


ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ:
 -     transport autokarem turystycznym,
 -     realizację programu, bilety wstępów i wymienionych  przewodników,
 -     opiekę pilota na trasie oraz ubezpieczenie NNW.
WYCIECZKI WIELODNIOWEJ:
 -      transport autokarem turystycznym lub o podwyższonym standardzie
 -      noclegi w schroniskach i pensjonatach,
 -      wyżywienie: śniadania, obiadokolacje i obiad w trasie powrotnej,
 -      opiekę pilota na trasie oraz ubezpieczenie NNW oraz NNW i KL w przypadku wyjazdu za granicę
 -      realizację programu i wymienionych przewodników,
UWAGA ! CENY BILETÓW WSTĘPÓW przy wycieczkach wielodniowych podane są dodatkowo przy każdej 
wycieczce. Daje to możliwość  elastycznego kształtowania  ostatecznej ceny poprzez modyfikację kosztów 
programowych.

INFORMACJE DODATKOWE

- REZERWACJA IMPREZY:
 rezerwacji można dokonywać telefonicznie, pisemnie lub osobiście w  siedzibie biura. Udział w imprezie poprzedza  zawarcie   
 umowy, w której są określone warunki uczestnictwa oraz zostaną określone warunki płatności.

-AUTOKARY oferta zawiera transport autokarem klasy turystycznej lub o podwyższonym standardzie. O ile program tego  
  wymaga, obsługę autokaru  stanowi  dwóch  kierowców. 

-NOCLEGI wszystkie noclegi rezerwowane są w obiektach kwalifikowanych o standardzie turystycznym (schroniska  
  młodzieżowe, pensjonaty, ośrodki wczasowe). Jeśli umowa nie stanowi  inaczej, uczestnicy powinni  posiadać własne śpiwory.

-PILOT odpowiada za realizację programu i czuwa nad poziomem świadczonych usług. Jest do dyspozycji grupy w stosunku do  
  zgłaszanych problemów i potrzeb. Pilot pełni rolę kierownika  wycieczki, a nie pełni funkcji wychowawczej. Rola  
  informacyjna ogranicza się do wiadomości  ogólnych. Oprowadzaniem po  miastach, obiektach i miejscach specjalnych  
  zajmują się wykwalifikowani przewodnicy, o ile zostali oni wymienieni w ofercie.    



WYCIECZKI JEDNODNIOWE
TRASY DLA NAJMŁODSZYCH

  

Jak żyli dawni Kaszubi? - dowiecie się podczas lekcji w  Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Jak powstają gliniane garnki i
zdobione wazony, zobaczycie podczas pokazu w Warsztacie Ceramiki Neclów w Chmielnie. Następnie do wyboru: I wariant /
Park Miniatur i Park Gigantów (dodatkowo 15zł): ruszycie w podróż dookoła świata, gdzie znajdują się m.in. Statua Wolności,
Mur Chiński, Biały Dom, Sfinks, Krzywa Wieża z Pizy, świątynia Abu Simbel. W  Bajkowej Krainie spotkacie znane postaci z
bajek i baśni, a w minizoo - żywe, urocze zwierzaki. Będzie też gabinet śmiechu,  komnata strachów , gigantyczne owady, samolot
Tupolew,  Monster  Truck,  Krainę  Krasnali,  Mieszkańców Lasu  oraz  ogromne  przedmioty,  wśród  których  znalazł  się  wielki,
kolorowy kubek ,  wielgachny but  i  bardzo wysokie  krzesło!  Można się  więc tutaj  poczuć,  jak w krainie  olbrzymów, gdzie
wszystko nas przerasta, a my czujemy się tacy maleńcy...II wariant/ Egzotyczne Kaszuby(dodatkowo 18zł) –  zobaczycie wiele
egzotycznych mieszkańców, którzy w swoich naturalnych środowiskach występują w Afryce, Ameryce, Azji czy Brazylii. Będzie
można  dotknąć  wybrane  okazy,  dowiedzieć  się  ciekawostek  na  ich  temat,  zrobić
sobie zdjęcie z gadem oraz Do wyboru: seans w profesjonalnym  kinie 3D/2D  lub
ognisko z kiełbaskami. Na koniec -harce na placu zabaw.

