯OWEJ I WSPÓ£PRACY W DZIA£ALNOŒCI IZBY.

Róýa Wiatrów Biuro Turystyki Ýeglarskiej

Tu jesteœmy

BIURO
ul. Wigury 12 lok 3
90-301 Ùódê
OŒRODEK
ul. Wodociàgowa 1
11-600 Wægorzewo
INFOLINIA
+780 114 926
roza@roza.pl

www.roza.pl

facebook.com/roza.wiatrow/

16

Róýa Wiatrów jest firmà specjalizujàcà siæ w organizacji koloni i obozów dla
dzieci i mùodzieýy. Kaýdy znajdzie coú interesujàcego dla siebie w szerokim wachlarzu
obozów, rejsów rekreacyjnych i szkoleniowych.
Jesteúmy dla Pañstwa pewnym, stabilnym partnerem. Posiadamy wùasny
oúrodek wypoczynkowy w Wægorzewie i flotæ ponad 30 jachtów. Dziaùamy od 1997 roku.
Od tego czasu z naszych usùug skorzystaùo kilkadziesiàt tysiæcy zadowolonych klientów.
Co roku podnosimy standard imprez, jachtów i rozszerzamy moýliwoúci ich wyboru przez
uczestnika, by dokùadnie speùniã oczekiwania naszych klientów. Dziæki najwyýszemu
poziomowi usùug cieszymy siæ nienagannà opinià klientów i wspóùpracujàcych z nami biur
podróýy. Nasza firma wpisana jest rejestru organizatorów turystyki. Gwarancji
ubezpieczeniowej udzieliùo nam Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji AXA SA.
Jesteúmy czùonkiem zaùoýycielem Polskiej Izby Turystyki Mùodzieýowej.
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WYCIECZKI, KOLONIE, OBOZY, ZIMOWISKA

Tu jesteœmy

ALMATRAMP
ul. Piotrkowska 59
90-413 £ódŸ
+48 42 630 32 97

Jesteœmy organizatorem wyjazdów jêzykowych do Wielkiej Brytanii
oraz na Maltê. Dzia³amy od 1992 roku. Nasz autokarowy obóz Londyn
Plus ³¹czy w sobie zwiedzanie najs³ynniejszych atrakcji Londynu
z nieustann¹ naukê jêzyka w praktyce pod opiek¹ profesjonalnych
nauczycieli. Uczestnicy s¹ zakwaterowani u brytyjskich rodzin
goszcz¹cych. Oferujemy tak¿e kursy jêzykowe dla dzieci i m³odzie¿y
na kampusach renomowanych brytyjskich uczelni z polskim
opiekunem podczas przelotu samolotem oraz na czas pobytu.

info@almatramp.pl
www.almatramp.pl
/almatramp
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BAZA NOCLEGOWA

JAZZ-POL S.C.
04-903 Warszawa, ul. Lokalna 51
tel./fax /+48-22/ 872 10 15
tel. /+48-22/ 872 08 03
e-mail: jazz-pol@wp.pl, jazz-pol@o2.pl

www.jazz-pol.pl
W naszej bazie hotelowej

24H
250 miejsc
noclegowych

WiFi

RECEPCJA

Monitoring
24h

Parking
osobowe i BUS

Natrysk

Toalety

Gotówka

Dostosowane
pokoje

Œwietlica

DISCO
Kuchnia

Sto³ówka

Pole
namiotowe

Ognisko

Dyskoteka

- PAINTBALL - QUADY - KINO LETNIE - BOISKA - GRILL - ŒCIE¯KA ZDROWIA
I WIELE INNYCH...

awa da siê lubiæ!
z
s
r
a
W
NASZA BAZA NOCLEGOWA
Hostel
“Stacja Wawer”

HI “Wars i Sawa”
Hostel “Mazovian Park”

ul. Skrzyneckiego 16
04-563 Warszawa
tel. 577 616 329

ul. Lokalna 51
04-903 Warszawa
tel./fax /+48-22/ 872 10 15
tel. /+48-22/ 872 08 03
ZAPRASZAMY!

