
Zarzecze - informacje wyjazdowe 

wszystkie programy i  wszystkie turnusy

W związku ze zbliżającym się terminem wyjazdu przekazujemy poniżej garść przydatnych 
informacji.

Zakwaterowanie:

• Ośrodek Wypoczynkowy Fregata, ul. Żeglarska 1, 34-326 Zarzecze
Telefon: 33 863 35 63

Dojazd

• Osoby dojeżdżające transportem własnym prosimy o dostarczenie uczestników do ośrodka 
po godzinie 18:00 pierwszego dnia obozu.

• Godziny wyjazdu z poszczególnych miast odbywać się będę wg godzin znajdujących się w 
tabelce wyjazdowej - prosimy o przybycie na miejsce zbiórki na 15 minut przed 
planowanym odjazdem.

• Prosimy pamiętać, że transport organizowany jest przez Biuro Almatur i autokary na 
przedniej szybie będą miały oznaczenia Almaturu - istnieje możliwość przesiadek na trasie 
do autokaru docelowego!

• Postoje odbywają się co ok. 4 godziny w miejscach  do tego przystosowanych - z toaletami i
zapleczem gastronomicznym.

• Organizator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane  warunkami 
atmosferycznymi, sytuacją na drodze lub dużym natężeniem ruchu. 

Telefon awaryjny na czas dojazdu

• HELP LINE (42) 632 17 41. 

• W okresie od 23.06.2017 do 31.08.2017 przez 24 godziny na dobę nasi pracownicy będą 
służyli Państwu informacjami związanymi z wyjazdami i powrotami naszych grup. 

• Jednocześnie informujemy, iż HELP LINE nie udziela informacji dotyczących ofert 
turystycznych oraz realizacji programów imprez przez grupy znajdujące się na miejscu 
wypoczynku.

www.kolonieiobozy.net

http://www.kolonieiobozy.net/pl/producer/Wonderlands/30


Kierownik: (informacja zostanie podana na 2 dni przed rozpoczęciem turnusu

• Weronika Kaczmarczyk - 788-335-808
• Telefon będzie czynny wyłącznie w trakcie trwania obozu i służy do kontaktu 

wyłącznie w sprawach pilnych ! 

Co zabrać na obóz?

Informacje o tym co zabrać na obóz znajdziecie Państwo w opisie poszczególnych programów - 
zapraszamy do zapoznania się z listą wymaganych rzeczy

Karty kolonijne i faktury 

• Przypominamy, że każdy uczestnik obligatoryjnie musi posiadać oryginał wypełnionej karty
kolonijnej, którą przekazuje wychowawcy lub kierownikowi po przyjeździe do ośrodka.

• W przypadku chęcie otrzymania faktury prosimy o maila na adres: biuro@maszwakacje.pl z
informacją na kogo ma być wystawiona faktura i kogo dotyczy (imię i nazwisko dziecka, 
obóz - miejscowość i program oraz termin) 

Rozkład Jazdy autokarów

Poniżej przypominamy pozostałe miejsca zbiórek na wyjazd do Zarzecza.

www.kolonieiobozy.net
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