
Pensjonat „Horec” (opis obiektu wypoczynkowego) 

Pensjonat „Horec” położony jest w okolicy wsi Liptowski Jan w malowniczej Jańskiej Dolinie u 
podnóża Tatr Niżnych w odległości 125 km od Zakopanego. Oferuje pokoje dwuosobowe z 
możliwością dostawki, pokoje rodzinne do 6 osób z balkonem, a także 5-osobowe 
apartamenty dla rodzin. Wszystkie z nich posiadają własną łazienkę, TV oraz mają dostęp do 
wspólnego salonu, w którym znajduje się stół bilardowy, konsola Xbox i telewizor, a także do 
sali gier z tenisem stołowym i piłkarzykami oraz kącikiem zabaw dla dzieci. Dodatkowo 
istnieje możliwość wyżywienia w formie bufetu śniadaniowego oraz lunchu i kolacji. Dzięki 
temu wszyscy goście nie tylko będą mogli zjeść ciepły posiłek, ale i poznać lokalną słowacką 
kuchnię.  

Na terenie pensjonatu znajduje się także plac zabaw dla dzieci oraz monitorowany darmowy 
parking. W okresie letnim pensjonat „Horec” udostępnia gościom odkryty basen oraz duży 
ogród z boiskiem, miejscem do grillowania oraz ławeczkami. Ośrodek posiada własną 
wypożyczalnię rowerów, dzięki czemu goście mogą zwiedzać malowniczą okolicę licznymi 
trasami rowerowymi.  

Wypoczynek dla ducha i ciała 

Pensjonat „Horec” to idealne miejsce na zagraniczne zimowiska spędzone z rodziną lub w 
gronie przyjaciół. W okolicy znajduje się atrakcyjny ośrodek narciarski z 5 różnorodnymi 
trasami o różnym stopniu trudności i 4 wyciągi orczykowe przystosowane zarówno dla 
początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy i snowboardzistów. W ośrodku znajduje się 
także szkoła narciarska oraz przedszkole narciarskie dla najmłodszych, wypożyczalnia sprzętu 
narciarskiego oraz liczne restauracje. 

Pensjonat „Horec” to nie tylko idealne miejsce na zimowiska i letnie wycieczki, ale i 
wspaniała propozycja dla emerytów. Dolina już od XIX wieku słynie z największych na terenie 
Słowacji leczniczych wód termalnych, czyli źródeł o temperaturze 29,5 st. Celsjusza 
wypływających z głębokości 95 m. Centrum Rehabilitacyjne „Penzión*** Horec” oferuje 
także masaże i okłady, kąpiele zdrowotne, zabiegi rehabilitacyjne oraz saunę fińską. Dlatego 
też jest to idealny wybór zarówno dla emerytów, jak i dla osób, które chciałyby zadbać o 
swoje zdrowie i zrelaksować się, wybierając zimowiska i wycieczki w pensjonacie „Horec”. 

 

GRZYBOWSKA OSADA (tekst na landing page) 
 
 
Nie masz pomysłu na zimowisko albo letni urlop? A może interesuje Cię weekendowy city break z 
dala od gwaru miasta? Bez względu na to, czy chcesz odpocząć z rodziną, przyjaciółmi czy ukochaną 
osobą Grzybowska Osada to miejsce właśnie dla Ciebie!  
 
3 kompleksy domków typu stodoła znajdują się w cichej i malowniczej otulinie Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego niedaleko jeziora Żołnowo. Wszystkie domki są w pełni wyposażone dla Twojego 



komfortu i wygody - posiadają łazienkę z ogrzewaniem podłogowym, klimatyzację z funkcją 
chłodzenia i grzania oraz własny kominek, a przede wszystkim zapewniają przepiękny widok na 
kaszubską dolinę.  
 
Jesteś amatorem aktywnego wypoczynku na łonie natury? W Grzybowskiej Osadzie czekają na 
Ciebie czyste plaże i jeziora, liczne trasy rowerowe i piesze oraz spływy kajakowe pobliską 
rzeką Trzebiochą. Marzysz o chwilach słodkiego leniuchowania, kąpielach słonecznych lub 
relaksującego pobytu w saunie z balią? A może szukasz miejsca na zimowisko, gdzie będziesz mógł 
oddać się zimowemu szaleństwu na nartach i snowboardzie? 
 
