


 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DBAŁOŚĆ O KAŻDY SZCZEGÓŁ

Już od blisko dwudziestu lat zdobywamy Państwa zaufanie naszą odpowiedzialnością i dbałością o każdy
szczegół, z powodzeniem wdrażamy standardy dzięki którym bez obaw wysyłacie Państwo swoje dzieci na

obozy z Kraulem.
 

RÓŻNORODNY, BOGATY PROGRAM
Na naszych obozach dzieci nie mają ani chwili na nudę i tęsknotę za rodzicami. Od porannego rozruchu po

wieczorne warsztaty wciąż numerem jeden jest aktywność ruchowa i intelektualna. Zajęcia dobieramy
adekwatnie do wieku i możliwości psychofizycznych uczestników, a najmłodszym obozowiczom

podpowiadamy jak stać się zaradnym i samodzielnym.
 

JAKOŚĆ MIEJSCA WYPOCZYNKU
Hotele i pensjonaty w których wypoczywamy nie tylko zachęcają schludnymi pokojami i smaczną kuchnią ale

również ich lokalizacja zapewnia dostęp do bogatej bazy sportowo-rekreacyjne pozwalając na realizację
ambitnych programów sportowo-edukacyjnych.

 
ABY DZIECI NAS LUBIŁY

Współpracujemy tylko i wyłącznie z wykwalifikowaną kadrą instruktorską i wychowawczą. Każdy Nasz
pracownik zostaje wcześniej przeszkolony. Osoby jeżdżące na wyjazdy to instruktorzy z powołania, praca z

dziećmi to dla nich pasja i sposób na życie. Kontakt z dziećmi to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu
przez Nas współpracy.

 
OPIEKA KIEROWNIKA/KOORDYNATORA

Przez cały okres trwania wyjazdu zapewniamy Państwu opiekę kierownika/koordynatora który czuwa nad
wzorowym przebiegiem wydarzenia. Osoby odpowiedzialne za to zajmują się tym od lat i jest to ich sposób na

życie. Całą uwagę poświęcają wyjazdowi i zrobią wszystko by Nasz wyjazd okazał się tym NAJLEPSZYM.
 
 



Rodzice
Dziecko jest na specjalnej diecie

W przypadku, jeśli Państwa Dziecko podlega specjalnej diecie, prosimy o kontakt w tej sprawie z naszym
biurem.  Każdy z Naszych ośrodków realizuje specjalistyczne diety. Wychowawcy i instruktorzy pilnują by była

ona przestrzegana.

Czy można otrzymać fakturę za obóz?
Tak, można otrzymać fakturę.  Prosimy o kontakt e-mail : turystyka@kraul.pl w celu podania danych i

ustalenia szczegółów.

Czy dzieci otrzymują wodę do picia?
Woda jest dostępna przez całą dobę u kierownika obozu lub kadry. Każdy z uczestników powinien posiadać
własny bidon do którego nalewamy tylko i wyłącznie wodę. 

Nauczyciele
Kto zajmuje się formalnościami?

Wszystkimi formalnościami zajmuje się koordynator ze strony Kraula. Od szkoły wymagana jest jedynie lista
dzieci, przekazanie informacji i umów rodzicom dzieci oraz potwierdzenie programu wyjazdu i atrakcji.

Kto prowadzi zajęcia?
Wszystkie zajęcia programowe, wycieczki i inne atrakcję prowadzone są przez kadrę instruktorską
Kraula, nauczyciele/wychowawcy mogą w nich uczestniczyć ale nie ma takiego wymogu.

Kto sprawuję opiekę nad dziećmi?
Wieczorem oraz pomiędzy zajęciami programowymi odpowiedzialność za dzieci ponoszą
nauczyciele/wychowawcy, jednocześnie wszyscy instruktorzy Kraula służą pomocą i pomagają w
czynnościach związanymi z opieką nad dziećmi.





