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Polska Izba Turystyki Młodzieżowej przygotowała kolejne, coroczne wydawnictwo z myślą
o przybliżeniu środowisku dzieci i młodzieży oraz rodzinom atrakcyjnych programów i ofert, które są wypracowywane i promowane przez biura turystyczne,
obiekty noclegowe i inne podmioty zrzeszone w Izbie.
Nasze
wydawnictwo,
zawierające
materiały przygotowane i realizowane przez członków PITM,
jest zbiorem gotowych ofert i programów, które mogą
być wykorzystywane np. przez szkoły i nauczycieli przy
programowaniu zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.
Zarząd PITM rekomendując programy i oferty
zawarte w niniejszym wydawnictwie, zwraca się do organizatorów turystyki w Polsce o wsparcie   naszej inicjatywy i pomoc w wypracowywaniu i rozpowszechnianiu dobrych „produktów” dla turystyki młodzieżowej.

WYCIECZKI, KOLONIE, OBOZY, ZIMOWISKA

SZANOWNI PAŃSTWO
Przygotowywane w każdym roku wydawnictwo będzie ważnym etapem i elementem naszych działań zmierzających do wypracowania koncepcji i praktycznych założeń MARKI TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ.
Wydawnictwo będzie upowszechniane w wielu tysiącach szkół w całej Polsce, w środowiskach młodzieżowych, podczas imprez targowych i promocyjnych, przez
biura turystyczne, obiekty noclegowe i inne podmioty zrzeszone w Polskiej Izbie Turystyki Młodzieżowej.
Zachęcamy biura turystyczne, gestorów bazy noclegowej, przewoźników turystycznych i in. podmioty działające
w turystyce do współpracy w naszej Izbie. Na stronie internetowej www.pitm.pl znajdziecie Państwo m.in. statut
PITM, deklarację członkowską, informacje o członkach PITM.
Na stronie zamieszczamy także pliki Informatora PITM’2019
Na pytania odpowiemy: 22 6428133 lub pitm@pitm.pl.              
Zarząd PITM

BAZA NOCLEGOWA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Mapa ilustruje siedziby podmiotów realizujących programy i oferty

INNE OFERTY NOCLEGOWE
ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Wydawca:
Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
wspólnie z Oddziałem Warszawskim
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
tel.: 48-22 6428133
e-mail: pitm@pitm.pl
poczta@ptsm.warszawa.pl
ISBN  ISBN 978-83-938828-5-4
Druk: Ejko-Druk 05-119 Legionowo
Stanisławów Drugi, ul. Wolska 3a
tel. 22 72 90 81
ejkodruk@ejkodruk.pl
www.ejkodruk.pl
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CZŁONKOWIE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ
A&O HOTELS and HOSTELS Holding AG
Monika Brelak - Regional Sales Manager Poland
Berlin D-10179, Adalbertrasse 50
tel. +49 (0)30 80 947 5158 , fax +49 (0)30 80 947 51 93
www.aohostels.com/pl, e-meil: monika.brelak@aohostels.com
e-mail: rezerwacja: groups@aohostel.com
www.facebook.com/aohostels.polska
Sieć hosteli i hoteli A&O obchodzi w 2019 roku 19 rocznicę
otwarcia. Niezależnie od celu podróży - każdy nasz gość: pary,
grupy czy turyści, znajdzie u nas odpowiednią dla siebie ofertę.  
Nasze Hotele i Hostele dwa w jednym znajdują się w całych
Niemczech, Austrii, Czechach i Holandii. Zapraszamy wycieczki
szkolne, rodziny,  firmy oraz organizatorów i gospodarzy imprez.
PODLASIE Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Marzanna Zalewska-Rutkowska – Dyrektor
Białystok 15-443, Al. J.Piłsudskiego 7b
tel. recepcja +48 85 652 42 50, Dyrektor +48 85 652 60 69
kom. +48 608 361 329, www.hostelpodlasie.pl
e-mal: recepcja@hostelpodlasie.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM.
Od ponad 20 lat świadczymy usługi noclegowe dla turystów
z całego świata. Jesteśmy certyfikowanym punktem IT-jedynym
na Podlasiu, który czynny jest 24 h. Obsługa hostelu jest do dyspozycji Turystów przez 366 dni w roku i 24 h. Kompetencja, przyjazna atmosfera i wysoka jakość obsługi - to nasze atuty. Dołącz
do grona naszych Gości.
POLAN TRAVEL Piotr Wiktorko Biuro Podróży
Bielsko-Biała 43-300, ul. 11 Listopada 60-62
tel./fax +48-33 8119550, kom. +48 502 351 876
www.polan-travel.com.pl, www.polan-travel.pl
e-mail: biuropodrozy@polan-travel.com.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Na rynku funkcjonujemy od 1991r. Obsługujemy grupy młodzieży i dorosłych
z całej Polski. Nasza specjalność : Polska, nisko-budżetowa
Skandynawia, Wyspy Brytyjskie, Włochy, Niemcy, Chorwacja,
Hiszpania, Francja. Wycieczki edukacyjne, dla szkół średnich
i gimnazjów oraz zielone szkoły w Anglii, Szkocji, Walii, Hiszpanii,
we Włoszech, Chorwacji i innych krajach. Obsługa szkół w ramach międzynarodowej wymiany partnerskiej. Obozy krajoznawcze i tematyczne letnie i zimowe. Dla dorosłych wyjazdy studyjne,
integracyjne, wypoczynkowe, wycieczki objazdowe, bożonarodzeniowe jarmarki. Touroperator Europa, Azja, Afryka, Ameryka
Południowa. Organizator międzynarodowych festiwali muzycznych, imprez eventowych.
HOTELY Plus a.s.
Bratislava 82104, ul. Bulharska 72
tel. +421 2 48231920, +421 2 43426350
fax +421 2 43293378, kom. +421 903 215 100
www.hotelyplus.sk, e-mail: travel@hotely-plus.sk
HOTEL Plus jest trzygwiazdkowym obiektem hotelowym
w Bratysławie, posiadającym 220 miejsc noclegowych w pokojach Standard Plus, pokojach Studio i apartamentach.
W obiekcie znajduje się restauracja, lobby bar, klub, sale konferencyjne; posiadamy własny parking na samochody i autokary. Do centrum miasta, oddalonego o 5 km, można dojechać
wygodną komunikacją miejską. Przyjmujemy rodziny z dziećmi, turystów indywidualnych i biznesowych, grupy turystyczne. Dużą atrakcją są wyjazdy do oddalonego o 60 km Wiednia.
Polacy są częstymi i mile widzianymi Gośćmi naszego Hotelu.
ZAPRASZAMY !!!
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AKCENTA CZ a.s. Bytom 41-914,
ul. Strzelców Bytomskich 87b/113, kom. +48 504 743 973
www.akcenta.pl, e-mail: piotr.skop@ext.akcenta.eu
Specjalizujemy się w obsłudze transakcji walutowych: wymianie
walut, płatnościach zagranicznych i transakcjach zabezpieczenia
przed ryzykiem kursowym dla Klientów z wielu firm i instytucji.
Dzięki maksymalnej skuteczności świadczenia usług możemy zaoferować naszym Klientom korzystniejsze kursy wymiany i znaczne oszczędności przy realizacji płatności międzynarodowych.
Nasi Klienci cenią sobie również szybkość świadczenia naszych
usług, a przede wszystkim ich niezawodność i maksymalne bezpieczeństwo.  Akcenta działa na rynkach finansowych od ponad
19 lat, obecnie w 5 krajach Europy Środkowej. Ma 27 tys. klientów,
dla których w 2015 r. zrealizowała transakcje walutowe o łącznej
wartości 12,7 mld zł.
MARGO – Ośrodek Wczasów Dziecięcych Bukowiec 58-533,
ul. Robotnicza 27, tel./fax 48-75  718 30 94, 718 64 79
www.dwdbukowiec.pl, e-mail: biuro@dwdbukowiec.pl
Jesteśmy niepubliczną placówką oświatową organizującą turnusy
połączone z nauką i programami edukacyjnymi dla dzieci w wieku szkolnym. Budynek posiada 83 miejsca noclegowe w pokojach
2,3,4,5,6 osobowych z łazienkami oraz sale lekcyjne, pracownie
plastyczne, komputerowe, świetlice. W trakcie pobytu zapewniamy przewodnika oraz możliwość skorzystania z naszych zajęć: muzyczno-ruchowych, teatralnych, warsztatów plastycznych,
profilaktyki i informatyki. Wokół budynku znajduje się ogrodzony
teren rekreacyjny oraz parking dla autokarów. Miejscowość usytuowana malowniczo u podnóża Karkonoszy ze 100 ha parkiem
i stawami, liczne zabytki i widoki na Śnieżkę. Odległość od Karpacza 8 km, Kowary 5 km, Jelenia Góra 12 km.
Schronisko Głodówka – Fundacja Harcerstwa Polskiego
Bukowina Tatrzańska 34-530, Polana Głodówka
kom.+48 726 165 347
www.glodowka.com.pl, e-mail: biuro@glodowka.com.pl
Schronisko Harcerskie na polanie Głodówka, położone na
wys.1138 mnp fantastyczną panoramą na 45 km Tatr, położone
przy drodze 960. Mamy 31 pokoi, pole namiotowe, las, sale do
zajęć, świetną restaurację, wielki parking, wi-fi i masę atrakcji.
PORIFERA POLSKA Accommodation destination services
Teresa Wojdyła Chabówka 118, 34-720 Rabka Zdrój
tel.+48-88 9949495 (Polska), tel.00 393663287969 (Włochy)
www.porifera.pl,
e-mail: terrywojdyla@yahoo.it, biuro@porifera.pl
Najlepsza baza hotelowa w każdym standardzie na terenie Włoch
północnych B2B Sprawdzone hotele zapewniające wysoki standard wypoczynku.  Stała opieka nad klientem, rezydenci posługujący się biegle językiem włoskim i polskim, organizujemy na miejscu wycieczki fakultatywne. Naszym atutem jest wysoki standard
w bardzo konkurencyjnej  cenie.
GOŚCINIEC POD TRZEMA BASZTAMI
Chęciny 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
Obiekt położony w spokojnej, pełnej zieleni miejscowości u podnóża zamku, 15 km od centrum Kielc. Przyciąga gości nie tylko
doskonałym położeniem z dala od zgiełku wielkiego miasta, lecz
także przyjemną atmosferą, odczuwalną zaraz po wejściu. Posiadamy 50 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2 i 3-osobowych.
W cenie: 1 os. - od 80 zł, 2 os. - od 120 zł , 3 os. - od 160 zł.
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WONDERLANDS Agencja Turystyczna
Chorzów 41-500, ul. Dąbrowskiego 69/1
tel. +48 32 2517364, fax +48 32 2530531
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 znajdą Państwo letnie i zimowe aktywne obozy
dla dzieci i młodzieży, wycieczki szkolne i specjalistyczne biwaki szkoleniowe, wczasy rodzinne w sercu Borów Tucholskich, jak
i imprezy integracyjne dla firm i zakładów pracy. Własny ośrodek
wczasowy “Leśne Ustronie” w Zamrzenicy w Borach Tucholskich
- kilkadziesiąt domków campingowych nad brzegiem Zalewu Koronowskiego z łazienkami, aneksami kuchennymi i telewizorami
(telewizja cyfrowa). Zapraszamy!!!
KOMPLEKS ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA
26-050 Zagnańsk, 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 część hotelowej (33). Położony na polanie w środku
lasu, w czystym środowisku z malowniczymi widokami. Relaks,
wypoczynek, rozrywka - wszystko w jednym miejscu. Tyko 8 km
od Kielc. Na terenie Kompleksu:
-  Oceanika - jedno z największych w Polsce oceanariów. 200 tys.
litrów wody, 500 gatunków zwierząt morskich.
- Park Miniatur Województwa Świętokrzyskiego - 20 miniatur budowli historycznych w skali 1:20.
- boisko, basen kryty, wystawy czasowe, warsztaty edukacyjne,
stajnia, plac zabaw i wiele innych. Odwiedź - żyj ciekawiej!
NOWA HOLANDIA ELBLĄG Rodzinny Park Rozrywki
Marcin Maj - manager
Elbląg 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 składa się
z Grill Baru, Karczmy Rybnej, Terenu Biesiadnego i powstałego
w 2013 roku Rodzinnego Parku Rozrywki. Cały kompleks o powierzchni około 65 Ha  poprzecinany jest siecią sztucznych kanałów o długości 10 km. Park rozrywki oferuje mnóstwo atrakcji dla
dzieci i dorosłych. Grill Bar i Karczma Rybna słyną z doskonałych
potraw. Zajmujemy się również organizacją imprez firmowych,
wesel, organizacją cateringów, przygotowywaniem posiłków dla
grup.
MIKO-TUR Sp. z o.o. Biuro Turystyki
Funka 9, 89-606 Charzykowy
tel./fax +48-52 3988007
kom. +48 604 637 368
www.miko-tur.pl
e-mail: biuro@miko-tur.pl
Organizujemy kolonie, obozy oraz zielone szkoły. Posiadamy
własny ośrodek 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 okolicznościowe i integracyjne. Zapraszamy na grzybobrania.