Grzybowska Osada to miejsce idealne na wypoczynek o każdej porze roku stworzone z myślą o Tobie! 
Rozległe krajobrazy, zapach i szum lasu oraz skrząca w słońcu tafla jeziora cieszą oczy i radują 
serce, dzięki czemu zapomnisz o troskach i naładujesz się pozytywną energią do życia. 
Profesjonalna obsługa, zapierające dech w piersi widoki oraz pyszna regionalna kuchnia sprawią, że z 
pewnością pokochasz to miejsce.  
 

Wiemy, że uwielbiasz podróżować i odkrywać nowe miejsca, dlatego nie zwlekaj i zarezerwuj 
domek w Grzybowskiej Osadzie już teraz! 

 

Sprawdź ofertę! 
 
 

Międzyzdroje (opis miejscowości turystycznej) 

Międzyzdroje to niezwykle popularna miejscowość turystyczna i wypoczynkowa położna w 

województwie zachodniopomorskim w centralnej części wyspy Wolin nad Zatoką Pomorską. 

Od Świnoujścia dzieli ją zalewie 14 km, a od Kamienia Pomorskiego 21 km, natomiast od 

południa i wschodu graniczy z terenami należącymi do Wolińskiego Parku Narodowego.  

Zabudowa miasta powstała na planie przestrzennym 69 ulic z Placem Neptuna w centrum. 

Na jego terenie znajdują się zabytkowe budowle należące do kurortu i Parku Zdrojowego 

im. Fryderyka Chopina, które objęte są ochroną konserwatorską. Natomiast zachodnia cześć 

miast jest bardziej nowoczesna i zurbanizowana. Pierwsze wzmianki o Międzyzdrojach 

pojawiły się w XII wieku, ale aż do XIX wieku stanowiły małą wieś rybacką. W XVII wieku 

należały do Szwedów, a w 1715 r. trafiły w ręce Prus. Dopiero na przełom XIX i XX wieku 

Międzyzdroje stały się modnym na całą Europę ośrodkiem wypoczynkowym i 

uzdrowiskowym z zakładem solankowy i Parkiem Zdrojowym. Wówczas w miejscowości 

powstały liczne hotele i wille, spacerowa promenada oraz drewniane molo o długości 395 m. 

Do najciekawszych atrakcji Międzyzdrojów należą:  

 Woliński Park Narodowy; 

 Kawcza Góra; 

 Bałtycki Park Miniatur; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d3326956-Reviews-Wolin_National_Park-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d5038751-Reviews-Kawcza_Mountain-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d11714690-Reviews-Baltic_Miniature_Park-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html


 Walk of Fame Międzyzdroje; 

 gabinet figur woskowych; 

 oceanarium Międzyzdroje; 

 Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego; 

 grodzisko w Lubinie; 

 zagroda pokazowa żubrów; 

 plaża Lubiewo; 

 punkt widokowy Gosań; 

 planetarium Międzyzdroje; 

 labirynt luster. 

Międzyzdroje przyciągają turystów z kraju i z zagranicy, dzięki morskiemu krajobrazowi i 

roślinności, piaszczystym plażom czy wzniesieniu w Paśmie Wolińskim, gdzie znajdują się 

zjawiskowe klify i wzgórza morenowe. Miejscowość jest doskonale 

zagospodarowana turystycznie — posiada rozbudowaną bazę noclegową i gastronomiczną, 

dwa duże kąpieliska, klimatyczny deptak, liczne skwery i park miejski. Znajduje się tu także 

przystań morska, która umożliwia żeglugę niewielkim statkom, dzięki czemu turyści mogą  

uprawiać żeglugę morską oraz wybrać się na rejs statkiem.  

Międzyzdroje to doskonałe miejsce dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Biura turystyki 

organizują ciekawe i interesujące programy ferii letnich, jakimi są: młodzieżowy obóz 

wychowawcy kolonijnego, kolonia i obóz plastyczny, kolonia i obóz rekreacyjny czy kolonia i 

obóz języka angielskiego. Dzięki nim dzieci w różnym wieku mogą aktywnie wypocząć, 

korzystając z uroków morza i plaż, ćwicząc swoje umiejętności i poznawać niezwykle ciekawą 

faunę, florę oraz architekturę miasta. 