OCHOTNICA - PIENINY

ZAKWATEROWANIE
W malowniczo położonym w sercu Gorców Pensjonacie Lubań*** 
w Ochotnicy Górnej, otoczonym szczytami Lubania, Magurki 
i Turbacza. Pokoje 2-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
pyszna domowa kuchnia (trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad +
 deser, kolacja + ciepłe danie).  Jesteśmy jedynymi gośćmi obiektu,
korzystamy bez ograniczeń  z pełnej infrastruktury zarówno w
 budynku (sala multimedialna, sala taneczna), jak i na zewnątrz  (60
arów zagospodarowanego terenu: boisko trawiaste  do piłki nożnej,
boisko do siatkówki, batut, altana grillowa, plac zabaw,  ścianka
wspinaczkowa, zjazd tyrolski, dmuchana zjeżdżalnia, strefa chill-
out, kula dmuchana, eurobunge).

TERMINY I CENY
Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik
3 dni - pon. - śr. albo śr. - pt.
5 dni - pon. - pt.

Cena: 
Każdy wyjazd wyceniany 
jest indywidualnie, 
zależnie od ilości uczestników 
i wybranych atrakcji

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie
-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów
-wszystkie atrakcję

BEZ UKRYTYCH

KOSZTÓW

ATRAKCJE DO WYBORU
Rafting przełomem Dunajca

Park Linowy w Krościenku n/d Dunajcem
Wycieczka na zamki (Czorsztyn, Niedzica)

Wycieczka Rowerowa
Zajęcia sportowe/artystyczne

Wycieczki Górskie
Basen w Ochotnicy/Nowym Targu

Ośrodek pełen atrakcji
Spacer w koronach drzew

Baseny Termalne
Jaskinia Lodowa

Wycieczki miejskie
Dyskoteka/karaoke/wieczorna integracja

Warsztaty z robotyki
Festiwal Kolorów



ZUBRZYCA - ORAWA

ZAKWATEROWANIE
W superkomfortowym Pensjonacie Orawski Dwór***,
usytuowanym tuż pod południowym stokiem Babiej Góry. Pokoje,
studia i apartamenty 2-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
TV-sat, Wi-Fi, pyszna domowa, regionalna kuchnia (trzy posiłki
dziennie: śniadanie w formie bufetu, dwudaniowy obiad + deser,
kolacja w formie bufetu + ciepłe danie). Obiekt oddaje do
dyspozycji gości basen, sauny, jaccuzi, salę zabaw, siłownię, salon
SPA z grotą solną i gabinetami masażu, trawiaste boiska,
wielofunkcyjne boisko/kort ze sztuczną nawierzchnią,  ściankę
wspinaczkową, zewnętrzną plażę z  widokiem na Tatry.

TERMINY I CENY
Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik
3 dni - pon. - śr. albo śr. - pt.
5 dni - pon. - pt.

Cena: 
Każdy wyjazd wyceniany 
jest indywidualnie, 
zależnie od ilości uczestników 
i wybranych atrakcji

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie
-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów
-wszystkie atrakcję

BEZ UKRYTYCH

KOSZTÓW

ATRAKCJE DO WYBORU
Paintballowa potyczka

Basen
Zajęcia sportowe/artystyczne

Wycieczki rowerowe
Mountains expedition
Ścianka wspinaczkowa

Park linowy
Skansen z warsztatami rzemiosła

Muzeum gór w Zawoi
Ośrodek pełen atrakcji

Rabkoland
EkoSianko

Gry terenowe
Zawojskie Safari

Wycieczki górskie



MYCZKOWCE - BIESZCZADY

ZAKWATEROWANIE
w Pensjonacie NOCLEGI POD BUKOWINĄ, w miejscowości

Myczkowce, w sercu Bieszczad, niedaleko Zalewu Solińskiego. 
 Pokoje 2-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, pyszna

domowa kuchnia (trzy posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu,
obiad z deserem, kolacja) . Jako jedyni goście  w sezonie

wakacyjnym od lat współtworzymy infrastrukturę obiektu by
podczas pobytu bez ograniczeń korzystać z wielu atrakcji.