3 CityHostel Gdańsk
Gdańsk 80-886, ul. Targ Drzewny 12/14
tel. +48-58 3545454
kom. 601 674 675
www.3city-hostel.pl
e-mail: info@3city-hostel.pl
Największy Hostel w Trójmieście (236 miejsc noclegowych), usytuowany w samym centrum Starego Miasta Gdańska. Rodzinne
2, 4-osobowe pokoje oraz sale wieloosobowe, przeznaczone dla
grup zorganizowanych.
Noclegi już od  55 zł.
Serdecznie zapraszamy.
HOLIDAYS
Agencja Podróży i Turystyki
Wiesław Niechwiedowicz
Gdańsk 80-244, ul. Grunwaldzka 76/78
tel. +48-58 3412761
www.holidays.com.pl
www.obozyjezykowe.com.pl
www.druskienniki.pl
www.wycieczkiautokarowe.pl
e-mail: holidays@holidays.com.pl , info@holidays.com.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Organizator wyjazdów
krajowych i zagranicznych; wycieczki i biwaki szkolne z atrakcyjnym programem pobytu; zielone szkoły; imprezy integracyjne;
kursokonferencje; imprezy firmowe; pielgrzymki; pobyty sanatoryjne w Druskiennikach na Litwie; wycieczki autokarowe po Europie np. Praga, Wiedeń, Budapeszt, Wilno, Berlin i wiele innych
ciekawych programów; kursy językowe na całym świecie.
KOMPAS
Biuro Turystyki Aktywnej
Gdańsk 80-119, ul. Asesora 72
tel. +48-58 3031878
www.kompas.pl  
e-mail: biuro@kompas.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Organizator obozów
i wycieczek dla dzieci i młodzieży, działający od 1998 roku. BTA
Kompas oferuje szeroki wybór aktywności sprzyjających rozwijaniu umiejętności dzieci. Młodzieży proponuje obozy twórcze
Interkamp, fanowskie, fabularne, survivalowe i ASG, fantasy i RPG.
Młodszym – specjalne programy wyjazdów już od 5. roku życia.
Nudzie mówi NIE, odkrywaniu - TAK. Do marek BTA Kompas
należą: Mikolaje24.pl, Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich,
Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdrój,
Przystanek Drzewina,  DW Szczelinka, RPG Tol Calen.
POSZUKIWACZE PRZYGÓD
Biuro Podróży
Pająk Kochanowski Sp.j.
Gdańsk 80-299, ul. Planetarna 6
tel. +48-58 3442212
fax +48-58 3442219
www.poszukiwaczeprzygod.pl
e-mail: biuro@poszukiwaczeprzygod.pl  
Jesteśmy liderem wśród organizatorów turystyki dziecięcej
i młodzieżowej. Naszą domeną są obozy tematyczne, które łączą
doskonałą zabawę z możliwością rozwijania pasji i zainteresowań
uczestników. Każdego roku organizujemy ponad 150 programów
obozów letnich i zimowisk, w najpiękniejszych zakątkach Polski   nad Bałtykiem, na Kaszubach i na Podhalu !
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WANDRUS TRAVEL Sp. z o. o.
Biuro Turystyki Aktywnej
Gdańsk 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
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Od 26 lat organizujemy
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. Naszą działalność rozpoczęliśmy od organizacji rejsów żeglarskich. Wyróżnikiem naszych
imprez jest hasło „czynna turystyka - aktywny wypoczynek”.
Wandrus jest prekursorem w realizacji oryginalnych, nigdy dotąd
nie realizowanych form aktywnego wypoczynku.Wiele z nich jest
obecnie realizowanych przez różne biura podróży. Organizujemy
obozy i rejsy żeglarskie na Mazurach, Zalewie Wiślanym, Zatoce Gdańskiej i Bałtyku, obozy paintballowo-quadowo-gokartowe,
obozy sportów wodnych, windsurfingowe, wakeboardowe, piłkarskie, taneczne, szkółkę na Optymistach dla najmłodszych.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Gdynia 81-184, ul. Energetyków 13 A
tel. +48-58 7812777
fax +48-58 7812778
www.ssm-gdynia.pl
e-mail: recepcja@ssm.gdynia.pl
Całoroczny obiekt noclegowy. Oferujemy 132 miejsca w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami i TV oraz 4,6,8 osobowych
z  łazienkami wspólnymi. Do dyspozycji turystów: 2 kuchnie samoobsługowe z pełnym wyposażeniem,  dwie jadalnie, sala konferencyjna na 40 osób, TV, sprzęt multimedialny, bezpłatny parking
dla aut osobowych i autokarów.
GWAREK Centrum Aktywnego Wypoczynku
Anna Haszczyn
Giżycko 11-500, Piękna Góra 1
tel. +48-87 428 58 16, fax +48-87 735 30 48
www.gwarek-mazury.pl, e-mail: biuro@gwarek-mazury.pl
Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowy położony w samym centrum Mazur. Miejsce przyjazne tancerzom – 10 sal tanecznych
z lustrami. Miejsce przyjazne piłkarzom –Orlik, miejsce przyjazne
uprawiającym sztuki walki – namiot 300 m2 z drewnianą podłogą
na legarach - Miejsce przyjazne aktywnie spędzającym czas. Prywatna plaża, sprzęt wodny, Orlik, Park Linowy, Ścianka Wspinaczkowa, Mini Golf, Byk Rodeo, Dmuchańce, Mega Twister, to tylko
nieliczne atrakcje ,które czekają   na dzieci i młodzież podczas
obozów, kolonii, zielonych szkół oraz jesiennych integracji
FABRYKA NAUKOWCÓW Sp. z o.o.
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 12
tel. 604 339 781
www.fabrykanaukowcow.pl, e-mail: biuro@fabrykanaukowcow.pl
Organizator wypoczynku i turystyki dzieci i młodzieży specjalizujący się w organizacji wyjazdów naukowych, zarówno w okresie
wakacyjnym, zimowym jak i w trakcie roku szkolnego. Fabryka
Naukowców powstała w 2010 roku jako placówka edukacyjna,
której ideą jest rozwijanie w dzieciach pasji do nauk ścisłych.
W ramach wyjazdów naukowych prowadzone są 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 głównym kierunkiem wyjazdów
naukowych są Tatry.
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CADET Centrum Turystyczne s.c.
Gorzów Wielkopolski 66-400, ul. Gen. St. Maczka 3/6
tel/fax + 48-95 7380928
kom. +48 600 880 648
www.PatentNaPrzygode.pl
e-mail: info@cadet.pl
Organizator wypoczynku i turystyki dla dzieci i młodzieży.
10 lat na rynku turystycznym. Latem organizujemy kolonie i obozy sportów wodnych - windsurfingowe, żeglarskie, kajakarskie,
wakeboardowe.  W roku szkolnym organizujemy zielone szkoły,
szkolne imprezy integracyjne; specjalizacja: sporty wodne; windsurfing, żagle, kajaki; tenis. Na lądzie - militarne – ASG , survival
oraz  taneczne i artystyczne, a to wszystko w Borach Tucholskich
nad pięknym jeziorem charzykowskim  w miejscowości Bachorze.
Zimą organizujemy: obozy i zimowiska narciarskie i snowboardowe, rodzinne wyjazdy na narty. Naszą miejscówką jest hotel
położony na stoku w słonecznej Karyntii. Zapraszamy.
STEJA TRAVEL Biuro Podróży
Łukasz Kucierski
Jastrzębie Zdrój 44-335, ul. Wielkopolska 77
tel. +48-32 4702061
tel./fax +48-32 7280464
kom. +48 669 009 009
www.steja.pl, e-mail: steja@steja.pl
Organizator turystyki młodzieżowej polskiej i zagranicznej
z ponad 25-letnim stażem. Od 1990r. działa na polskim rynku.
W ofercie obozy młodzieżowe  i wczasy m.in.: Bułgaria, Hiszpania,
Włochy, Chorwacja, Grecja; autokarem i samolotem. Ponadto biuro zajmuje się wynajmem apartamentów i Domów Wakacyjnych
na turnusy weekendowe i tygodniowe w polskich Beskidach.
EURO POL TOUR Biuro  Podróży Sp. z o.o.
Katowice 40-160,  Al. Korfantego 79
tel. +48-32 2530207
fax +48-32 2587495
www.europol.com.pl
e-mail: europol@europol.com.pl
Tour Operator, organizator imprez turystycznych z 25-letnią
tradycją. Specjalizacja: kraje południowej Europy, m. in. Włochy,
Chorwacja, Czarnogóra, Hiszpania, Bułgaria, Grecja oraz Węgry.
Oferty dla turystów indywidualnych, imprezy lotnicze, autokarowe, z dojazdem własnym, obozy młodzieżowe, wycieczki szkolne                      
w Polsce i zagranicą. Bogata oferta obozów młodzieżowych: Bułgaria (Złote Piaski), Czarnogóra, Grecja, Hiszpania.
EXTRA OBOZY PLANETRAVEL sp. z o.o.
Katowice 40-145, ul. Karłowicza 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 Marszałka Województwa Śląskiego - nr 1233. Bezpieczny wypoczynek chroniony Gwarancją Ubezpieczeniową TU
Europa w wysokości 220 785 zł. Oferta: kolonie, obozy młodzieżowe rekreacyjne i tematyczne w Polsce i za granicą, zimowiska                
i zielone szkoły, wczasy w każdy zakątek świata we współpracy
z najlepszymi touroperatorami polskimi i niemieckimi, fitwakacje
dla aktywnych, wyjazdy kibiców, sylwester w górach, baza noclegowa dla organizatorów w górach i nad morzem.
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REGO BIS Biuro Podróży
Gabriela Mańka - Sokullu
Katowice 40-035, ul. J. Kochanowskiego 18/11-12
tel. +48-32 2538848
fax +48-32 7202658
www.rego-bis.pl
e-mail: rego-bis@rego-bis.pl
Organizator turystyki krajowej i zagranicznej z 23 letnią tradycją.
Specjalizacja - wczasy i obozy młodzieżowe - autokarowe i samolotowe, wycieczki objazdowe, imprezy na zamówienie: Albania,
Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Czarnogóra,  Hiszpania, Włochy, Macedonia i wiele innych.
FOLWARK KSIĄŻĘCY - ZAMEK KLICZKÓW
Kliczków 8, Osiecznica 59-724
tel. +48-75 734 07 00
e-mail: zamek@kliczkow.com.pl
www.kliczkow.com.pl
Folwark Książęcy, leżący w kompleksie Zamku Kliczków to dziś
nowocześnie odrestaurowane dwa budynki hotelowe z 44 pokojami, restauracją, salą konferencyjną, wiatą grillową na dziedzińcu,
suszarnią grzybów, piecem chlebowym i piecem do pieczenia prosiaka w całości.  Na terenie Folwarku znajduje się Stajnia Książęca,
oferująca młodzieży przejażdżki bryczką, jazdy konne w terenie,
naukę jazdy konnej, a dla dzieci spacery z opiekunem. Folwark
Książęcy to doskonałe miejsce na szkolną wycieczkę, kolonię czy
zieloną szkołę. Infrastruktura Folwarku i pobliskiego Zamku stwarza możliwości spędzenia aktywnie czasu w niezwykłej scenerii.
Ceny z pełnym wyżywieniem już od 90zl za osobę.
CAPRICORN Travel Studio
Robert Niegowski
Koczargi Stare k/Warszawy 05-080, ul. Klonowa 100
tel. +48 22 2246709
kom. +48 797 294 411
www.fajnewycieczki.pl, www.travelstudio.com.pl
e-mail: biuro@fajnewycieczki.pl
Jesteśmy organizatorem specjalizującym się w turystyce szkolnej
i młodzieżowej. Posiadamy szeroką ofertę skierowaną do szkół
z całej Polski: od interesujących wycieczek jednodniowych, poprzez wyjazdy kilkudniowe i aktywne zielone szkoły - na wycieczkach zagranicznych po Europie kończąc. W sezonie letnim                           
i zimowym Capricorn organizuje kolonie i obozy dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Cała oferta dostępna jest
na www.fajnewycieczki.pl . Specjalnością biura są imprezy przygotowywane specjalnie pod zainteresowane grupy.
FABRYKA PRZYGODY
Kolbudy 93-050, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 58 6917298, kom. +48 504 046 502
www.fabryka-przygody.com  
e-mail: aleksandra@fabryka-przygody.com
Fabryka Przygody to gwarancja udanej wycieczki szkolnej. Ośmioletnie doświadczenie połączone z pasją, przekuwa się na realizację
niezapomnianych, aktywnych wycieczek szkolnych. Nasze wyjazdy
to połączenie niekonwencjonalnego zwiedzania najpiękniejszych
zakątków naszego kraju, z zajęciami, które wywołują uśmiech
i zachęcają do działania.  Szeroka oferta, w której każdy znajdzie
coś dla siebie – od jednodniowych wycieczek integracyjnych lub
poświęconych na zwiedzanie, aż po kilkudniowe wyjazdy podczas, których wypoczynek łączymy z nauką przekazywaną przez
zabawę.