 

Na kolonie i obozy nad morze, w góry 

czy nad jeziora? 

Letnie wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Dlatego też wielu rodziców zastanawia się, 
gdzie posłać swoje pociechy na letnie kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. Oferta tego 
rodzaju wypoczynku jest naprawdę bogata, jednak warto zarezerwować miejsce już 
wczesną wiosną. Nieco łatwiej dopasować profil kolonii i obozów dla młodszych dzieci, 
zdecydowanie trudniej jest z nastolatkami, którzy wiedzą już, czego chcą. Najlepiej zatem 

https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d4228547-Reviews-Walk_of_Fame_Miedzyzdroje-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d11663448-Reviews-Museum_of_wax_figures-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d12604457-Reviews-Oceanarium_Miedzyzdroje-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d12492724-Reviews-Natural_History_Museum_of_Wolin_National_Park-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Pro.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d10678409-Reviews-Grodzisko_w_Lubinie-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d12492769-Reviews-Bison_Showcase-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d10461910-Reviews-Lubiewo_Beach-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d14396728-Reviews-Punkt_widokowy_Gosan-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d17424541-Reviews-Planetarium_Miedzyzdroje-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274732-d10465704-Reviews-Mirror_Maze-Miedzyzdroje_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html


wspólnie przeanalizować, jaki wyjazd wakacyjny będzie dla nich najlepszy: nad morze, w 
góry czy nad jezioro. 

Letnie wakacje w Polsce 

„Jeśli kochasz swoje dzieci, wyślij je w podróż” – mówi japońskie przysłowie i jest w nim wiele 
prawdy. Podróże pozwalają poznawać nowe miejsca, inną kulturę i obyczaje oraz ciekawych 
ludzi, dzięki czemu poszerzają światopogląd, uczą otwartości i samodzielności. Nie oznacza 
to, że wszystkie te zalety można przypisać jedynie wyjazdom zagranicznym. Polska to kraj 
zróżnicowany pod względem obyczajowym i krajobrazowym. W wielu regionach można 
zapoznać się z lokalnym językiem i odmiennymi tradycjami. A zatem zanim poślemy nasze 
dzieci za granicę warto, aby poznały rodzimą przyrodę oraz bogatą i fascynującą kulturę 
Polski. 

Letnie kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży w kraju są także o wiele tańsze niż wyjazdy 
zagraniczne. Jest to związane z niższymi kosztami transportu, zakwaterowania czy cenami 
wstępu do okolicznych atrakcji i zabytków. To też zdecydowanie lepszy wybór dla dzieci, dla 
których taki wypoczynek będzie ich pierwszym wyjazdem bez rodziców. Ponadto Polska ma 
do zaoferowania niezwykle malownicze regiony, które niczym nie ustępują tym 
zagranicznym. 

Może nad morze? Letnie kolonie i obozy dla dzieci i 
młodzieży w najsłynniejszych nadmorskich 
miejscowościach 

Letnie kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży nad morzem to idealna propozycja dla amatorów 
plażowania, sportów wodnych i zwiedzania malowniczych portowych miejscowości. Mimo że 
wody w morzu są zimne — co może być dodatkową atrakcją — to rekompensują je 
piaszczyste plaże oraz rześkie, morskie powietrze bogate w jod, co jest szczególnie ważne dla 
dzieci mających problemy z alergią lub astmą. Piękne nadmorskie miejscowości, mola i 
deptaki oraz wiele zabytków będą stanowiły ciekawą odmianę po wielogodzinnych kąpielach 
wodnych i słonecznych. Poza tym bezpieczne letnie kolonie i obozy nad morzem oferują 
zajęcia z żeglarstwa czy windsurfingu oraz wiele programów tematycznych i sportowych. 
Jednak przede wszystkim ich uczestnicy wyciszą się i odpoczną wśród uspokajającego szumu 
morskich fal. 

