
AGENDA WYJAZDU

IMPREZA - W Krainie Fantasy
MIEJSCE - Ustroń
KOD - KUST1/22
TERMIN - 07.07-17.07.2022
Środek transportu - autokar/pociąg
Kierownik - Katarzyna Sutkowska -513-962-187
Koordynator transportu -  Marzena Kroll 604506846

WYJAZD 07.07.2022r.
Grupa Olsztyn:
Zbiórka dzieci na parkingu przy teatrze Lalek ul. Głowackiego 17 godz. 07:30 . Odjazd autokaru 
godz. 08:00. Przyjazd do ośrodka ok. godz. 17:30.
Wychowawca: Łukasz Tański - 505 021 866

Grupa Bydgoszcz:
Zbiórka dzieci na Dworcu Głównym PKP godz. 08:45 przy kasach. Odjazd pociągu relacji Gdynia 
Główna -Katowice (TLK54100 DOKER) o godz. 09:16.  Przyjazd do Kutna godz.11:21. Przesiadka
do autokaru. Przyjazd do ośrodka ok. godz. 17:30
Kierownik:  Katarzyna Sutkowska 513-962-187

Grupa Warszawa:
Zbiórka dzieci na Dworcu PKP Warszawa Wschodnia  godz.  8:50 po lewej stronie od wejścia ul. 
Kijowska na ławkach pod rozkładami. Odjazd pociągu relacji Rzeszów Główny– Szczecin Główny 
(IC 38100 GÓRSKI) o godz. 9:14.  Przyjazd do Kutna godz.11:04. Przesiadka do autokaru. Przy-
jazd do ośrodka ok. godz. 17:30 wychowawca: Kacper Mozolewski – 730-828-385

Grupa Łódź:
Zbiórka dzieci na parkingu przy Tor Kartingowy Brzezińska godz. 12:30. Odjazd autokaru godz. 
12:45. Przyjazd do ośrodka ok. godz. 17:30
Wychowawca: Łukasz Tański - 505 021 866

Grupa  Katowice:
Zbiórka dzieci na Stacji Paliw ORLEN, Murckowska 22 Katowice godz. 15:30. Odjazd autokaru 
15:45. Przyjazd do ośrodka ok. godz. 17:30
Wychowawca: Łukasz Tański - 505 021 866

Dojazd własny
Zakwaterowanie w ośrodku  po godz. 18:00

                     



DOM WCZASOWY GLOBUS

ul. Turystyczna 6

43 - 450 Ustroń 

tel: + 48 33 854 25 36

POWRÓT 17.07.2022

Grupa  Olsztyn:
Wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Przyjazd do Olsztyna ok. godz. 17:00, parking przy teatrze 
Lalek, ul. Głowackiego 17.  Wychowawca: Łukasz Tański - 505 021 866

Grupa  Katowice:
Wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Przyjazd  Stacja Paliw ORLEN Murckowska 5, 40-266 
Katowice ok. godz. 09:00  Wychowawca: Łukasz Tański - 505 021 866

Grupa Łódź:
Wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Przyjazd dzieci  na miejsce zbiórki ok. godz. 12:00.  
Wychowawca: Łukasz Tański - 505 021 866

Grupa  Warszawa:
      Wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Przyjazd do Kutna ok. godz. 13:30. Przesiadka na pociąg 

(IC 82104) relacji Gorzów Wielkopolski-Lublin Główny. Odjazd godz. 14:22. Przyjazd do War-
szawy Centralnej 15:52. Odbiór dzieci z peronu. wychowawca: Kacper Mozolewski – 730-828-
385

Grupa Bydgoszcz:
Wyjazd z ośrodka ok. godz. 07:00. Przyjazd do Kutna ok. godz. 13:30. Przesiadka na pociąg  
(IC 28104) relacji Lublin Główny – Gorzów Wielkopolski. Odjazd pociągu o godz. 13:44. 
Przyjazd do Bydgoszczy godz. 15:45. Odbiór dzieci z peronu.
Kierownik:  Katarzyna Sutkowska 513-962-187

Dojazd własny
        Odbiór dzieci do godz. 06:30.



       Uczestnicy powinni posiadać:

• legitymację szkolną (ważną, podpisaną, z numerem pesel) + oryginał wypełnionej karty 
kolonijnej

• ręczniki, strój kąpielowy + krem do opalania z filtrem
• obuwie do wędrówek po górach – najlepiej buty turystyczne z dobrą podeszwą (mogą być 

niskie, chociaż buty opinające kostkę sprawdzają się w górach zdecydowanie lepiej), w 
ostateczności tzw. adidasy.  W przypadku zakupu nowych  butów turystycznych zalecamy 
ich wcześniejsze rozchodzenie.

• kurtkę przeciwdeszczową, polar lub cieplejszą bluzę/sweter do wycieczek w góry
• strój sportowy
• nakrycie głowy
• lokomotiv - dla osób, które źle znoszą jazdę autokarem
• kieszonkowe

Uwaga!!!
Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą taki bagaż jaki jest w stanie sam unieść.

Wycieczki fakultatywne, które się odbędą i aktualne ceny wyjazdów:

• Wycieczka autokarowa do Wisły- zwiedzanie zameczek Habsburgów, Dom Zdrojowy z 
figurą Adama Małysza wykonaną z czekolady, spacer Aleją Gwiazd, 1,5 h pobyt w Parku 
Wodnym Tropikana. Koszt wycieczki od osoby – 70 zł.

• Prosimy wszystkich chętnych  o zabranie gotówki ze sobą i przekazaniu kierownikowi 
kolonii. 

Uwagi dotyczące realizacji wycieczek fakultatywnych:

• Prosimy wszystkich chętnych  o zabranie gotówki ze sobą i przekazaniu kierownikowi kolonii. 
• Osoby, które nie złożyły wcześniej (podczas rezerwacji) swojej deklaracji udziału w wybranej 

wycieczce lub wycieczkach będą mogły zapisać się na miejscu pod warunkiem dysponowania 
odpowiednią ilością wolnych miejsc na poszczególnych wycieczkach!

• Na ten moment mamy odpowiednią ilość chętnych (osób które zgłosiły zainteresowanie wyjazdem) 
natomiast w przypadku gdy po przyjeździe na obóz okaże się, że liczba osób chętnych na wyjazd jest
mniejsza niż zakładane minimum wyjazd fakultatywny może zostać odwołany.

Facebook
Nasz Mandalajowóz już 1.07 rusza w trasę po Polsce. Będziemy odwiedzali poszczególne ośrodki i 
sprawdzali jak bawią się uczestnicy naszych Kolonii i Obozów. 

Zachęcamy do polubienia i dodania do obserwowanych  strony facebook.com/kolonieiobozy.net na której 
będziemy publikowali krótkie relacje z naszych wizyt  :-)


	DOM WCZASOWY GLOBUS
	Uczestnicy powinni posiadać:
	Wycieczki fakultatywne, które się odbędą i aktualne ceny wyjazdów:
	Facebook