40-45 os – 67zł  / 30-35 os – 85zł 

  

Wędrówka z przewodnikiem tropem wielkich owadów. Udział w zabawach i korzystanie  do woli z wszystkich atrakcji parku: Zoo
owadów i gadów, plac zabaw dla dzieci, kolejka linowa – tarzan, mini park linowy, dmuchaniec - duża zjeżdżalnia, dmuchaniec -
warzywniak z przeszkodami, gokarty, basen z łódkami, trampolina, odkopywanie płaskorzeźby, zabawa  w poszukiwaczy owadów,
płukanie złota, strzelanie z łuku, amatorski połów ryb, malowanie twarzy, zabawy:
kółko-krzyżyk. Możliwość zamówienia posiłku (dodatkowo płatne). 40-45 os – 81zł  / 30-35 os – 99zł 

  

Spektakl  w  Teatrze  Lalek  „Tęcza”.  Następnie  do  wyboru  I  wariant: Wizyta  w  pasiece  Wędrowna Barć,  podczas  której
dowiecie się o życiu i zwyczajach pszczół oraz ich słodkich produktach. Degustacja prawdziwego miodku.  II Wariant: Pokaz
wyrobu słynnej krówki usteckiej podczas 45 min pogadanki,  dzieci  wysłuchają legendy o rybaku Mistralu,  dowiedzą się jak
powstają różne w smakach krówki, samodzielnie wykonają swoje krówki, które będzie można posmakować na miejscu, a gotową
paczuszkę  zabrać  do  domu dla  mamy i  taty (dopłata  8zł/os.). Spacer  po  plaży i
nadmorskiej promenadzie (możliwość zamówienia posiłku w Mc' Donalds -  płatne
dodatkowo).

40-45 os – 80zł  / 30-35 os – 98zł 

  

Wizyta  w Łeba  Parku  to  nie  zwykła,  fantastyczna  przygoda  w  przeszłość,  aż  do  epoki  kredy.  Tylko  w  Łebie  w  Parku
Dinozaurów na 20 ha spotkacie trójwymiarowe gady naturalnej wielkości. Pełna przygód i atrakcji trasa, niezapomniane widoki i
przeżycia, które na zawsze pozostaną w pamięci małego człowieka. Fantastyczna przygoda edukacyjna dla małych i doskonała
zabawa  dla  dużych  miłośników  największych  gadów  w  historii.  Dodatkowymi  atrakcjami  są  również  trzy  place  zabaw,
warsztaty-do wyboru, galeria skamielin, minerałów oraz bursztynu, kino, sklep z
pamiątkami i minizoo. Spacer uliczkami Łeby i czas na plaży. Na życzenie wizyta
w Labiryncie  Magiczne Lustra dodatkowo płatne 5zł/os

40-45 os – 85zł  / 30-35 os – 103zł 

Misja – ratujemy naszą planetę!  Chcecie dołączyć do Psiego Patrolu? Misje nie są łatwe, ale dzielne psiaki wespół z Wami
dadzą radę. Misja wiedza – z Ryderem ruszymy w podróż dookoła świata,  by poznać kontynenty i  ich mieszkańców. Misja
ekologia – aby ziemia była czysta.  Razem z Rockym z rzeczy nieprzydatnych stworzymy miasto i kolorowe odznaki Psiego
Patrolu. Misja bezpieczeństwo z Chasem – aby nasza planeta była bezpieczna. Zamienimy się w samochodziki i policjantów -
będziemy kierować  ruchem  drogowym  i  ścigać  się  wyścigówkami  zgodnie  z  zasadami.  Misja  radość  -  aby  wszyscy  byli
szczęśliwi. Będziemy figlować i szaleć na dmuchanych zjeżdżalniach i małpim gaju. Misja zdrowie – aby każdy był zdrowy 
i sprawny. Będziemy ćwiczyć sprawność na linowych mostach, przeszkodach i torze sprawnościowym razem z Marshallem. Jeśli
wykonacie misje i zdobędziecie pięć odznak to zostaniecie członkami Psiego Patrolu i otrzymacie specjalną legitymację oraz
balonowego psiaka! W przerwie zabawy drugie śniadanie w cenie (słodka bułka
i lemoniada lub herbata). Na życzenie ognisko z kiełbaskami – dodatkowo 9zł/os!
Wycieczka rekomendowana klasom 0-III