Letnie kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży nad 
jeziorem – moc atrakcji wśród dzikiej przyrody 

Dla miłośników dzikiej natury i sportów wodnych idealne będą letnie kolonie i obozy dla 
dzieci i młodzieży nad jeziorem, które łączy w sobie urok gór i morza. Przewagą polskich 
jezior nad Morzem Bałtyckim jest o wiele cieplejsza woda, w której aż chce się przebywać w 
czasie upałów. Dodatkowo jezioro jest zdecydowanie bezpieczniejszym akwenem do 
uprawiania sportów wodnych, takich jak żegluga, kajakarstwo czy windsurfing. Kolejną 



atrakcją jezior są zabawy na wodnych matach, kulach waterball, deskach do skomboardu czy 
nartach wodnych i motorówkach. Ponadto dzieci będą mogły wędrować po okolicznych 
lasach lub wybrać się na przejażdżki rowerowe. Bezpieczne letnie kolonie i obozy nad 
jeziorem obfitują także w szereg atrakcyjnych zajęć tematycznych. Dodatkowo uczestnicy 
mogą wybrać zajęcia sportowe, tematyczne lub językowe. 

Regionalne smaczki dla miłośników ruchu – dlaczego 
warto wybrać letnie kolonie i obozy dla dzieci i 
młodzieży w górach? 

Polskie góry to nie tylko zimowe szaleństwo na nartach czy snowboardzie. To także idealne 
miejsce na letnie kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. Przede wszystkim te malownicze i 
nieskażone ludzką działalnością tereny to doskonała okazja do poznawania rodzimej dzikiej 
natury podczas pieszych wędrówek. To także świetny sposób, aby odpocząć od nauki z dala 
od miejskich aglomeracji dla tych, którzy uwielbiają aktywnie spędzać czas. Uczestnicy będą 
mogli poznać fascynującą rodzimą kulturę i tradycję, góralską gościnność, skosztować 
regionalnych potraw, usłyszeć język tak różny od tego, jaki słyszą na co dzień. Bezpieczne 
letnie kolonie i obozy w górach obfitują nie tylko w wiele ciekawych programów i zajęć 
tematycznych. Dodatkowe atrakcje zapewnią wieczorne ogniska i śpiewy, a także wycieczki 
do naszych zagranicznych sąsiadów. 

Podsumowanie 

To, czy poślemy nasze pociechy na bezpiecznie kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży nad 
morze, w góry czy nad jezioro, powinniśmy przede wszystkim uzależnić od ich 
indywidualnych preferencji i zamiłowań. Przed wykupieniem takiego zorganizowanego 
wyjazdu warto skonsultować tę decyzję z dziećmi. Niemniej jednak malownicze polskie 
regiony, moc atrakcji i dobrze przygotowane programy zajęć sprawią, że za rok same będą 
chciały powtórzyć tę niesamowitą przygodę. 

 

Ustrzyki Dolne – stolica polskich 
Bieszczad 
Ustrzyki Dolne to kolejne podkarpackie miasto, które warto odwiedzić, wybierając się w 
Bieszczady. Położone jest nad rzeką Strwiąż na wysokości 480 m n.p.m. na trasie dużej i 
małej pętli bieszczadzkiej, przez co nazywane są często stolicą Bieszczad.  Miasto dodatkowo 
jest atrakcyjne turystycznie ze względu na dobre połączenie z Krakowem, Nowym Sączem i 
Rzeszowem.  

Ustrzyki Dolne — krótka historia 



Ustrzyki Dolne po raz pierwszy pojawiają się na kartach kronik w 1496 r., w którym 
dokonano ich pierwszej lokacji. W 1502 r. król Jan Olbracht oddał te ziemie pod panowanie 
Iwonii Janczonowiczowi w podzięce za zasługi podczas wojny bukowińskiej. Wówczas ziemie 
te zamieszkiwała ludność zajmująca się rolnictwem i wypasem bydła. W 1509 r. została tu 
przeprowadzona lokacja wsi Ustryk będąca zlepkiem wołoskich słów oznaczających ujście 
rzeki. W 1509 r. nastąpiła druga lokacja miasta, a jego ludność stanowili Węgrzy, Wołosi i 
Rusini, choć coraz chętniej osiadali tu Polacy i Niemcy. Ustrzyki Dolne stanowiły wówczas 
ważny szlak prowadzący do Krosna, Sambora i na Węgry. W  1727 r. król August II Mocny 
nadał Ustrzykom Dolnym prawa miejskie.  