BIURO USŁUG PRZEWODNICKICH WĘDROWIEC
Kraków 30-105, ul. Kościuszki 16
tel. 12 294 01 56, 12 427 13 27
www.wedrowiec.krakow.pl, e-mail: biuro@wedrowiec.krakow.pl
Organizator turystyki krajowej i zagranicznej z 25-letnim doświadczeniem. Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Oferujemy kompleksową obsługę grup i turystów indywidualnych
w Krakowie i okolicy. Zapewniamy profesjonalne zwiedzanie Krakowa, licencjonowane usługi przewodnickie po Krakowie i Wawelu w wielu językach obcych, rezerwację noclegów i wyżywienia,
transport, bilety wstępu.Wycieczki w okolice Krakowa:Wieliczka,
Oświęcim, Wadowice, Ojców, Zakopane, Energylandia. Tworzymy
specjalistyczne programy na życzenie: edukacyjne, kulturalne, religijne, biznesowe. Program dostosowujemy do indywidualnych
potrzeb i wymagań naszych klientów.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
HOSTEL LUNETA WARSZAWSKA
Kraków 31-403, ul. Kamienna 16
tel./fax +48 12 444 63 65, kom. +48  662 005 706
www.lunetahostel.pl, e-mail: info@lunetahostel.pl
Hostel Luneta Warszawska to pierwszy tak wyjątkowy i klimatyczny loft hostel, jaki powstał w Krakowie. Usytuowany jest
w samym sercu miasta przy spokojnej uliczce, z dala od miejskiego zgiełku. Hostel mieści się w XIX wiecznym forcie. To doskonały pomysł zarówno na wypoczynek indywidualny, rodzinny, jak
i w grupach – szkolnych, młodzieżowych czy sportowych. To nietypowa przestrzeń do zorganizowania m.in.: imprez integracyjnych, tematycznych, warsztatów, konferencji.
SMART Hotels & Hostels Kraków 31-072, ul.Wielopole 16/8
tel. +48 12 4223258,  fax +48-12 4229986
www.shh.travel, e-mail: biuro@shh.travel
SMART Hotels & Hostels to nowoczesna sieć obiektów noclegowych działająca już od 15 lat. Jesteśmy obecni na rynku środkowoeuropejskim, zrzeszając 7 hosteli o wysokim standardzie
i jeden hotel w 5 miastach - Krakowie, Warszawie, Poznaniu,
Bratysławie i Innsbrucku. Jakość naszych usług nie ustępuje standardom hotelowym przy jednoczesnym zachowaniu bezkonkurencyjnej ceny pobytu. Specjalizujemy się zwłaszcza w obsłudze
grup szkolnych i młodzieżowych. Co roku obsługujemy ponad
200 grup różnej wielkości od małych (do 20 osób) po grupy ponad stuosobowe.
PINK PANTHER’S HOSTEL,
Kraków 31-014, ul. św. Tomasza 8
tel. +48-12 4220935, www.pinkpanthershostel.com
e-mail:hostel@pinkpanthershostel.com
i LET’S ROCK HOSTEL, Kraków 31-044, u. Grodzka 34
tel. +48 12 4303053, www.letsrockhostel.com
e-mail: info@letsrockhostel.com
Lokalizacje w granicach Starych Murów Miejskich. Niskie ceny.
Pokoje 2, 4, 6, 8, 10, 12 ,14-osobowe. Dogodne połączenie z dworcem PKP i PKS. Darmowe śniadania oraz kawa i herbata przez cały
dzień. W pełni wyposażona kuchnia samoobsługowa oraz jadalnie dla gości. Darmowa bagażownia. Darmowe WiFi oraz dostęp
do komputerów stacjonarnych na terenie obiektu. Międzynarodowa obsługa. Animacja czasu wolnego dla grup oraz klientów
indywidualnych, wygodny, duży pokój wspólny. Darmowe mapy
oraz pomocny personel. Możliwość zamówienia transportu na
lotnisko. Stała współpraca z firmami organizującymi wycieczki
min. do Oświęcimia oraz Wieliczki. W pobliżu znajdują się tradycyjne polskie restauracje oraz kawiarnie z widokiem na Rynek
Główny.
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MAZURY SPORT CLUB
Kretowiny 27, 14-300 Morąg
kom. +48 518 759 259
www.mazurysportclub.pl
e-mail: rezerwacja@mazurysportclub.com
Mazury Sport Club to urokliwe miejsce usytuowane nad pięknym jeziorem Narie. Naszą ofertę kierujemy do grup kolonijnych,
uczestników obozów sportowych, szkół, które organizują „zielone szkoły”. Mamy bazę noclegową przygotowaną dla 180 osób,
przestronną restaurację, wiele atrakcji na terenie obiektu - basen zewnętrzny, boisko do siatkówki, koszykówki, beach soccera (plażowa piłka nożna), siłownię, sauny, wydzielone miejsce na
ognisko, siedem sal na zajęcia merytoryczne, salę dyskotekową
i taneczną z lustrami. Nad jeziorem można organizować szkolenia                  
z żeglarstwa, windsurfingu i wiele innych. Obiekt działa sezonowo
od maja do października, zapraszamy do współpracy.
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 swoją ofertę
do klientów z całej Polski. Spółka obecnie działa na trzech płaszczyznach. Pierwszą i jednocześnie najważniejszą pozycją w działalności Spółki są przewozy turystów koleją gondolową oraz wyciągami narciarskimi w okresie zimowym wraz z zapewnieniem
pełnej infrastruktury towarzyszącej, kolejnymi ważnymi elementami są przewozy koleją w okresie letnim oraz usługi hotelarskie.
EJKO-DRUK Janusz i Jolanta Klejment sp.j
Legionowo 05-119, Stanisławów II, ul. Wolska 3a
tel. +48-22 7729654, tel. +48-22 7729081
www.ejkodruk.pl
e-mail: ejkodruk@ejkodruk.pl
Firma EJKO-DRUK działa na rynku poligraficznym od ponad
30 lat. Od tego czasu nieprzerwanie świadczy swoim klientom
szeroki wachlarz usług poligraficznych. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem drukarskim, jak i w pełni wyposażoną introligatornią. Nasza drukarnia oferuje druk: katalogów, książek, plakatów,
kalendarzy, pudełek, naklejek, wykonujemy również   materiały
reklamowe (np. ulotki, broszury, foldery) i materiały wsparcia
sprzedaży (np. wobblery, standy, stojaki), a także galanterię biurową (teczki, papiery firmowe, wizytówki, koperty). Na potrzeby
naszych klientów oferujemy także usługi  z zakresu projektowania
graficznego oraz składu komputerowego. Corocznie drukujemy
INFORMATOR PITM.  Serdecznie zapraszamy do współpracy.
POD LIPAMI Ośrodek Wypoczynkowy
Lidzbark Welski 13-230, ul. Lipowa 46,
tel. +48-23 6961249
www.podlipami.mazury.pl
facebook.com/lidzbark
e-mail: kontakt@podlipami.mazury.pl
Ośrodek specjalizujący się w wypoczynku dzieci. Usytuowany
na terenie Parku Krajobrazowego, częściowo w lesie, w pobliżu Jeziora Lidzbarskiego. Obiekt dysponuje rozbudowaną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną: 10 boisk sportowych, park
linowy, ścianka wspinaczkowa, quady, gokarty, segway, zorbing, tor
łuczniczy, minigolf, sumo, gladiatorzy. Ośrodek sezonowy czynny
od połowy kwietnia do końca września.
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ALMATRAMP Biuro Podróży Jurek Świerczyński
Łódź 90-413, ul. Piotrkowska 59
tel. +48-42 630 32 97, tel./fax +48-42 637 18 46
www.almatramp.pl, www.facebook.com/almatramp
e-mail: info@almatramp.pl
Organizator imprez turystycznych od 1992 roku. Obozy językowe Londyn   Plus Eastbourne i Brighton. Kursy językowe dla
nastolatków do szkół językowych w Londynie, Eastbourne, Brighton, Oxford, Bournemouth, Cambridge i na Malcie w czasie wakacji a dla młodzieży i dorosłych przez cały rok. Wycieczki szkolne
(i nie tylko) do Londynu i innych miast angielskich oraz na Maltę, a także w Bieszczady, Pieniny, Beskidy. Kursy doszkalające dla
nauczycieli w Londynie, Eastbourne i Oxford. Językowe wyjazdy
integracyjne do szkół średnich w Anglii
RAFTUR Biuro Turystyczne
Łódź 91-408, ul. Pomorska 32
tel. +48-42 676 74 26
fax +48-42 676 74 26, kom. +48 602 474 710
www.raftur.pl, e-mail: raftur@raftur.pl
Biuro Turystyczne RAFTUR powstało w 1996 roku. Specjalizujemy się w organizacji wycieczek szkolnych, zielonych, białych i specjalistycznych szkół, kolonii, obozów młodzieżowych, zimowisk
oraz w przewodnictwie i organizacji imprez po Łodzi i województwie łódzkim. Proponujemy również usługi wynajmu autokarów.
Prowadzimy sprzedaż ubezpieczeń. Świadczymy usługi w zakresie
edukacji związanej z turystyką.W biurze istnieje możliwość nadania ogłoszenia dotyczącego sprzedaży/zakupu samochodu.
RÓŻA WIATRÓW Biuro Turystyki Żeglarskiej
Łódź 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
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM.  
Jesteśmy największym w Polsce organizatorem obozów i rejsów
żeglarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Mazurach. Posiadamy własny ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy w Węgorzewie nad jeziorem Święcajty oraz 30 jachtów. Oferujemy kolonie                  
i obozy z bardzo aktywnym, urozmaiconym programem dla dzieci
od 8 roku życia - żagle, kajaki, rowery, paintball, quady, survival.
Zimą organizujemy obozy narciarsko-snowboardowe na  Słowacji
na Chopoku, gdzie panują znakomite warunki do zimowego szaleństwa! Zapraszamy dzieci, młodzież i ich nauczycieli do skorzystania z naszej oferty wycieczek szkolnych. Nasze doświadcznie
i niestandardowe podejście sprawi, że na długo zapamiętacie pobyt na Mazurach.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Łódź 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
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM.   
SSM w Łodzi tworzą dwa zrewitalizowane obiekty położone
w centrum miasta, w pobliżu ul. Piotrkowskiej i Manufaktury. Zapewniamy wysoki standard pokoi 1,2,3,4,5,6-osob., dwie sale konferencyjne, kuchnię samoobsługową, pralnię turystyczną, parking,
WiFi oraz malowniczy ogród z grillem. Zapraszamy grupy zorganizowane   i osoby indywidualne przyjeżdżające do Łodzi w celach turystycznych, edukacyjnych na kursy, szkolenia, konferencje,
na wydarzenia kulturalne, sportowe, bądź w celach biznesowych,
czy prywatnych. Gościnna atmosfera i profesjonalna obsługa są
naszymi głównymi atutami.
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WILEJKA Agencja Turystyczna Wojciech M.Leszek
Łódź 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
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Organizator turystyki
krajowej i zagranicznej. Od ponad 20 lat jesteśmy na rynku turystycznym; organizujemy wycieczki szkolne; zielone klasy; wyjazdy:
szlakami lektur szkolnych na byłe Kresy (Wilno, Grodno, Lwów,
Kamieniec...); Białoruś, Ukraina, Rosja (Moskwa, Petersburg, Jezioro Bajkał); szlakami przyjaźni polsko-węgierskiej. Stolice europejskie: Berlin, Praga, Budapeszt, Wiedeń, Bratysława... Wycieczki
dla szkół i zakładów pracy, specjalne programy na życzenie - edukacyjne, kulturalne, religijne (np. szlakiem św. Faustyny, Szlakiem
papieskim), biznesowe. Programy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb  i wymagań klientów.
KRYWAŃ Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny
Zofia Skupień
Murzasichle 34-531, ul. Sądelska 121 B
kom. +48  601 544 146, www.krywan-tatry.pl
e-mail: biuro@krywan-tatry.pl
Na rynku turystycznym od ponad 15 lat. Ośrodek znajduje się
w malowniczej scenerii Tatrzańskiego Parku Narodowego, w samym sercu Tatr. Murzasichle to malowniczo położona miejscowość w otulinie TPN. To górskie uzdrowisko. Stanowi doskonałą
bazę wypadową w Tatry. Liczne wyciągi narciarskie, dobra kuchnia
ze specjałami góralskimi, liczne zabytki, bogactwo imprez regionalnych. Doskonałe połączenie z Zakopanem, do Ronda Kuźnickiego (dojazd na Kasprowy Wierch) oraz Wielkiej Krokwi lub
do Krupówek. KRYWAŃ dysponuje pokojami z łazienkami,
telewizorami oraz wifi . Z każdego pokoju widok na całe Tatry
od Giewontu po Hawrań; dysponujemy szałasem   regionalnym
z kominkiem oraz miejscem do tańca, spotkań integracyjnych,
ping-pong, rzutki elektroniczne, piłkarzyki, ogrodzony plac zabaw,
miejsce na ognisko, grilla.
HORECAT-Hotel Niepołomice
Niepołomice 32-005, ul. Tadeusza Kościuszki 22
tel./fax +48-12 281 01 44, kom. +48 692 380 086
www.hotelniepolomice.pl, e-mail: lukaszwdaniec@gmail.pl
Hotel Niepołomice to trzygwiazdkowy obiekt położony
w centrum Niepołomic. Dysponuje 28 komfortowymi, klimatyzowanymi pokojami dwuosobowymi, w tym dwoma pokojami o podwyższonym standardzie oraz 4 pokojami studio
i apartamentem z wanną. Bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy
Niepołomickiej, Wieliczki i Krakowa - czyni Niepołomice doskonałym miejscem zarówno do pracy, jak i wypoczynku na
łonie natury. Nowoczesne wyposażenie, przytulna atmosfera i smaczna kuchnia Hotelu Niepołomice sprawiają, że jest to
idealne miejsce noclegowe zarówno dla gości indywidualnych
i grup zorganizowanych.
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 się w organizacji zimowego wypoczynku dla rodzin
z dziećmi oraz zimowisk, realizując wyjazdy narciarskie do Włoch
oraz Polski. Naferie.pl to przede wszystkim ludzie: obsługa, instruktorzy, animatorzy oraz najważniejsi Klienci - wszyscy tworzą
niepowtarzalną atmosferę wyjazdów. Odpowiednio dopasowane
atrakcje, ciekawy program animacji oraz sprawdzone miejsca powodują, że podczas wyjazdów każdy czuje się jak u siebie!