Trawiaste boisko do piłki nożnej, piaszczyste boisko do siatkówki
plażowej, batuty, altany, plac zabaw, ścianka wspinaczkowa,

domek gier, eurobunge, dmuchaną zjeżdżalnię, kule wodne, tyrolka,
obóz survivalowy, strefę chill out z piaszczystą plażą, przełajowy

tor przeszkód.
TERMINY I CENY
Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik
3 dni - pon. - śr. albo śr. - pt.
5 dni - pon. - pt.

Cena: 
Każdy wyjazd wyceniany 
jest indywidualnie, 
zależnie od ilości uczestników 
i wybranych atrakcji

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie
-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów
-wszystkie atrakcję

BEZ UKRYTYCH

KOSZTÓW

ATRAKCJE DO WYBORU
Drezyny rowerowe

Rafting Sanem
Park Linowy

Surviwal
Kraulmagedon
Rejs Statkiem

Wycieczka rowerowa
Ośrodek pełen atrakcji

Zajęcia sportowe/artystyczne
Skansen w Sanoku

Basen
Zwiedzanie zapory w Solinie

Robotyka
Gra terenowa

Wycieczki górskie

http://www.noclegimyczkowce.pl/


MRZEŻYNO - MORZE

ZAKWATEROWANIE
OŚRODEK KOLONIJNO-WCZASOWY RUTEX Część ośrodka
jest zalesiona, ogrodzona i oświetlona Próżno nad polskim

morzem o lepsze miejsce na spędzenie wakacji. Ośrodek
może poszczyć się wysokim standardem, który co roku
zachwyca gości. Obiekt składa się z dwóch budynków.

Budynek pomieści 100 osób na parterze. Pokoje 4-osobowe
w każdym pokoju znajduje się łazienka, TV i internet.

W ośrodku znajduje się, bogato wyposażona świetlica,
boiska do gry w piłkę nożna, siatkówkę i koszykówkę, basen

letni, kryty z podgrzewaną wodą.
 

TERMINY I CENY

BEZ UKRYTYCH

KOSZTÓW

ATRAKCJE DO WYBORU
Szkolenie Windsurfingowe

Poligon wojskowy - paintball, akcja integracja
Basen

Zajęcia sportowe/artystyczne
Wycieczki rowerowe
Morskie plażowanie

Rejs statkiem
Park linowy

Ekstremalna przejażdżka motorówką
Spływ Kajakowy

Aquapark
Wioska - Dziki Zachód

Wycieczka miejska
Chrzest morski

Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik
3 dni - pon. - śr. albo śr. - pt.
5 dni - pon. - pt.

Cena: 
Każdy wyjazd wyceniany 
jest indywidualnie, 
zależnie od ilości uczestników 
i wybranych atrakcji

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie
-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów
-wszystkie atrakcję



DŹWIRZYNO - MORZE

ZAKWATEROWANIE
  STANICY WODNEJ w Dźwirzynie. Stanica, z własną linią brzegową,

zlokalizowana nad jeziorem Resko Przymorskie to magiczne
miejsce inne niż wszystkie! Obiekt położony na uboczu, z dala od

zgiełku centrum zatłoczonej w sezonie miejscowości, a od
przepięknej morskiej plaży dzieli nas niespełna kilometr. Na terenie
ośrodka stacjonuje Szkoła windsurfingu i kitesurfingu SUNSPORT,

a płytki i bezpieczny akwen wodny daje nieograniczenia możliwości
szkolenia sportów wodnych. Do dyspozycji obozowiczów są 4-6-
osbowe domki z pełnym węzłem sanitarnym. Stołówka Stanicy

serwuje smaczne, zdrowe i obfite posiłki (śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja). 