Znaczny regres gospodarczy przypadł na okres rozbiorów, w których wyniku miasto znalazło 
się pod panowaniem austriackim. Kluczowym momentem w ponownym odradzeniu się 
Ustrzyków Dolnych był rok 1782 r., w którym zbudowano tu kolej żelazną prowadzącą z 
Budapesztu do Przemyśla i Lwowa, a potem także do Krosna i Jasła. Niebawem powstały też 
cerkwie i kościoły, szkoła, tartaki parowe oraz aż dwie rafinerie naftowe działające do 1928 r. 
Duże zniszczenia przyniosła I Wojna Światowa. W okresie międzywojennym prężnie działała 
tu szkoła szybowcowa wraz z największym na kontynencie szybowiskiem. Kolejne starty 
przyniosła II Wojna Światowa – Ustrzyki Dolne najpierw znalazły się w rękach sowietów, 
potem zaś hitlerowców, którzy skutecznie przeprowadzali na tych ziemiach eksterminację 
Żydów. Po wojnie Ustrzyki Dolne należały do ZSRR, by ponownie połączyć się z Polską 
w 1951 r.  

Ustrzyki Dolne  – miejsca, które warto zobaczyć 

Ustrzyki Dolne, jako stolica polskich Bieszczad, ma bardzo wiele do zaoferowania 
odwiedzającym je turystom. Właśnie w nich można poznać bliżej faunę i florę oraz historię 
tego regionu, a także skorzystać z największych stoków narciarskich. To również miejsce 
idealne dla miłośników sztuki sakralnej.  

 Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego swoimi początkami sięga 1968 r., 
kiedy to zaczęto gromadzić coraz liczniejsze eksponaty. Do budowy budynku muzeum 
przystąpiono w 1974 r., jednak otworzono je dla zwiedzających dopiero w 1991 r. Dziś na 
jego terenie prowadzona jest działalność naukowa, muzealna i dydaktyczna, a samo muzeum 
można zwiedzać od wtorku do soboty od godziny 9 do 17, a w lipcu i sierpniu także w 
niedziele od 9 do godziny 14. W Muzeum przyrodniczym znajdują się stałe wystawy: 

o Bieszczady dawniej i dziś; 
o Biologia i systematyka świata zwierząt; 
o Wybrane zagadnienia z paleontologii; 
o Geologia Bieszczadów na tle Karpat; 
o Geomorfologia, hydrologia, klimat i gleby Bieszczad; 
o Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego; 
o Flora i zbiorowiska roślinne oraz fauna Bieszczad. 

 



 Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej Królowej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych-
Jasieniu  

Sanktuarium Matki Boskiej Bieszczadzkiej zostało zbudowane w 1743 r. w stylu barokowym i 
jest najstarszą parafią rzymskokatolicką w mieście. Największym zabytkiem kościoła jest 
ikona Matki Bożej Rudeckiej, której uroczysta instalacja odbyła się w 1968 r. przez samego 
Karola Wojtyłę. Obraz posiada burzliwą historię, zaś sam oryginał został skradziony w 
nieznanych okolicznościach w 1992 r. i dziś w kościele wisi jego kopia. Sanktuarium Matki 
Bożej Bieszczadzkiej to jedna z dziesięciu świątyń w województwie podkarpackim należących 
do tzw. Szlaku Markiewiczowskiego – księdza założyciela Zgromadzenia Świętego Michała 
Archanioła. 

 Cerkiew św. Michała Archanioła 

Cerkiew św. Michała Archanioła została wybudowana w 1847 r. z cegły. Świątynia jest 
dwudzielna z zamkniętym półkoliście prezbiterium, do którego przynależy zakrystia. Przy 
budynku znajduje się także dzwonnica parawanowa, której oryginalne dzwony przewieziono 
do cerkwi w Strwiążyku skąd w nieznanych okolicznościach zaginęły. W całej świątyni 
niewiele elementów przetrwało w swoim pierwotnym kształcie. 