JURA Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Olkusz 32-300, ul. Legionów Polskich 3
tel./fax +48-32 643 03 93
www.ssmjura.olkusz.pl , e-mail: rezerwacja@ssmjura.olkusz.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Schronisko znajduje
się na Jurze Krakowsko Częstochowskiej i jest idealnym miejscem dla wycieczek szkolnych i do zwiedzania: Krakowa, Ojcowa                          
i Pieskowej Skały, Wieliczki, Oświęcimia, Wadowic. Schronisko
posiada 50 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 3-, 6-osobowych,
na piętrach znajdują się zbiorcze łazienki osobno dla mężczyzn
i kobiet. Dla gości dostępna jest kuchnia samoobsługowa z pełnym wyposażeniem. Istnieje możliwość korzystania z sal wykładowych z wyposażeniem: min. rzutnik, laptop. Na terenie obiektu
dostępny jest bezprzewodowy internet Wi-Fi. Organizujemy: zielone szkoły, kolonie, obozy sportowe i taneczne. Dla gości Schroniska udostępniamy bezpłatnie parking.
JUVENTUS Biuro Turystyki i Podróży
Grażyna  Nikodemska
Ostrołęka 07-410, ul. B. Głowackiego 24
tel. +48-29 764 30 24, tel./fax +48-29 764 35 66
www.juventus.ostroleka.pl, e-mail: biuro@juventus.ostroleka.pl
Nasze Biuro powstało w 1991 r. Jesteśmy 27 lat na rynku turystycznym. Specjalizujemy się w organizacji wycieczek szkolnych,
zakładowych, zielonych i białych szkół, kolonii w kraju i zagranicą.  
Współpracujemy  z największymi biurami podróży na rynku: TUI,
Rainbow, Itaka i wiele innych.  W naszej ofercie znajdą Państwo
także ubezpieczenia oraz bilety lotnicze, autokarowe i promowe.  
Więcej na www.juventus.ostroleka.pl
VISTALIS Biuro Podróży
Plovdiv - 4000, ul. Otec Paisij 14, Bulgaria
tel. +359 32 26 88 00, kom. +359 899 000 081
www.vistalis.pl (lub bg), e-mail: info@vistalis.pl
Agencja Turystyczna VISTALIS, działająca od 2008 r., jest licencjonowanym biurem podróży zarejestrowanym w Państwowej Agencji Turystyki Bułgarii. Biuro zapewnia całą gamę usług turystycznych po konkurencyjnych cenach. Partnerami Biura są firmy, które
dzięki swojej rzetelności odniosły sukces na rynku bułgarskim
i za granicą. Biuro ma partnerów i ścisłą współpracę w letnich
i zimowych ośrodkach wypoczynkowych dla rodzin; organizuje
kolonie, zimowiska i zielone szkoły; posiada miejsca w ośrodkach
SPA nad Morzem Czarnym  i w górach; organizuje wycieczki po
bułgarskich monastyrach, winnicach, zabytkowych centrach; organizuje pobyty w miejskich hotelach, a także prowadzi sprzedaż
nieruchomości wakacyjnych. ZAPRASZAMY.

