
Mazury – obozy i rejsy żeglarskie, obozy w Węgorzewie

 OW Róża Wiatrów – wszystkie programy zaczynające się  18.08

Dojazd własny

• Prosimy o przywiezienie uczestników do naszego Ośrodka „Róża Wiatrów” w Węgorzewie, ul. 
Wodociągowa 1, w niedzielę 18.08.2019 w godzinach 16-17.

Uczestnika należy odebrać w dniu zakończenia imprezy do godziny 11:00.

Komunikat dojazdowy – Warszawa

• Prosimy o przybycie 18.08.2019 o godzinie 10:45 na Dworzec Warszawa Wschodnia parking od strony
ulicy Kijowskiej. 

• Opiekun - Pan Karol Girwidz (661846392 – telefon będzie aktywny w dniu wyjazdu)..

Planowana godzina powrotu 17.00-18.00 w dniu zakończenia imprezy na parkig od strony ulicy Kijowskiej 
Dworzec Warszawa Wschodnia. O ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na kilka dni 
przed zakończeniem imprezy.

Komunikat dojazdowy – Kraków

• Zbiórka uczestników w niedzielę 18.08.2019 przed wejściem na Dworzec PKP Kraków Główny od 
strony Małopolskiego Dworca Autobusowego (MDA) o godzinie 4.15. Odjazd pociągu (IC 3526) o 
godzinie 4.40. 

• Opiekunem uczestników będzie Pan Jakub Lipczyński (513 754 581 – telefon będzie aktywny w dniu 
wyjazdu). 

• Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką. W przypadku braku 
legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika.

 

Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy na dworzec PKP Kraków Główny - 23.16. O 
ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na klika dni przed zakończeniem imprezy.

Komunikat dojazdowy – Katowice

• Zbiórka uczestników w niedzielę 18.08.2019 przed wejściem do dworca PKP Katowice od strony ulicy
Andrzeja o godzinie 5.30. 

• Odjazd pociągu (IC4108) o godzinie 6.05. Opiekunem uczestników będzie Pan Karol Girwidz 
(661846392– telefon będzie aktywny w dniu wyjazdu). 

• Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką. W przypadku braku 
legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika.

 

Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy na dworzec PKP Katowice - 21.51. O ewentualnych 
zmianach będziemy informować drogą mailową na klika dni przed zakończeniem imprezy.

www.kolonieiobozy.net



Komunikat przejazdowy – Poznań

• Zbiórka uczestników w niedzielę 18.08.2019 na dworcu PKP Poznań Główny na peronie, z którego 
odjeżdża pociąg relacji Wrocław Główny - Białystok (IC 61104 - MAMRY) o godzinie 10.50. Odjazd 
pociągu o godzinie 11.15. 

• Opiekunem uczestników będzie Pan Grzegorz Gallas (785 853 485 – telefon będzie aktywny w dniu 
wyjazdu), który będzie jechał pociągiem z uczestnikami z Wrocławia (wagon 13). 

• Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką. W przypadku braku 
legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika.

Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy na dworzec PKP Poznań Główny - 17.20. O 
ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na klika dni przed zakończeniem imprezy.

Komunikat przejazdowy – Koszalin

• Zbiórka uczestników w niedzielę 18.08.2019 na dworcu PKP Koszalin na peronie, z którego odjeżdża 
pociąg relacji Szczecin Główny - Białystok (TLK 81104 - RYBAK) o godzinie 12.35. Odjazd pociągu o 
godzinie 12.59. 

• Opiekunem uczestników będzie Pani Krystyna Girwidz (693 903 284 – telefon będzie aktywny w dniu 
wyjazdu), która będzie jechała pociągiem z uczestnikami ze Szczecina (wagon 11). 

• Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką. W przypadku braku 
legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika.

Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy na dworzec PKP Koszalin - 14.50. O ewentualnych 
zmianach będziemy informować drogą mailową na klika dni przed zakończeniem imprezy.

Komunikat przejazdowy – Gdańsk

• Zbiórka uczestników w niedzielę 18.08.2019 na dworcu PKP Gdańsk Główny na peronie, z którego 
odjeżdża pociąg relacji Szczecin Główny - Białystok (TLK 81104 - RYBAK) o godzinie 15.55. Odjazd 
pociągu o godzinie 16.15. 

• Opiekunem uczestników będzie Pani Krystyna Girwidz (693 903 284 – telefon będzie aktywny w dniu 
wyjazdu), która będzie jechała pociągiem z uczestnikami ze Szczecina (wagon 11). 

• Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką. W przypadku braku 
legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika.

Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy na dworzec PKP Gdańsk Główny - 12.08. O 
ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na klika dni przed zakończeniem imprezy.

Telefony alarmowe

• Od 23.06 do 01.09.2019 będzie czynny telefon alarmowy. Nasi pracownicy będą służyli pomocą w 
sytuacjach awaryjnych związanych z transportem naszych klientów na obozy wakacyjne. 

• Telefon alarmowy:732 915 909  - jednocześnie informujemy, że osoba dyżurująca nie udziela 
informacji o ofercie i realizacji programu. 

• W sprawach związanych z przebiegiem kolonii i obozów realizowanych w ośrodku Róża Wiatrów w 
Węgorzewie oraz rejsów żeglarskich  prosimy o kontakt z recepcją Ośrodka: tel: +48 791 459 386 

www.kolonieiobozy.net
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