 Muzeum Młynarstwa i Wsi 

Muzeum Młynarstwa i Wsi jest jedynym w Polsce muzeum, w którym można poznać cały 
proces oczyszczania i mielenia zboża. Zostało utworzone w budynku starego młyna z 1915 r. i 
prezentuję urządzenia młynarskie z XIX w., a także urządzenia rolnicze związane z młóceniem 
i mieleniem zboża z XIX i XX w. W budynku Muzeum znajduje się całoroczna „Kawiarnia we 
Młynie”.  

 Rzeka Strwiąż 

Jest to niezwykła rzeka, ponieważ jako jedna z dwóch rzek w Polsce poprzez Dniestr wpada 
do Morza Czarnego. To nad nią kręcono kadry do filmu „Wilcze echa”. Związana jest z nią 
również legenda o Strwiążu, który codziennie przychodzi nad rzekę, oczekując zapłaty za 
uzyskaną dla mieszkańców miejscowości wodę. Nie tylko stanowi naturalną wizytówkę 
miasta, ale i charakteryzuje się malowniczym krajobrazem.  

 Wyciągi narciarskie w Ustrzykach Dolnych 

Ustrzyk Dolne zachwycają turystów zarówno latem, jak i zimą, kiedy to można korzystać z 
dobrodziejstw sportów zimowych. Miłośnicy zimowego szaleństwa mogą udać się na jeden z 
dwóch z wyciągów narciarskich: Wyciąg Narciarski Gromadzyń oraz Wyciąg Narciarski 
Laworta. Oba posiadają kilka tras o zróżnicowanym poziomie trudności, a także szkółki 
narciarskie, wypożyczalnie i serwis sprzętu zimowego. Wokół nich znajduje się również 
znakomita baza noclegowa oraz gastronomiczna serwująca lokalną kuchnię.   

Ustrzyki Dolne są obowiązkowym miejscem, które warto zwiedzić w drodze do najbardziej 
malowniczych miejscowości górskich. Nie tylko umożliwiają bliższe zapoznanie się z 



bieszczadzką przyrodą i historią młynarstwa, ale i oferują fantastyczne wyciągi narciarskie 
umożliwiające aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.  

 

Kolonie i obozy z Almatur (opis biura podróży) 

Almatur to jedno z najbardziej rozpoznawalnych biur turystycznych w Polsce, które znane 
jest milionom Polaków od wielu dekad. Organizuje kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży oraz 
wycieczki i wczasy dla dorosłych w najpiękniejsze zakątki świata. Doskonale opracowane 
programy stawiają na aktywny wypoczynek w Polsce i Europie. To podczas nich uczestnicy 
mogą zanurzyć się w bogactwie miejscowej kultury pod przewodnictwem świetnie 
wyszkolonych pilotów i opiekunów wycieczek 

Almatur – krótka historia lidera wśród biur podróży 

Almatur to biuro podróży założone w 1956 roku. Od tego czasu wiedzie prym w branży 
turystycznej, dzięki bogatej ofercie wyjazdów w najbardziej znane miejsca w Polsce i Europie. 
Początkowo zajmowało się organizowaniem wycieczek głównie szkolnych i studenckich, a 
także organizacją baz turystycznych w górach. Wówczas jego działalność polegała także na 
wydawaniu międzynarodowych legitymacji zniżkowych dla studentów ISIC i PTSM. Biuro 
zajmowało się także sprzedażą biletów kolejowych i lotniczych w transporcie krajowym i 
zagranicznym. Obecnie Almatur organizuje zimowe oraz letnie kolonie i obozy dla dzieci i 
młodzieży, oferując corocznie około 500 różnorodnych ofert wyjazdów. Dzięki temu pozwala 
młodym ludziom zwiedzać najpiękniejsze miejsca na ziemi i przeżyć przygodę ich życia. 

Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży Almatur – postaw na 
doświadczenie liczone w liczbach! 