MAZOWSZE Biuro Turystyczne P.T.S.
Płock 09-402, ul. Padlewskiego 11
tel. +48-24 264 55 04
tel./fax + 48-24 262 31 33
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM.
MAZOWSZE Ośrodek 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  
Pięknie usytuowany i zorganizowany Ośrodek oraz czyste powietrze i woda gwarantują doskonały wypoczynek. 164 miejsca  
noclegowe, pokoje 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym   
TV-sat oraz apartament. Całodzienne wyżywienie, drink bar, jadalnia. Posiadamy koncesję organizatora turystyki nr 0785. Organizujemy szkolenia, konferencje, wczasy, zielone szkoły i kolonie.
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FUNCLUB Biuro Podróży Sp. z o.o.
Poznań 60-173, ul. Grunwaldzka 399
tel./fax +48-61 662 86 16;
www.funclub.pl, e-mail:funclub@funclub.pl
Biuro Podróży Funclub, istniejące na polskim rynku turystycznym
od 1997 roku z powodzeniem organizuje autokarowe wczasy wypoczynkowe, wycieczki objazdowe, wyjazdy weekendowe, wczasy
dla Seniora i Obozy Młodzieżowe w Europie oraz lotnicze imprezy grupowe i egzotykę na wszystkich kontynentach. Współpracujemy zarówno z Klientami indywidualnymi jak i instytucjonalnymi. Obecnie mamy 4 własne biura terenowe, a oprócz tego
nasze oferty dostępne są u ponad 1200 agentów turystycznych
w każdym zakątku Polski. Zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, jednocześnie zdajemy sobie sprawę,
że ciąży na nas ogromna odpowiedzialność, dlatego dokładnie
wsłuchujemy się w głosy naszych klientów, by kolejne wczasy spędzone z naszym biurem były jeszcze bardziej udane.

TRAPER Biuro Podróży
Poznań 61-054, ul. Danuty 9
fax + 48-61 876 88 94
www.traper.poznan.pl, www.wycieczkiszkolne.biz
e-mail: info@traper.poznan.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM.  
25 lat naszej fascynacji turystyką dla małych i dużych. Zapraszamy
do Wielkopolski i na trasy  w Europie: Węgry, Chorwacja, Czechy,
Austria, Francja, Niemcy, Słowacja, Skandynawia, Włochy i Hiszpania oraz stolice: Budapeszt, Berlin, Praga, Paryż, Wiedeń i inne.
Polecamy wspaniałe wycieczki, wczasy, obozy, sanatoria i eventy.
Wycieczki szkolne i wyjazdy dla grona pedagogicznego organizujemy przez cały rok. Na lato najlepsza jest Chorwacja i Węgry,
na zimę Czechy, Austria, Francja i Włochy. Dodatkowe atrakcyjne
kierunki to Malta, Sycylia i Sardynia. Imprezy przygotowywane
przez nasze biuro są dostępne na każdą kieszeń. Bez względu na
wiek i kondycję każdy znajdzie coś dla siebie.

HAJDASZ Centrum Obozy
Poznań 61-680, ul. Podbiałowa 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 Dziecięcej, które od 19 lat
organizuje obozy, kolonie, zimowiska, zielone szkoły.  Dzięki doświadczeniu i sprawdzonej bazie hotelowej zapewniamy niezapomniane wakacje dla wielu dzieci z całej polski.  Wyjątkowa kadra
składająca się ze specjalistów w dziedzinie organizacji wypoczynku przygotowuje tematyczne oferty dla różnych podmiotów prywatnych i publicznych.   Co roku wypoczywa pod naszą opieką
kilka tysięcy dzieci.

VOGUE TRAVEL Biuro Podróży
Poznań 61-842, ul. Za Bramką 9/5
tel. +48-61 8501085
tel. +48-61 8534247
www.voguetravel.pl  
e-mail: obozy@voguetravel.pl
Jako doświadczony organizator obozów i kolonii dla dzieci,
przede wszystkim stawiamy na zgodność tematyki wakacji z zainteresowaniami naszych uczestników i uczestniczek. Dopiero taki
wyjazd, to gwarancja dobrej zabawy i niezapomnianych letnich
wspomnień. Od 2008 roku organizujemy obozy tematyczne: ASG,
anime i manga, muzyczne, obozy wypoczynkowe i kolonie przygodowe dla dzieci nad Bałtykiem i na Podhalu. Zaufało nam już
dziesięć tysięcy rodziców.  Zapraszamy również Państwa!

MABA Biuro Turystyki Szkolnej
Poznań 61-255, os. Tysiąclecia 30
tel. +48-61 876 76 74
tel. +48-61 640 37 97
kom. +48 663 745 711
www.maba.com.pl
e-mail: biuro@maba.com.pl
Specjalizujemy się w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Zapraszamy na kolonie, obozy taneczne, wycieczki szkolne, zimowiska, zielone szkoły w kraju i za granicą. Organizujemy również
wycieczki integracyjne dla nauczycieli i zakładów pracy. Biuro prowadzimy od 2004 roku. Zawsze przywiązujemy szczególną uwagę
na wysoką jakość świadczeń i bezpieczeństwo uczestników.
TPD Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Jan Waligóra
Poznań 60-613, ul. Michała Drzymały 3
tel. +48-61 8485836
kom. +48 664 081 981
www.schronisko-tpd.pl
e-mail: recepcja@schronisko-tpd.pl
Szkolne Schronisko   Młodzieżowe TPD   jest niepubliczną placówką oświatową, położoną obok ścisłego centrum Poznania
w spokojnej, willowej okolicy. Zapewniamy 90 miejsc w 29 pokojach 1-2-3-4-5-6 osobowych, częściowo z łazienkami, parking,
letni ogródek, salę konferencyjną, salę z TV, profesjonalną obsługę,
bezprzewodowy Internet.  Obiekt jest doskonale skonfigurowany
z zabytkową częścią miasta, dworcami: kolejowym, autobusowym
oraz lotniskiem.     W odległości około 200 metrów od Schroniska znajdują się przystanki komunikacji miejskiej oraz liczne sklepy i punkty gastronomiczne.
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PAŁAC POD BOCIANIM GNIAZDEM
Ośrodek Kolonijny
Władysław Rutkiewicz Nikorowicz, Jakub Rutkiewicz,
Marta Rutkiewicz
Runowo 23, Potęgowo 76-230
tel. +48-59 811 51 49, kom. +48 602 445 113
www.runowo.pl    
e-mail: biuro@runowo.pl  
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM.
Organizator turystyki, prowadzący Ośrodek Kolonijny, Certyfikowany Ośrodek Jeździecki PZJ Stajnia Pałac Runowo Firma
rodzinna z 18 letnią tradycją. Organizator wypoczynku dzieci
i młodzieży. Kolonie, obozy konne, survival, animacje, Winter
Camp,Wioska Indiańska, robotyka, imprezy, biwaki, zielone szkoły.
Więcej niż myślisz.  Wszystko co potrzebujesz…
HALLA Biuro Podróży
Siedlce 08-110, Pl. Zdanowskiego 1 lok. 225
tel. +48-25 6311501
tel./fax +48-25 6330244
kom. +48 603 393 991
www.halla.pl  
e-mail: biuro@halla.pl
Bezpośredni organizator turystyki krajowej i zagranicznej, od
24 lat na rynku turystycznym: w naszej ofercie wycieczki szkolne,  
zielone szkoły, imprezy  dla  firm  tj. Litwa – Wilno,  Troki; Budapeszt, Wiedeń,  Praga, Berlin,  Paryż,  Londyn.  Obozy,   kolonie,  
wczasy: Hiszpania, Bułgaria, Włochy, Grecja, Chorwacja, Albania.  
Organizator wyjazdów  zimowych: Włochy, Austria, Słowacja.
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ŚREDNIOWIECZNA OSADA SŁAWUTOWO
FUNDACJA SŁAWNY GRÓD - Nie Zapomnieć o Praojcach
Sławutowo 84-100, ul. Wejherowska 76
tel.  604 148 233
www.slawutowo.pl
e-mail: mpsbiuro@wp.pl
Niedaleko Trójmiasta i kurortów wypoczynkowych w małej
miejscowości Sławutowo, która leży na obrzeżach Puszczy Darżlubskiej jest miejsce szczególne „Osada Sławutowo”. Jest to rekonstrukcja Osady Średniowiecznej z przełomu IX-X w. Przekraczając jej bramy przenosimy się w świat naszych praojców.
Miejsce to pokaże Wam jak dawniej rozwinięte było rzemiosło.
Poznasz garncarza, tkaczkę, piekarza czy zielarza, w towarzystwie których zwiedzisz Osadę i zobaczysz jak żyli i pracowali
nasi przodkowie. „Osada Sławutowo” pełni funkcję kulturową,
edukacyjną jak i turystyczną. Jedną z form popularyzacji tego
miejsca są zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży jak również
dorosłych. Organizujemy dla Was żywe lekcje historii tj. warsztaty rzemieślnicze (garncarstwo, tkactwo, kowalstwo, zielarstwo),
a także pokazy kuchni średniowiecznej. Kultywujemy dawne tradycje i obrzędy aby w jak najbardziej namacalny sposób przybliżyć
życie z przed 1000 lat.
Biuro Usług Turystycznych ORCHOWSCY
Słupca 62-400, ul. Wojska Polskiego 6
tel./fax +48-63 2771551
kom. +48 606 956 147
www.orchowscy.pl
e-mail: biuro@orchowscy.pl
www.facebook.com/BUT.Orchowscy
Jesteśmy Członkiem - Założycielem PITM.
Nasze Biuro organizuje wypoczynek i turystykę dla dzieci i młodzieży, a zwłaszcza  szkolne wycieczki edukacyjne, zielone i białe
szkoły, obozy, kolonie i zimowiska   w Polsce i krajach europejskich.  Dla grup dorosłych, dla zakładów pracy możemy  realizować wyjazdy zgodne  z indywidualnymi oczekiwaniami  w dowolnie wskazanych terminach  i w atrakcyjne miejsca. Proponujemy
wyjazdy jednodniowe, wycieczki weekendowe i dłuższe 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. Spółdzielców 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 położony u podnóża Beskidów w odległości kilku minut drogi od centrum miasta. Ten
w pełni nowoczesny hotel i ośrodek rehabilitacyjny od wielu lat
specjalizuje się w organizacji i obsłudze turnusów rehabilitacyjnych, turnusów odchudzających, wypoczynkowych, a także konferencji, szkoleń, sympozjów, wycieczek szkolnych, zielonych szkół
oraz imprez okolicznościowych.    Do dyspozycji Gości oddajemy: klimatyzowaną salę konferencyjną, cztery nowoczesne sale
seminaryjne oraz trzy sale multimedialne       z wysokiej klasy
sprzętem komputerowym i audiowizualnym; łącze internetowe.   
Obiekt oferuje bogatą bazę zabiegową: gabinet lekarski, gabinet do kinezyterapii oraz masażu, sale do rehabilitacji ruchowej
i terapii zajęciowej, oraz bazę rekreacyjną: saunę, siłownię, bilard, boisko sportowe, a także kryty basen i grotę solno-jodową
(oddalone od hotelu o 80 m.).

