
Promocja na Najczęściej Wybierane i Najlepiej 
Oceniane Kolonie Premium na Lato 2023
Promocja obejmuje Najczęściej Wybierane w ostatnich latach i Najlepiej Oceniane Kolonie 
Premium na Lato 2023. 

To wyjątkowo aktywne programy realizowane w ośrodkach w Zamrzenicy w Borach 
Tucholskich (nad Zalewem Koronowskim), w Dąbkach (w OW Carbo), Dziwnówku (kolonie 
tylko dla najmłodszych), Mrzeżynie (obozy militarne i surviwalowe dla dzieci i 
młodzieży), Spale i Mielnie.

Łącznie w styczniu nawet 550 zł taniej 
Poniższe promocje na Kolonie Premium 2023 się sumują! co oznacza, że łączna zniżka może 
wynieść nawet - 550 zł.

Na przykład:

•Styczniowy rabat (do wyczerpania się puli promocyjnych miejsc w danym terminie) 
za wczesną rezerwację - 200 zł +
•Dodatkowa zniżka dla uczestników ubiegłorocznych obozów w Zamrzenicy, Mrzeżynie
(FamaSta), Dąbkach (Carbo), Spale, Mielnie lub Dziwnówku - 200 zł +
•Rabat dla Rodzeństwa lub Przyjaciół - 150 zł

Wszystkie programy objęte promocją wraz z aktualnymi terminami na Lato
2023 znajdziecie w tym miejscu - kliknij, a szczegóły poszczególnych

promocji dostępne są poniżej.

- 200 zł dla Każdego - do 12.02.2023 lub do wyczerpania się miejsc
• pula promocyjnych miejsc jest ograniczona w każdym terminie, rabat nalicza się 
automatycznie podczas dokonywania rezerwacji.

Dodatkowa zniżka - nawet - 150 zł/os! - dla Rodzeństwa
Zniżka dla Każdego z Rodzeństwa (nie dotyczy kuzynostwa), które wyjeżdża na nasze Kolonie 
Premium - lista ośrodków powyżej - (mogą być różne terminy/ programy obozowe 
/miejscowości) tego samego lata.

Warunkiem jest dokonanie rezerwacji tego samego dnia! a kwota rabatu uzależniona jest od 
daty dokonania rezerwacji:

https://kolonieiobozy.net/aktywne-obozy-wonderlands


•01.01.2023 - 28.02.2023 - 150 zł zniżki;
•01.03.2023 - 30.04.2023 - 100 zł zniżki;
•01.05.2023 - 31.08.2023 - 50 zł zniżki.

UWAGA! Promocję za Rodzeństwo można łączyć z rabatem -200 zł oraz Stały Klient.

Nawet -150 zł ekstra zniżki również dla PRZYJACIÓŁ
Ten rabat przysługuje grupkom znajomych, którzy zapiszą się tego samego dnia na ten sam 
obóz. W uwagach należy wówczas wpisać: razem z ... i podać imiona i nazwiska przyjaciół. 
Zniżka będzie wówczas naliczona ręcznie, na odsyłanych dokumentach.

Rabat dla PRZYJACIÓŁ można łączyć ze zniżką - 200 zł oraz rabatami dla Stałych Klientów 
Premium. Promocja nie łączy się natomiast z promocją za RODZEŃSTWO.

•4 osoby i więcej - 150 zł/os. zniżki;
•3 osoby - 100 zł/os. zniżki;
•2 osoby - 50 zł/os. zniżki.

 

Stały Klient Premium jeszcze - 200 zł taniej
To zniżka dla osób, które bawiły się z nami na Koloniach i Obozach Premium (Zamrzenica, 
Dąbki, Mrzeżyno, Dziwnówek, Spała lub Mielno) w latach: 2020, 2021 oraz 2022.

Przy rezerwacji i wpłacie zaliczki:

•01.01.2023 - 28.02.2023 - 200 zł zniżki;
•01.03.2023 - 30.04.2023 - 150 zł zniżki;
•01.05.2023 - 31.08.2023 - 100 zł zniżki.

Promocję można łączyć z promocjami: Za Wczesną Rezerwację oraz „Rodzeństwo” lub 
„Przyjaciele”.  Zniżka naliczana będzie ręcznie na odsyłanych dokumentach.
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