Biuro turystycznie Almatur, jako lider branży turystycznej z ponad 60-letnim 
doświadczeniem, to gwarancja najwyższej jakości usług. Wszystkie kolonie i obozy dla dzieci i 
młodzieży oferują całe spektrum programów, w których liczą się aktywny wypoczynek i 
przygoda. Wytrwale budowane sieci kontaktów z renomowanymi firmami z branży 
turystycznej pozwala wyjść naprzeciw stale zmieniającym się gustom i potrzebom klientów.  

Przez te wszystkie lata biuro Almatur zgromadziło kadrę doświadczonych pracowników oraz 
zbudowało własną infrastrukturę turystyczną i ośrodki wypoczynkowe. Posiada własną flotę 
autokarów wycieczkowych oraz sieć blisko 1000 agentów rozlokowanych w miastach całej 
Polski. Dzięki profesjonalnej kadrze opiekunów kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży cieszą 
się ogromnym zaufaniem rodziców i stają się spełniłem marzeń ich dzieci. Usługi świadczone 
na najwyższym poziomie zaowocowały współpracą z największymi międzynarodowymi 
organizacjami z branży turystycznej: World Youth Student & Educational Travel 
Confederation, WYSE Work Abroad, ISIC oraz Polską Izbą Turystyki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/International_Student_Identity_Card
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Schronisk_M%C5%82odzie%C5%BCowych
http://www.wysetc.org/
http://www.wysetc.org/


Wybierz cel podróży z biurem Almatur! 

Almatur oferuje niezwykle bogatą ofertę wycieczek nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale i dla 
dorosłych. Organizuje bezpiecznie kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży począwszy od 
Bałtyku, przez Mazury, aż po Bieszczady, Tatry i Pienny. Pozwala dopasować wyjazdy do 
ulubionej dyscypliny sportu i zainteresowań lub też poznać całkiem nowe aktywności i 
zarazić się nowymi pasjami.  

Biuro turystycznie Almatur przede wszystkim oferuje niesamowite emocje i przeżycia w 
doborowym towarzystwie rówieśników i opiekunów w najpiękniejszych zakątkach Polski 
m.in. w: Kołobrzegu, Międzywodziu, Łebie, Mielnie, Murzasichlu, Niedzicy, Pokrzywnej, 
Rabce Zdrój, Poznaniu, Ustce, Wiśle, Zakopanem, Elblągu, Kazimierzu Dolnym, Karpaczu, 
Janowie Lubelskim, Dąbkach, Bachorzu, Lesku, Bukowinie Tatrzańskiej, Czaplinku i wielu 
innych. Bogaty wybór zajęć tematycznych oferują bezpieczne kolonie i obozy dla dzieci i 
młodzieży: rekreacyjne, mangi i anime, plastyczne, survivalowe, konne, językowe, RPG, 
malarskie, sportowe, wokalne, windsurfingowe, fitness, kajakowe, rowerowe, języka 
polskiego i kultury polskiej, tenisowe czy wakacje z psem i wiele innych. 

Almatur oferuje nie tylko wypoczynek na terenie Polski, ale także kolonie i obozy dla dzieci i 
młodzieży za granicą. Kierunki wycieczek pozwalają zwiedzić najsłynniejsze miejscowości i 
zabytki w całej Europie. Oferta obejmuje wyjazdy do takich krajów jak: Albania, Bułgaria, 
Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Niemcy, Austria, Francja, Anglia, Grecja, Hiszpania, 
Macedonia, Malta, Rumunia, Turcja, Węgry, Słowacja czy Włochy. Almatur oferuje także 
językowe kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży idealnie dla tych, którzy chcą jednocześnie 
uczyć się i odpoczywać. Popularnością cieszą się także wyjazdy rekreacyjne pełne zwiedzania 
najznamienitszych zabytków o bogatej historii i zagłębiania obcej kultury. 

 

Zimowiska w Krynicy-Zdroju 

Zimowiska w Krynicy-Zdroju to propozycja wypoczynku dla dzieci i młodzieży lubiących 
sporty zimowe. Krynica-Zdrój to malownicze miasteczko w województwie małopolskim w 
dolinie potoku Kryniczanka w Beskidzie Sądeckim blisko granicy ze Słowacją. Jej początki 
związane są z działalnością Baltazara Hacqueta, Józefa Dietla, Henryka Ebersa i Rudolfa 
Zubera – znanych profesorów hydrologów i geologów. To oni odkryli lecznicze właściwości 
tutejszych wód, które wpływając dobroczynnie na leczenie wielu chorób, przyczyniły się do 
rozwoju turystyki uzdrowiskowej i górskiej.  