TERMINY I CENY

BEZ UKRYTYCH

KOSZTÓW

ATRAKCJE DO WYBORU
Szkolenie Windsurfingowe

Poligon wojskowy - paintball, akcja integracja
Basen

Zajęcia sportowe/artystyczne
Wycieczki rowerowe
Morskie plażowanie

Rejs statkiem
Park linowy

Ekstremalna przejażdżka motorówką
Spływ Kajakowy

Aquapark
Wioska - Dziki Zachód

Wycieczka miejska
Chrzest morski

Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik
3 dni - pon. - śr. albo śr. - pt.
5 dni - pon. - pt.

Cena: 
Każdy wyjazd wyceniany 
jest indywidualnie, 
zależnie od ilości uczestników 
i wybranych atrakcji

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie
-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów
-wszystkie atrakcję



 ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZAKWATEROWANIE
Nowoczesny ośrodek wypoczynkowy w Kaczynie położony jest

u podnóża Gór Świętokrzyskich w malowniczych lasach na
skraju Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego oraz

rzeki Belnianki. Do Państwa dyspozycji mamy 3 ha terenu
rekreacyjnego oraz kompleks turystyczny składający się z

budynku głównego oraz z 5 w pełni wyposażonych
murowanych domków mieszkalnych. Jeden domek przyjmie od

12 do 15 osób. W budynku głównym mieszczą się 2
klimatyzowane sale wielofunkcyjne. W przestrzeni rekreacyjnej

ośrodka znajdują się tereny do spacerów, oświetlone także
nocą, obszerny parking, wiata grillowa wraz pasażem na

ognisko oraz boisko typu „Orlik”.
 TERMINY I CENY

Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik
3 dni - pon. - śr. albo śr. - pt.
5 dni - pon. - pt.

Cena: 
Każdy wyjazd wyceniany 
jest indywidualnie, 
zależnie od ilości uczestników 
i wybranych atrakcji

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie
-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów
-wszystkie atrakcję

BEZ UKRYTYCH

KOSZTÓW

ATRAKCJE DO WYBORU
Zwiedzanie zamku w Chęcinach

Oceanarium
Dąb Bartek

Centrum Nauki Leonardo Da Vinci
Wystawa entomologiczna

Wycieczka górska
Geopark

 Safari Bizony
Basen

Zajęcia sportowo/artystyczne
Ekstremalna tyrolka

Zwiedzanie jaskini
Park Linowy

Park Miniatur
Dmuchany park rozrywki

http://kielce.rdos.gov.pl/bizony-w-kurozwekach
http://kielce.rdos.gov.pl/bizony-w-kurozwekach


REMBÓW - ŚWIĘTKORZYSKIE

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy GRYNWAŁD 

posiada 5 ha ogrodzonego terenu, otoczony jest lasem sosnowym z
dala od innych gospodarstw co zapewnia komfort wypoczynku,

zabawy oraz prywatność.
Bliskość Gór Świętokrzyskich to świetna lokalizacja, która umożliwi
szybki dostęp do najważniejszych atrakcji turystycznych w Górach

Świętokrzyskich. Atrakcyjne położenie Ośrodka blisko jeziora
Chańcza stwarza idealne warunki do rekreacji. Zapewniamy

wygodne noclegi w pokojach: 2-, 3-, 4-, 5-osobowych z łazienkami.

TERMINY I CENY

BEZ UKRYTYCH

KOSZTÓW

ATRAKCJE DO WYBORU
Zwiedzanie zamku w Krzyżtoporze

Safari Bizony
Geopark

Basen
Park Linowy

Zajęcia sportowo/artystyczne
Surviwal

Jaskinia Raj
Park rozrywki i miniatur

Wycieczka miejska do Kielc
Spływ kajakowy

Centrum Leonarda Da Vinci
Oceanarium

Wycieczka Górska
Dąb Bartek

Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik
3 dni - pon. - śr. albo śr. - pt.
5 dni - pon. - pt.