CUMA Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Szczecin 70-467, ul. Monte Cassino 19a
tel. +48-91 4224761,  tel/fax:  48-91 4235696
www.ptsm.home.pl , e-mail: ptsm@home.pl
Rocznie korzysta z naszych usług 10 tys. turystów. Naszą działalność prowadzimy już od 22 lat. Mamy sporo atutów, które
sprawiają że wielu gości odwiedzających Szczecin decyduje się
na nocleg u nas.  Jesteśmy otwarci na gości z całego  świata. Dysponujemy 130 miejscami noclegowymi w cenie już od 24 zł. Przy
obiekcie funkcjonuje ogród edukacyjny „Pod Magnoliami”, zaś
nieopodal znajduje się kompleks parkowo-wypoczynkowy „Jasne
Błonia” i Park Kasprowicza prowadzący do Amfiteatru i Ogrodu
Różanego. Szczecin zwany zielonym miastem zaprasza do odkrywania swych uroków szczególnie :obszaru wodnego Międzyodrza,
Puszczy Bukowej, Jeziora Szmaragdowego i Głębokiego.
GRELAND TOUR Biuro Podróży
Andrzej Grelak
Szczecin 70-471, al. Wojska Polskiego 14
tel. +48-91 488 26 59, tel./fax +48-91 434 51 35,
kom. +48 881 345 135
www.grelandtour.com.pl, e-mail: biuro@grelandtour.com.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Organizator turystyki
krajowej i zagranicznej; 26 lat na rynku  turystycznym; wycieczki szkolne; zielone szkoły; imprezy firmowe; incentive; obozy;
kolonie; wycieczki dla nauczycieli; zimowiska; obozy narciarskie
i snowboardowe; kompleksowa obsługa klientów indywidualnych
i grup. Dzięki wieloletniej obecności na rynku włoskim proponujemy usługi od bezpośrednich dostawców, właścicieli obiektów,
hoteli, pensjonatów, apartamentów. Ceny specjalne dla grup. Nasza kadra jest istotnym wsparciem dla nauczycieli w realizacji programu imprezy. Realizujemy wyjazdy  z całej Polski.
PANORAMA Ośrodek Wczasowy
Szczyrk 43-370, ul. Wczasowa 20
tel./fax +48-33 8178230, kom. +48 660 668 840
www.panoramaszczyrk.pl, e-mail:recepcja@panoramaszczyrk.pl  
Ośrodek Wczasowy „Panorama” w Szczyrku zaprasza na wycieczki szkolne, zielone i białe szkoły, kolonie i obozy sportowe,  
wycieczki objazdowe. Zapraszamy rodziny z dziećmi, studentów
i harcerzy. Specjalizujemy się w organizowaniu imprez integracyjnych, okolicznościowych, a także survivalowych. Posiadamy
65 pokoi z łazienkami 2,3,4 osobowych z TV i Wi-fi oraz 4 sale
wielofunkcyjne (2 duże oraz 2 mniejsze). Szczyrk stanowi doskonałą bazę wypadową na okoliczne szlaki a w okresie zimowym
jest prawdziwym rajem dla miłośników szaleństw na nartach
i snowboardzie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie
i przygotowujemy ofertę, program i wycenę wg potrzeb. Służymy również pomocą w organizowaniu transportu i wejściówek.
W odległości 700m znajduje się Centralny Ośrodek Sportu.
WOJTEK Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Magdalena Krausiewicz-Fidor
Szklarska Poręba 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 Młodzieżowe w Szklarskiej Porębie, Piechowicach i  Jeleniej Górze zapraszają: wycieczki szkolne, zielone klasy,
białe szkoły, harcerzy, kolonie, pielgrzymki, wycieczki objazdowe,
rodziny z dziećmi, studentów; organizujemy imprezy okolicznościowe, a także wyżywienie dla grup zorganizowanych.
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DOMINIKA Biuro Turystyczne Przemysław Hęćka
Środa Wielkopolska 63-009, ul. Dąbrowskiego 9
tel./fax +48-61 2870646, GG: 4189915
kom. +48 601 785 943, www.dominikaturystyka.pl
e-mail: biuro@dominikaturystyka.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Już 21 sezonów spełniamy marzenia o podróżach dalekich i bliskich. Organizator wycieczek szkolnych, grupowych – niskie ceny. Podróże indywidualne
– z nami zwiedzasz cały świat. Kolonie  i obozy dla najmłodszych.
Ubezpieczenia turystyczne, bilety lotnicze i autokarowe. Więcej
informacji na stronie internetowej.   Oddział biura w Jarocinie,
ul. Kilińskiego 35.
FREGATA Biuro Turystyki Skandynawskiej
Ryszard Szczepański
Świnoujście 72-600, ul. Żeromskiego 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
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. 18 lat na rynku turystycznym. Bezpośredni organizator wyjazdów do Skandynawii
i Niemiec; organizacja wyjazdów dla biur turystycznych, zakładów pracy, szkół - wyjazdy grupowe i indywidualne; szczególnie
atrakcyjne ceny na fiordy do Norwegii, Szwecji i Danii; wyjazdy do Laponii oraz do wesołych miasteczek: Heide Park, Hansa
Park, Legoland. Okazjonalnie na zamówienie grup organizujemy
wyjazdy na rejsy statkami wycieczkowymi po morzu śródziemnym połączone z wycieczkami fakultatywnymi w poszczególnych
portach. Posiadamy własny mały statek organizując rejsy dla grup
po „Krainie 44 wysp”.
JUVENTUR Biuro Turystyki Młodzieżowej
R. Marzec, K. Skura  Sp.J
Tarnobrzeg 9-400, 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, młodzieży i dorosłych. 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 młodzieżowe, zielone szkoły. W turystyce
zagranicznej specjalizujemy się w organizowaniu wyjazdów do:
Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Francji, Grecji, na Litwę i Węgry. Gwarantujemy wysoki standard usług  i profesjonalną obsługę !!!
OK TOURS Barbara Oleśków
Toruń 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
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM.  
Od 20 lat organizujemy kolonie i obozy. Posiadamy najbogatszą
ofertę wypoczynku skierowaną do dzieci i młodzieży. Organizujemy zarówno tematyczne kolonie i obozy w kraju (artystyczne,
survivalowe, sportowe, żeglarskie, rekreacyjne) w różnych atrakcyjnych miejscach w Polsce: w górach, na Mazurach, nad Bałtykiem
i w Borach Tucholskich. Jednocześnie posiadamy dużą ofertę propozycji wyjazdów zagranicznych dla młodzieży: Grecja, Hiszpania,
Włochy, Bułgaria, Chorwacja.  Posiadamy wysoce wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrę. Organizujemy dowóz z 26 największych
miast w Polsce.
12

MAK Hotel, Golden Sands Resort
Varna-9000, Bacho Kiro 1, office 1-3,
Bułgaria Varna 9000
tel. 00359 / 52 382 600, fax 00359 / 52 355 235
www.hotelmak.com
e-mail: info@hotelmak.com
Hotel MAK**** cieszy się długą historią i doskonałą lokalizacją.
Położony w centrum kurortu, znajduje się jedynie 300 metrów
od plaży oraz 5 minut drogi od przystanku autobusowego, z którego łatwo można dojechać do centrum Warny. Długa tradycja
hotelarska i doświadczenie w branży pozwala na zapewnienie
turystom usług najwyższej jakości. Obsługujemy turystów indywidualnych,  grupowych, młodzież kolonijną oraz dorosłych. Goście
mają do dyspozycji bezpłatne WiFi, basen z leżakami i parasolami, kantor wymiany walut, saunę, centrum fitnessu i wiele innych
atrakcji.
AGRYKOLA
Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego,
Szkolne Schronisko Młodzieżowe AGRYKOLA
Mirosław Robak – Dyrektor
Warszawa 00-459, ul. Myśliwiecka 9
tel. +48-22 6229110,  fax +48-22 6229105
www.agrykola-noclegi.pl, e-mail: recepcja@agrykola-noclegi.pl  
SSM AGRYKOLA zachęca do wypoczynku w rodzinnej  atmosferze w malowniczym zakątku, oazie ciszy i spokoju. Do dyspozycji
gości sauna, solarium i gabinety odnowy biologicznej. Obiekt jest
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W części o podwyższonym standardzie   usytuowane są apartamenty oraz pokoje
jedno, dwu i trzyosobowe, w części turystycznej polecamy pokoje czteroosobowe, pięcioosobowe i sześcioosobowe (łazienki
w korytarzu). Do dyspozycji gości dwie klimatyzowane sale konferencyjne, restauracja, kuchenka, recepcja czynna 24H,  w całym
budynku WiFi. Ceny noclegu zaczynają się od 30 złotych od osoby
za dobę. Serdecznie zapraszamy.
ALMATUR
Mirosław Sikorski – Prezes Zarządu
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 młodzieżowej i studenckiej. Organizujemy kolonie i obozy młodzieżowe w Polsce i za granicą;
kursy językowe, programy edukacyjne, naukę w szkole średniej
w USA; obozy studenckie. Przygotowujemy i organizujemy programy Work &Travel. Upowszechniamy wyjątkowo przydatną
przy podróżach i wyjazdach zagranicznych Międzynarodową Legitymację Studencką 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 76 71
kom. +48 502 045 822, www.amitur.pl, e-mail: biuro@amitur.pl
Organizator turystyki krajowej; 30 lat na polskim rynku turystycznym. Oferuje: obozy młodzieżowe o profilu odchudzająco-kondycyjnym z atrakcyjnym programem; kolonie odchudzające
dla dzieci młodszych, w tym także kolonie dla dzieci z rodzicami, na których mogą odchudzać się zarówno dzieci, jak i rodzice;
obozy z warsztatami kulinarnymi prowadzonymi przez dietetyków; wczasy odchudzające dla dzieci z opiekunami; sanatoria odchudzające dla dzieci.
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ATAS Sp. z o.o.
Paweł Sławiński
Biuro Turystyki Młodzieżowej
Warszawa 00-673, ul. Koszykowa 60/62 lok.3
tel. +48-22 625 67 62  
www.atas.pl, e-mail: btm@atas.pl
www.facebook.com/AgencjaTurystycznaATAS
instagram.com/obozyatas
Organizujemy wyjazdy dla młodzieży nieprzerwanie od 1989
roku. Jako biuro wyspecjalizowane w turystyce młodzieżowej
i językowej oferujemy wyjazdy na obozy językowe, obozy turystyczno wypoczynkowe, wycieczki szkolne oraz kursy językowe
za  granicą. Sprawdzone i dopracowane programy realizowane są
według Metody ATAS (Aktywność, Towarzystwo, Autentyczne sytuacje, Super Zabawa). Nasze ulubione kierunki to Polska, Wielka
Brytania, Malta, Włochy oraz Grecja.
Biuro Usług Turystycznych BUT Sp. z o.o. Sp.k.
Krzysztof Maziński
Warszawa 02-025, ul. Tarczyńska 5/9,  
tel. +48-22 827 60 98, tel. +48-22 827 60 99
www.KochamWakacje.pl, e-mail: but@but.waw.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM.
Touroperator specjalizujący się   w tworzeniu i organizowaniu
wyjazdów indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży.Wykonujemy specjalne zamówienia dla firm. Na stronie znaleźć można ofertę obozów, kolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół,
wyjazdów integracyjnych, imprez dla maturzystów i studentów.
Dodatkowo polecamy zagraniczne szkoły nauki języków obcych
na całym świecie. Firmę znaleźć można na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat. Polecamy czat
na żywo.