Zimowiska w Krynicy-Zdroju to obozy i kolonie narciarskie i snowboardowe. W odległości 
zaledwie 500 m od centrum znajduję się stok narciarski Henryk z wyciągami krzesełkowymi i 
orczykowym, a niedaleko miejscowości kolejne stoki: Słotwiny Arena oraz kolej gondolowa 
Jaworzyna Kryniczna, które oferują doskonałe warunki do nauk i jazdy na nartach oraz 
snowboardzie dla dzieci i młodzieży. Już w samym centrum Krynicy można zwiedzać i 
poznawać historię uzdrowiska oraz kosztować leczniczych wód dostępnych w Starym Domu 

https://www.almatur.pl/kolobrzeg-survival-i-bushcraft-camp__APKO~KOLOBRZEG_SURVIVALL_I_BUSHCRAFT_CAMP_2022_PAX_FB__lato.html
https://www.almatur.pl/krynica-morska-kolonia-rekreacyjna__PPOM~KRYNICA_MORSKA_KOLONIA_2022_PAX_FB__lato.html
https://www.almatur.pl/miedzywodzie-english-camp__APMC~MIEDZYWODZIE_ENGLISH_CAMP_2022_PAX_FB__lato.html
https://www.almatur.pl/murzasichle-oboz-jezyka-angielskiego__OPOM~MURZASICHLE_ANGIELSKI_OBOZ_2022_PAX_FB__lato.html
https://www.almatur.pl/niedzica-kolonie-akademia-zeglarstwa__BPON~NIEDZICA_ZEGLARSKI_PAX_FB__lato.html
https://www.almatur.pl/rabka-zdroj-kolonia-przygodowa__KPOG~RABKA_ZDROJ_KOLONIA_PRZYGODOWA_2022_PAX_FB__lato.html
https://www.almatur.pl/kazimierz-dolny-wszechstronne-warsztaty-artystyczne-w-goscincu-basia__PPKD~KAZIMIERZ_WSZECHSTRONNE_WARSZTATY_ARTYSTYCZNE_GOSCINIEC_BASIA_2022_PAX_FB__lato.html
https://www.almatur.pl/janow-lubelski-oboz-fitness__LPMJ~JANOW_LUBELSKI_-_FITNESS_2022_PAX_FB__lato.html
https://www.almatur.pl/bachorze-kolonia-komandos-junior__%A3PMB~BACHORZE_NATURA_KOMANDOS_JUNIOR_2022_PAX_FB__lato.html
https://www.almatur.pl/bukowina-tatrzanska-oboz-jazdy-konnej__OPBT~BUKOWINA_JAZDA_KONNA_2022_PAX_FB__lato.html
https://www.almatur.pl/czaplinek-oboz-windsurfingowy__%A3POC~CZAPLINEK_KUSY_WINDSURFING_2022_PAX_FB__lato.html


Zdrojowym, Pijalni Wody Mieczysław oraz  Pijalni Głównej — serwowane są tu wody z ujść 
m.in.: Jan, Tadeusz, Słotwinka czy Zuber. Niepowtarzalne zabytki i architekturę oferuje 
Deptak Krynicki i Bulwary Dietla, Góra Parkowa oraz Park Zdrojowy. Zimowiska w Krynicy-
Zdroju to także niepowtarzalna okazja, aby podążyć szlakiem cerkwi łemkowskich, czyli 
dawnych mieszkańców tych ziem, po których zostały okazałe i niezwykle nastrojowe obiekty 
sakralne wchodzące w skład Szlaku Architektury Drewnianej tego regonu. Warto także 
odwiedzić znajdujące się tu Muzeum Zabawek oraz Muzeum Nikifora Krynickiego. Ponadto 
można udać się górskim szlakami na piesze wędrówki, korzystać z uroków okolicznych 
miejscowości oraz wybrać się na wycieczkę do pobliskiej Słowacji. 

 

 

 