Cena: 
Każdy wyjazd wyceniany 
jest indywidualnie, 
zależnie od ilości uczestników 
i wybranych atrakcji

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie
-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów
-wszystkie atrakcję



SUSIEC - ROZTOCZE 

ZAKWATEROWANIE
Leśny Dworek leży w samym sercu urokliwej doliny położonej na

terenie Cisowsko-Orłowińskiego parku krajobrazowego w Górach
Świętokrzyskich. To miejsce idealne dla wszystkich tych, którzy pragną

odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku i odkryć prawdziwe piękno
najstarszych polskich gór lub odwiedzić położone nieopodal Kielce. 32

komfortowe pokoje i apartamenty, w dwóch sąsiadujących ze sobą
obiektach - Małym i Dużym Dworku, zadaszoną altanę z kominkowym
grillem oraz miejscami siedzącymi dla 50 osób, leśny ogród otaczający

oba obiekty, gdzie po pełnym wrażeń dniu można się zrelaksować
wśród śpiewu ptaków, szelestu drzew i delikatnie szemrzącej wodnej

kaskady spływającej leniwie do pełnego kolorowych ryb oczka
wodnego.

TERMINY I CENY

BEZ UKRYTYCH

KOSZTÓW

ATRAKCJE DO WYBORU
Rezerwat Szumy nad Tanwią 

Zabytkowe stare miasto w Zamościu 
Park Linowy 

Spływ kajakowy 
Roztoczański Kulig bryczkami 

Wycieczka rowerowa
Wyjście na Bukową górę w Roztoczańskim Parku

Narodowym 
Skansen Zagroda Guciów 

ZOO Zamość 
 

Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik
3 dni - pon. - śr. albo śr. - pt.
5 dni - pon. - pt.

Cena: 
Każdy wyjazd wyceniany 
jest indywidualnie, 
zależnie od ilości uczestników 
i wybranych atrakcji

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie
-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów
-wszystkie atrakcję



Jezioro Międzybrodzkie

ZAKWATEROWANIE
OWR Silesia jest położony w malowniczej miejscowości

Międzybrodzie Bialskie w Beskidzie Małym. Ośrodek znajduje się
u podnóża góry Żar, na zachodnim brzegu Jeziora

Międzybrodzkiego. Jest to idealna baza do uprawiania sportów
wodnych, pieszych wycieczek, jak również innych atrakcji.

Klasycznie urządzone pokoje utrzymane są w odcieniach beżu i
brązu. W każdym pokoju znajduje się telewizor oraz łazienka z

prysznicem.
Na terenie obiektu Silesia mieści się kort tenisowy oraz
restauracja. Pozostałe udogodnienia obejmują zaplecze

konferencyjne, hale gimnastyczną, plac zabaw, sale świetlicową. 
 

TERMINY I CENY

BEZ UKRYTYCH

KOSZTÓW

ATRAKCJE DO WYBORU
Góra Żar

Rejs Statkiem 
Park Linowy
Dinolandia 

Jezioro Międzybrodzkie 
Wycieczka górska 

Gry i zabawy na terenie ośrodka 
Gra terenowa 

 

Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik
3 dni - pon. - śr. albo śr. - pt.
5 dni - pon. - pt.

Cena: 
Każdy wyjazd wyceniany 
jest indywidualnie, 
zależnie od ilości uczestników 
i wybranych atrakcji

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie
-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów
-wszystkie atrakcję



Realizujemy również wyjazdy zagraniczne, zarówno stacjonarne jak
i objazdowe nastawione na zwiedzanie

 
 

INNE LOKALIZACJE
Nie znalazłeś swojej wymarzonej lokalizacji w ofercie?

Nic straconego!
Napisz do Nas jakie regiony Was interesują, współpracujemy z

wieloma obiektami na terenie całej Polski.
 
 
 

KRAUL ZA GRANICĄ



KONTAKT

Jakub Łoziński
ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków
+48 791 868 123
+48 570 719 971

turystyka@kraul.pl
www.kraul.pl

 

 
 KRAUL WAKACJE 

ul. Tytusa Chałubińskiego 120S
  30-619 Kraków

 NIP 945-12-27-727

Szymon Sidor
ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków
+48 796 155 577

turystyka@kraul.pl
www.kraul.pl

 