EURO BISTRO CATERING Stołówka 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 posiłki zorganizowane, na rynku warszawskim od ponad
20 lat - główna działalność na Politechnice Warszawskiej, wieloletnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym; sala na ponad 300
osób, parking dla autokarów, wycieczki, konferencje, imprezy okolicznościowe. Ceny bardzo dobrych posiłków od 14 zł do 18,50 zł.

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 współdziałanie w społeczności, która
kształtuje charakter na całe życie. Jesteśmy bezpośrednim organizatorem naszych wyjazdów. Od ponad 18 lat oferujemy programy
dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Są one tworzone i realizowane wyłącznie przez nas, za co bierzemy pełną odpowiedzialność. Tworzymy zgrany, doświadczony zespół nauczycieli,
trenerów oraz instruktorów. Planujemy i działamy tak, aby zapewnić uczestnikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i zadowolenia
z wyjazdu. Nasza oferta to aktywne zielone szkoły, wczasy rodzinne, kolonie, obozy letnie i zimowe w Polsce i w Europie. W roku
2015 uzyskaliśmy certyfikat Znak Jakości KidZone.

DBR Sp. z o.o. Sp. k. Biuro rachunkowe
Warszawa 02-699, ul. Kłobucka 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. świadczy kompleksową
obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej.  Prowadzimy wszelkie ewidencje, od najprostszych takich jak ryczałt,
podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje VAT do
pełnych ksiąg handlowych.  Naszymi klientami są zarówno małe
jednoosobowe firmy, biura podróży jak i też spółki prawa handlowego. Prowadzimy księgi finansowe Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.  

JAZZ-POL s.c.
Warszawa 04-903, ul.Lokalna 51
tel. +48-22 872 10 15, +48-22 872 10 25
tel./fax +48-22 872 08 03,
kom. +48 602 575 163, 531 030 066
www.jazz-pol.pl,
e-mail: jazz-pol@wp.pl, jazz-pol@o2.pl
Członek-założyciel PITM.
Organizator turystyki krajowej i zagranicznej. 20 lat na rynku turystycznym.
Własna 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 leśny, kino letnie z grillem, quady,
ścieżka zdrowia, paintball, restauracja, rekreacja sportowa.
3. Hostel „Stacja Wawer”, ul. Skrzyneckiego, 04-563 Warszawa.

„DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYGODY”
DAPiK Sp. z o.o.
Warszawa 01-315, ul. Lazurowa 4/145
fax +48-22 6643086
kom. +48 517 082 421
tel. +48 517 082 422
www.akademia-przygody.pl
e-mail: biuro@akademia-przygody.pl
Organizator wyjazdów dla najmłodszych i młodych podróżników.
Posiada w swojej ofercie kolonie letnie, obozy, zimowiska, zielone
szkoły oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży.Wszystkie imprezy są
bezpośrednio nadzorowane i w całości organizowane przez biuro. Zawierają elementy aktywnego wypoczynku w sprawdzonych
i bezpiecznych lokalizacjach.

KLIWER Biuro Turystyczne
Warszawa 02-791, ul. Na Uboczu 3
tel./fax +48-22 648 08 61
tel./fax +8-22 648 21 52
www.kliwer.com.pl,
e-mail: biuro@kliwer.com.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Organizator wszelkich
imprez żeglarskich, turystycznych i szkoleniowych w Polsce i na
Morzu Śródziemnym. Prowadzimy ośrodki żeglarskie na Mazurach i nad Zalewem Zegrzyńskim. Oferujemy zielone szkoły pod
żaglami i edukację żeglarską dla szkół. Zimą organizujemy rodzinne, młodzieżowe i integracyjno - szkoleniowe wyjazdy narciarskie  
w Alpy. Serdecznie zapraszamy.
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KORNELUK Biuro Usług Turystycznych
Warszawa 04-256, ul. Niepołomicka 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 doświadczenia w organizowaniu imprez szkolnych, kolonii, obozów młodzieżowych oraz zimowisk. Dysponujemy bogatym sprzętem do animacji i rekreacji, co pozwala nam
uatrakcyjnić prowadzenie imprez. Doświadczenie zdobyte przez
założyciela Biura, jako instruktora harcerskiego, aktywnego przewodnika i animatora z satysfakcją wykorzystujemy przy przygotowaniu naszych imprez. Szkolimy własnych przewodników
- animatorów, stawiając na dobry kontakt z młodzieżą. Dbamy
o atrakcyjność imprez, wzbogacając je o zajęcia kulinarne, gry terenowe leśne i miejskie, zdrową rywalizację sportową oraz zajęcia animacyjne. Związani z oświatą realizujemy również 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 położony w otoczeniu lasów tworzy przyjemną atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi, nauce i pracy. Od centrum miasta
dzieli nas zaledwie 15 km, wygodne połączenia komunikacyjne.
Do dyspozycji Państwa oddajemy 220 pokoi,  dwie sale szkoleniowo konferencyjne, restaurację z ogródkiem letnim. W całym hotelu dostępny jest Wi-Fi, sala bilardowa, ping-pong, sala zabaw dla
dzieci, dwie kuchnie ogólnodostępne, pralnia, miejsce na ogniska,
zakład fryzjerski oraz parking. Przygotowaliśmy specjalną ofertę
cenową dla grup szkolnych oraz dla rodzin z dziećmi.
POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH Oddział Warszawski
Warszawa 00-561, ul. Mokotowska 14
tel. +48-22 6428133, 48-22 8498128
tel./fax +48-22 6428305, 48-22 8498354
www.ptsm.warszawa.pl, e-mail: poczta@ptsm.warszawa.pl
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest kontynuatorem Fundacji „Poznaj Swoją Ojczyznę”,
która była Członkiem-Założycielem PITM. PTSM jest od 1926
roku organizatorem taniej bazy noclegowej - schronisk młodzieżowych w Polsce. Oddział Warszawski PTSM upowszechnia
atrakcyjną na świecie i w Polsce (setki zniżek i rabatów na świecie) Legitymację Międzynarodową PTSM, której koszt wynosi
w 2018 r: JUNIOR – 25 zł; SENIOR – 45 zł.  Oddział współpracuje
z bazą noclegową kilkunastu szkolnych schronisk młodzieżowych
i kilkudziesięciu   Hosteli w Polsce. Jesteśmy organizatorem imprez turystycznych (zloty, rajdy i inne) dla młodzieży szkolnej.
PRESS HOSTEL
Warszawa 01-048, ul. Smocza 27
kom. 507 807 232, e-mail: hello@presshostel.com
www.presshostel.com
Press Hostel znajduje się na Muranowie, w sercu historycznego
Warszawskiego Getta. Obiekt został otwarty w 2017r., wystrojem nawiązuje do PRL, wyspecjalizowany jest w obsłudze grup
zorganizowanych (zapewnia pełne wyżywienie, licencjonowanych
przewodników, organizacje dodatkowe atrakcje jak imprezy integracyjne, grille, pokazy wypieku chleba, pokazy filmowe), obok
hostelu znajdują się dwa miejsca postojowe dla autokarów w ramach strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Odległości: Powązki 400 m, Muzeum POLIN 700 m, Stare Miasto i Multimedialny Park Fontann 1,5 km, Muzeum Powstania Warszawskiego 2 km.
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SYRENKA Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Warszawa 01-197, ul. Karolkowa 53a
tel. 48-22 6328829, tel./fax 48-22 6329746
www.hostelkarolkowa.pl, e-mail: recepcja@hostelkarolkowa.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. SSM „Syrenka” umożliwia odkrywanie dziedzictwa kulturowego Miasta StołecznegoWarszawy i piękna Mazowsza poprzez zapewnienie wygodnej,
taniej i bezpiecznej bazy noclegowej dla dzieci i młodzieży. Oferujemy 150 miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3,4, oraz wieloosobowych, nowocześnie wyposażone 2 kuchnie samoobsługowe,
kawiarnię z możliwością zamówienia posiłków. Schronisko stanowi doskonały punkt wypadowy do wędrówek po Warszawie.
PIAST HOTEL
Wrocław 50-017, ul. Piłsudskiego 98
tel. +48-71 3430033, fax +48-71 3437893
www.piastwroclaw.pl
e-mail: recepcja@piastwroclaw.pl, grupy@cohm.pl
Hotel Piast usytuowany jest w samym centrum Wrocławia, naprzeciwko Dworca Głównego PKP i Dworca Autobusowego.
Posiada 92 klimatyzowane jedno i dwuosobowe pokoje, samoobsługową restaurację „Bistro Station” oraz 2 sale konferencyjne.
Wraz z Hotelem Polonia*** oferujemy pakiety pobytowe dla grup
szkolnych. Noclegi w pokojach 2 os. ze śniadaniem już od 70,zł/os. Proponujemy fakultatywne wycieczki po Wrocławiu (m.in.
zwiedzanie ZOO, Centrum Poznawcze, Hydropolis Ogród Botaniczny, Panorama Racławicka,  Aquapark, rejs statkiem po Odrze).
PROMOTION CLUB Biuro Podróży
Wrocław 50-305, ul. Jaracza 75c, kom. +48 502 210 487
tel. +48-71 3300434, +48-22 3300435, fax +48-71 3300439
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 Słowacji, kolonie nad morzem - krajowe i zagraniczne, wycieczki szkolne krajowe i zagraniczne oraz
zielone szkoły. Więcej ofert na www.promoclub.pl w zakładce:
„Oferta”- dla  szkół oraz „kolonie i obozy”. W okresie zimowym
organizujemy atrakcyjne wyjazdy narciarsko- snowboardowe do
najlepszych stacji narciarskich Europy, takich, jak  n.p. Val Thorens
( francuskie Trzy Doliny) , Les Arcs i La Plagne  (tereny Paradiski).
Proponujemy najlepszą relację ceny do jakości oraz niepowtarzalną atmosferę na naszych wyjazdach. Latem oferujemy wypoczynek na francuskim Lazurowym Wybrzeżu oraz korzystne pakiety
pobytów wczasowych, zawierających przelot samolotem liniowym, transfery do hoteli, pobyt w hotelu z różnymi wariantami
wyżywienia oraz ubezpieczenie.
SCHRONISKO NA WYSPIE
Wrocław 50-266, ul. Wyspa Słodowa 10
tel./fax +48-71 322 60 88/99
www.schronisko@Hotel-Tumski.com.pl
e-mail: schronisko@Hotel-Tumski.com.pl
Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM Na Wyspie
usytuowane jest w sercu Wrocławia, w jego historycznej części
- na Wyspie Słodowej, tuż obok Ostrowa Tumskiego w Hotelu
Tumskim. Stanowi doskonałą bazę wypadową do wszystkich kluczowych atrakcji Wrocławia. Rynek, Katedra, Panorama Racławicka czy Ogród Botaniczny oddalone są o zaledwie kilka minut
spaceru! Schronisko mieści się przy ważnym węźle komunikacyjnym Wrocławia, placu Bema, skąd tramwajem bądź autobusem
dostać się można do Hali Stulecia, ZOO czy Stadionu Wrocław.
Schronisko posiada 36 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 4-, 6-,
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i 10-osobowych i podzielone jest na moduły. Na każdy z nich
przypadają dwa pokoje, łazienka z prysznicem i toaleta. Schronisko mieści się na jednym piętrze, co w przypadku grup szkolnych
ułatwia opiekunom dyskretną kontrolę nad podopiecznymi. Integralną częścią Schroniska jest wyposażona kuchnia umożliwiająca
samodzielne przygotowywanie prostych posiłków.
SZAROTKA Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM
Zakopane 34-500, ul. Nowotarska 45 G
tel. + 48-18 2013618, fax:  48-18 2066203
www.schroniskomłodziezowe.zakopane.org.pl
e-mail: schroniskoptsm@pro.onet.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Nasze SchroniskoMłodzieżowe „Szarotka”zostało utworzone w 1966 r. Jest zlokalizowane blisko centrum Zakopanego. Posiada 60 miejsc w pokojach
2-8 osobowych (wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym). Zapraszamy rodziny, turystów indywidualnych i grupy zorganizowane;
mile widziane szkolne wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, zielone klasy. ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW TATR.
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH „INTUR” s.c.
Irena Domańska - Łuczka i Małgorzata Trojanowska
Zamość 22-400, ul. Ormiańska 3
tel. 84 638 52 23,  tel. 84 639 18 08
www.intur-zamosc.pl, email: biuro@intur-zamosc.pl
Jesteśmy Członkiem-Założycielem PITM. Biuro funkcjonuje od
1992roku. Jesteśmy organizatorem wycieczek krajowych i zagranicznych  dla firm, instytucji, zakładów  pracy, szkół oraz  wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nasze główne kierunki to Węgry,
Czechy i Słowacja, Chorwacja, Bałkany, Niemcy, Włochy, kraje
nadbałtyckie w tym także Norwegia. Obsługujemy także grupy
przyjazdowe do Zamościa - pięknego miasta - perły renesansu
i po magicznym Roztoczu.  