NASI PARTNERZY

I BAZA NOCLEGOWA

Hotel Eclipse SPA

OW Piaski Club

ul. Kwiatowa 75
55-040 Domas³aw k/Wroc³awia
tel: +48 (71) 71 07 100
fax: +48 (71) 71 07 199
www.eclipsehotel.pl

ul. Piaskowa 29
82-120 Krynica Morska
tel. +48 723 730 212
tel. +48 535 390 210
www.piaskiclub.pl

PI M
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BAZA NOCLEGOWA

Wysoka jakoœæ œwiadczonych us³ug i dba³oœæ o klienta czyni nas miejscem chêtnie
odwiedzanym przez turystów z ca³ego œwiata. Przyjazna i domowa atmosfera oraz
kompetentna obs³uga, pomoc w zaplanowaniu pobytu w Bia³ymstoku i regionie,
po³o¿enie w centrum miasta to atuty, które mamy nadzieje, zdecyduj¹
o przyjeŸdzie do nas zarówno tych wszystkich których urzek³o Podlasie i tych, którzy
jeszcze u nas nie byli. W schronisku funkcjonuje Certyfikowany punkt IT.
Serdecznie zapraszamy przez 24 h przez ca³y rok. Jesteœmy do Pañstwa dyspozycji.
Tu jesteœmy

HOSTEL
SCHRONISKO M£ODZIE¯OWE
“PODLASIE”
Al. J. Pi³sudskiego 7b
15-443 Bia³ystok
tel. /recepcja/ +48 85 652 42 50
tel. /biuro/ +48 85 652 60 69
recepcja@hostelpodlasie.pl
ssm@hostelpodlasie.pl
www.hostelpodlasie.pl

hostel schronisko m³odzie¿owe Podlasie
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Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w Gdyni

ul. Energetyków 13a

Oferujemy 132 miejsca noclegowe: 68 miejsc w pokojach 2, 3, 4 osobowych
z ³azienkami oraz 64 miejsc w pokojach wieloosobowych z ³azienkami
ogólnodostêpnymi, dwie kuchnie samoobs³ugowe z pe³nym wyposa¿eniem, salê
konferencyjn¹ na 40 osób. Goœciom udostêpniamy us³ugê bezp³atnego Wi-Fi
i telewizjê NC+.

81-184, Gdynia
tel. +48 58 781 27 77
tel. +48 696 015 508
e-mail: recepcja@ssm-gdynia.pl
www.ssm-gdynia.pl

Naszym klientom oferujemy:
• ceny, ju¿ od 20 z³. za dobê,
• zni¿ki dla m³odzie¿y, nauczycieli, cz³onków PTSM,
• w pe³ni wyposa¿one kuchnie samoobs³ugowe, komfortowe pokoje z TV ,
• do dyspozycji turystów: stó³ do pin-ponga, boisko, sprzêt sportowy, gry
planszowe, k¹cik dla maluszka,
• nasi pracownicy pomog¹ w zaplanowaniu ciekawych atrakcji w Trójmieœcie.

I BAZA NOCLEGOWA

PI M

Obiekt czynny 24 h
przez ca³y rok!
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BAZA NOCLEGOWA

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w £odzi

ul. Legionów 27, £ódŸ 91-069
ul. Zamenhofa 13, £ódŸ 90-510
48 42 630 66 80
48 42 636 65 99
recepcja@yhlodz.pl
recepcja2@yhlodz.pl
www.yhlodz.pl
Oœrodki w Grotnikach
ul. Sosnowa 11, Grotniki 95-073
ul. Ozorkowska 3
48 509 746 052
grotniki@yhlodz.pl
www.yhlodz.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w £odzi tworz¹ od 2018 r. cztery obiekty: dwa w £odzi (121 miejsc noclegowych) oraz dwa oœrodki letnie
w pod³ódzkich Grotnikach (ponad 160 miejsc noclegowych). Schroniska w £odzi po³o¿one s¹ w samym centrum miasta, tu¿ obok s³ynnej
ul. Piotrkowskiej i kompleksu Manufaktura (schronisko przy ul. Legionów). Pokoje s¹ wyremontowane i dostosowane do potrzeb naszych
klientów. Posiadamy zarówno jedynki i dwójki, idealne dla goœci indywidualnych i opiekunów oraz pokoje wieloosobowe (max. 6 os.) dla grup.
Do dyspozycji goœci pozostaj¹ kuchnie samoobs³ugowe, sale konferencyjne, parkingi, baga¿ownie oraz WiFi. Dodatkow¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ
skorzystania z us³ug pracownika schroniska (przewodnika PTTK), który nieodp³atnie pomaga w zorganizowaniu programu zwiedzania £odzi,
a tak¿e oprowadza po mieœcie.
Obiekty w Grotnikach to typowe oœrodki letnie idealne do wypoczynku, organizacji zielonych szkó³, szkoleñ, wyjazdów integracyjnych lub rekreacji
(grzybobrania, rowery, boisko, basen). Z jednej strony cisza i spokój w centrum grotnickiego lasu, przy rzece Lindzie, z drugiej zaœ, bliskoœæ taniej
i nowoczesnej kolei aglomeracyjnej - 25 min do £odzi, 25 min do £êczycy (Zamek Królewski Kazimierza Wielkiego).
Posiadamy zarówno domki z aneksami kuchennymi, jak i 2,3,4,5 – osobowe pokoje w budynkach murowanych.
Serdecznie zapraszamy turystów indywidualnych i grupy zorganizowane przyje¿d¿aj¹ce w celach turystycznych, edukacyjnych lub szkoleniowych. Nasze obiekty zachêcaj¹ wysokim standardem przy zachowaniu niskich cen.
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INNA BAZA NOCLEGOWA

