
Obozy na Mazurach - Węgorzewo
ośrodek Róża Wiatrów

Komunikat przejazdowy - Poznań

Wyjazd

Zbiórka uczestników w niedzielę 26.06.2016 na dworcu PKP Poznań Główny na peronie z którego 
odjeżdża pociąg relacji Wrocław Główny - Giżycko (TLK 61114) o godzinie 10:25. Odjazd pociągu o 
godzinie 10:55. 

• Opiekunem uczestników będzie Pani Jolanta Bartkowska (504 260 794 - telefon będzie aktywny
w dniu wyjazdu), która będzie jechała pociągiem z uczestnikami z Wrocławia. 

Na 20 minut przed wjazdem pociągu prosimy o kontakt telefoniczny z pilotem w celu ustalenia wagonu,
w którym znajduje się cała grupa. Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną lub 
studencką. W przypadku braku legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika. 

Powrót 

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

Komunikat dojazdowy:   Dojazd własny:   Ośrodek 

Prosimy o przybycie w niedzielę 26.06.2016 do naszego środka w Węgorzewie ul. Wodociągowa 1 
(recepcja ośrodka) w godzinach 14-16.

Telefon kontaktowy na recepcję: 509 637 673 

Komunikat przejazdowy - Toruń

Wyjazd

Zbiórka uczestników w niedzielę 26.06.2016 na dworcu PKP Toruń Główny na peronie z którego 
odjeżdża pociąg relacji Wrocław Główny - Giżycko (TLK 61114) o godzinie 12:10. Odjazd pociągu o 
godzinie 12:39. 



• Opiekunem uczestników będzie Pani Jolanta Bartkowska (504 260 794 - telefon będzie aktywny
w dniu wyjazdu), która będzie jechała pociągiem z uczestnikami z Wrocławia. 

Na 20 minut przed wjazdem pociągu prosimy o kontakt telefoniczny z pilotem w celu ustalenia wagonu,
w którym znajduje się cała grupa. Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną lub 
studencką. W przypadku braku legitymacji dopłata do biletu normalnego na koszt uczestnika. 

Powrót

Planowana godzina powrotu w dniu zakończenia imprezy na dworzec PKP Toruń Główny o godzinie 
15.25. O ewentualnych zmianach będziemy informować drogą mailową na klika dni przed 
zakończeniem imprezy.

Telefon alarmowy (+ 48) 732 915 909

Od 25.06 do 27.08.2016 będzie czynny telefon alarmowy. Nasi pracownicy będą służyli pomocą w 
sytuacjach awaryjnych związanymi z wyjazdami naszych klientów na obozy wakacyjne. Jednocześnie 
informujemy, że osoba dyżurująca nie udziela informacji o ofercie oraz realizacji programu. Po 
informacje o ofercie należy dzwonić na numer INFOLINII 780 114 926.
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