Park Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze
Zator 32-640, al. 3 Maja 2
tel. +48-33 486 15 00, wwwww.energylandia.pl,
e-mail: info@energylandia.pl, biuro@energylandia.pl
Największy w Polsce Park Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze to gwarancja najlepszej zabawy dla całych rodzin! Znaleźć
tu można aż 4 strefy z atrakcjami podzielonymi na Bajkolandię
dla najmłodszych, Strefę Familijną dla całych rodzin, Ekstremalną dedykowaną wszystkim głodnym wrażeń i wysokiej dawki
adrenaliny, a także Wodną – Water Park, dostępna podobnie jak
wszystkie inne atrakcje w cenie biletu wstępu do Parku. Na Gości Energylandii czeka 71 atrakcji na czele z Roller Coasterami,
tymi ekstremalnie szybkimi i wysokimi (m.in. największy Mega
Coaster w Europie – Hyperion czy największy wodny Roller Coaster – Speed Water Coaster), jak i delikatnymi dla dzieci i rodzin,
a także potężne atrakcje wodne. Poza atrakcjami w Parku Rozrywki zobaczyć można spektakularne pokazy kaskaderskie a także artystyczne występy tancerzy, cyrkowców czy akrobatów.
MEGA TOURS Biuro Turystyczne
Zielona Góra 65-066, ul. Żeromskiego 10/1
tel./fax +48-68 324 03 77, kom. +48 602 490 365
www.megatours.pl, e-mail: biuro@megatours.pl
Od 1996 roku specjalizujemy się w organizacji wycieczek szkolnych i wyjazdów dla firm. Obsługujemy ponad 350 szkół z terenu
województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Jesteśmy wiodącym
operatorem na tym rynku. Z racji bliskości granicy z Niemcami
nasza specjalizacja to Berlin, Drezno, Szwajcaria Saksońska i Spreewald. Poza tym jesteśmy jednym z największych organizatorów
rejsów luksusowymi wycieczkowcami dla nauczycieli.
Biura turystyczne i bazę noclegową zapraszamy
do członkostwa w PITM i współpracy w działalności Izby.
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Wieloletni program rz¹dowy „Niepodleg³a” – MEN przeka¿e szko³om[...] w latach 2017-2021[...]
œrodki na realizacjê zadañ zwi¹zanych z edukacj¹ patriotyczn¹ m.in. na wycieczki

WYCIECZKI, KOLONIE, OBOZY, ZIMOWISKA

WYCIECZKI, KOLONIE, OBOZY, ZIMOWISKA

WYJAZDY EDUKACYJNE DLA M£ODZIE¯Y
W 100-lecie Niepodleg³oœci
BIA£ORUSKIE KLIMATY
Grodno - Mir - Miñsk - Nieœwie¿ Nowogródek - ¯yrowice - Ru¿ana Mereczowszczyzna - Brzeœæ

od

SZLAKIEM TWIERDZ
Rumunia - Transylwania

od

690z³

390z³

695z³

od

350z³

+samolot

590z³

POLSKIE CMENTARZE WOJENNE:

(KATYÑ, MIEDNOJE, LENINO, KUROPATY)

od

7000z³

od

NIE TYLKO WE LWOWIE:
Lwów - ¯ó³kiew - Olesko - Podhorce

BAJKA£ - JEZIORO NIESAMOWITOŒCI
Moskwa - U³an Ude - Swiêty Nos - Olchon Listwianka - Irkuck

od

1490z³

WÊGRY - BUDAPESZT I ZAKOLE DUNAJU
Szlakiem PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej

SZLAKIEM BOHATERÓW TRYLOGII
Krzemieniec - Zbara¿ - Kamieniec Podolski Chocim - Stanis³awów - Lwów - ¯ó³kiew

od

od

WILEÑSKI ŒCIE¯KI
Wilno - Troki

1850z³
od

ZOBACZYÆ PETERSBURG I...:
Petersburg

Zapraszamy nie
tylko do £odzi i
regionu ³ódzkiego.
Kompleksowa
obs³uga grup

990z³

MAGICZNA GRUZJA:
staro¿ytne zabytki
piêkne krajobrazy i goœcinnoœæ

od

2550
z³
+samolot

PROPOZYCJE NAJPOPULARNIEJSZYCH TRAS EDUKACYJNYCH
W KRAJU I ZAGRANIC¥
POLECAMY RÓWNIE¯ INNE PROGRAMY Z KATALOGU WILEJKA I NIE TYLKO
tel./fax: 42 630 68 00 tel.: 42 630 60 70 e-mail:wilejka@wilejka.pl, http://www.wilejka.pl
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BIU
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RO

PODRÓŻY

BIURO PODRÓŻY

.pl

Mamo,

chce jeszcze raz
do Bulgarii!
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BP Vistalis
ul. Otec Paisij 14
Płowdiw 4000, Bułgaria
tel +359 899 00 00 81
info@vistalis.pl
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Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Olsztynie

ZAPRASZA!

Szukasz taniego noclegu w stolicy Warmii i Mazur? Oferta Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie jest właśnie dla Ciebie!

Dane adresowe:

Dwa obiekty usytuowane w centrum miasta oferują pokoje z łazienkami,
tv i dostępem do bezprzewodowego internetu w atrakcyjnej cenie już od 25 zł
od osoby.

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe
w Olsztynie

BAZA NOCLEGOWA

Trzeci obiekt SSM Kłobuk zlokalizowany 25 km od Olsztyna nad jeziorem Gim.
Do dyspozycji gości domki campingowe, pokoje w pawilonie i pole namiotowe.
To idealne miejsce na letni wypoczynek!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

www.ssmolsztyn.pl

Hostel Relaks
ul. Żołnierska 13 b,
10-558 Olsztyn
89 527 75 34
relaks@ssmolsztyn.pl

Ośrodek
Wypoczynkowy
"Kłobuk"

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Olszynie
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ul. Kościuszki 72/74,
10-555 Olsztyn
89 527 66 50
schronisko@ssmolsztyn.pl

Hostel Relaks

Ośrodek
Wypoczynkowy„Kłobuk”
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89 513 38 83
klobuk@ssmolsztyn.pl
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