SSM „LICZYRZEPA” W KARPACZU

SSM nr 4 W SZCZECINIE

ul. Skalna 45, 58-540 Karpacz
48-75 761 92 90
szkolne@schronisko-liczyrzepa.pl
www.schronisko-liczyrzepa.pl
17.00 - 10.00
500 m
PLN
16 km

ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin
FAX 91 46 31 791, 784-640-130
www www.sp74.szczecin.pl

50

50

BUS 2 km 500 m

SM OLEANDRY

SSM ŒWIDNICA

ul. Oleandry 4, 30-060 Kraków

ul. Kanonierska 3, 58-100 Œwidnica

48-12 633 88 22
schronisko@smkrakow.pl
smkarkow.pl
24h
4 km
MPK nr 152, 179 nr 15

P

TV
235

BUS

48-74 852 26 45
48-74 857 70 50
rezerwacje@ssm.swidnica.pl
ssm.swidnica.pl
1 km
MZK 5,6
17.00-21.00

15 km

WiFi
50 m

P

TV
82

BUS

2 km 25 km

WCSM AGRYKOLA WARSZAWA
ul. Myœliwiecka 9, 00-459 Warszawa
48-22 622 91 10
48-22 622 91 05
recepcja@agrykola-noclegi.pl
agrykola-noclegi.pl
MZK 151
CC
15 km
24 h 5 km

92

BUS

SSM “MORENA” OSIECZNA

“NA WYSPIE” WROC£AW

ul. Kopernika 4, 64-113 Osieczna
FAX 48-65 535 01 34
schronisko@osieczna.pl www schronisko.osieczna.pl
8.00 - 12.00, 18.00 - 20.00
PLN
10 km
PKS 12 km, MZK nr 13

ul. Wyspa S³odowa 10, 50-266 Wroc³aw
48 - 322-60-88 (99) FAX (71) 322-61-13
.
schronisko@hotel-tumski.com.pl
hotel-tumski.com.pl
17.00-22.00
12 km
2 km
PKS 2 km MZK nr: 128, C T nr: 6, 8, 9, 11, 17

TV
65

P
BUS

P

TV
250 m

36

BUS

2 km

SSM S£AWKÓW

SSM WROC£AW

ul. Niwa 45, 41-260 S³awków
48-32 293 11 00
poczta@schronisko.com.pl
schronisko.com.pl
17.00-10.00
KZK nr 49
PLN
3 km

ul. Ko³³¹taja 20, 50-007 Wroc³aw
48 -71 798 68 81 w.150 FAX 48-71 798 43 81
.
mdkkopernik.schronisko@wp.pl
www.mdk.wroclaw.pl
17.00-22.00 PLN
10 km
150m
MZK 50m nr: K, N, 145, 146 T 20m nr: 2, 5, 8, 9, 11
WiFi

50

BUS

6 km

450 m

SSM nr 4 W SZCZECINIE

SSM „ZACISZE” Z£OTORYJA

ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin
FAX 91 46 31 791, 784-640-130

ul. Kolejowa 2, 59-500 Z³otoryja
48-76 878 36 74 48-76 878 36 74

www

schronisko@podnzlotoryja.pl
podnzlotoryja.pl
8.00 - 10.00, 17.00 - 20.00
PKS wm
PLN

www.sp74.szczecin.pl

50

36
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