40-45 os – 84zł  / 30-35 os – 100zł 



  

Centrum Edukacji w Szymbarku - zwiedzanie z przewodnikiem - zobaczycie: „dom do góry nogami”, największy fortepian,
najdłuższą deskę świata wpisaną do Księgi Rekordów Guinnessa, usiądziecie przy najdłuższym na świecie stole, zwiedzicie dom
Sybiraka, replikę łagru, zabytkowy pociąg,  którym Polacy wywożeni byli  na Syberię,  replikę bunkra z efektami świetlno -
akustycznymi imitującymi nalot  bombowy.  Zobaczycie wspaniałe widoki z  wieży
na  Wieżycy, na  najwyższym  wzniesieniu  na  Kaszubach.  Jak  powstają  gliniane
garnki i   zdobione wazony, dowiecie się podczas pokazu w  warsztacie ceramiki
Neclów w Chmielnie. Ognisko z kiełbaskami.

40-45 os – 93zł  / 30-35 os – 111zł

  

Bliskie spotkania z  koleją żelazną w  Muzeum Starych Parowozów   oraz wizyta w muzeum zabytkowych amerykańskich
krążowników szos . Następnie do wyboru jeden z punktów: 1/Garczyn – wizyta na
farmie strusiej: życie i zwyczaje największego ptaka, największe jajo + ognisko z
kiełbaskami, 2/ muzeum ceramiki w Chmielnie + ognisko z kiełbaskami, 3/ wizyta
na końskim ranczo i przejażdżka na koniu + ognisko z kiełbaskami.

40-45 os – 82zł  / 30-35 os – 99zł

  

Szlakiem legend gdańskich  - dziwy i niezwykłe historie zaklęte w zabytkach i uliczkach starego Gdańska.  Westerplatte -
miejsce bohaterskiej obrony Polaków w pierwszych dniach II wojny światowej, wartownie i Pomnik Obrońców Westerplatte.
Następnie do wyboru 1 z punktów:  1 - Gdańskie ZOO - wizyta w  oliwskim ogrodzie zoologicznym 18zł/os (na życzenie-
przejazd zoociuchcią -9 zł/os),  2 – Centrum Hewelianum – zajęcia,wystawa   10zł/os,  3 - Szalona zabawa w Loop's World
Park.  21zł/24zł/os,  4  –  Zwiedzanie  Bursztynowego  Stadionu-12zł/os;  5  –
Szalona zabawa w Parku Trampolin - 30zł/os. W każdym wariancie możliwość
dodania: rejsu statkiem na Westerplatte -22zł/os ,posiłku w Mc’Donalds w cenie
ok 15zł/os.

40-45 os – 71zł  / 30-35 os – 92zł 

  

Wizyta w Zagrodzie Gburskiej – gdzie poznacie życie Kaszubów z XIX wieku, zobaczycie oryginalne zabudowania 
gospodarcze: stodołę, oborę, wozownię, gołębnik, pasiekę, kierat, wędzarnię i piec chlebowy. Co to jest stalaktyt,stalagmit ?- 
dowiecie się zwiedzając  Grotę Mechowską  . Stusiopoknik na farmie strusi afrykańskich- tu poznacie szczegóły na temat 
zwyczajów, zachowań i życia tych niezwykłych ptaków (zwiedzanie farmy z
przewodnikiem,karmienie zwierzaków, konkursy i sklepik z pamiątkami,zabawy
na placu zabaw, pieczenie kiełbasek przy ognisku ).

40-45 os – 94zł  / 30-35 os – 116zł

  

Labirynt Park Łeba największy w Polsce naturalny labirynt z platformami widokowymi i 5 bazami do zdobycia po drodze do
wyjścia. Następnie do wyboru:  I wariant/ Sea Park Sarbsk: fokarium, oceanarium 3D. Muzeum Marynistyczne, Park Makiet
Zwierząt  Morskich,  Park  Miniatur  Latarni  Morskich  Polskiego  Wybrzeża,  Park  zręcznościowo -  linowy Małego  Pirata,  Gaj
Małego  Pirata  na  Galeonie  Wodnik.  Woliery  z  ptakami  strefy  przybrzeżnej  oraz  Błękitek  Live  Show  to  niepowtarzalny,
interaktywny, jedyny na świecie wieloryb, z którym można porozmawiać na każdy temat. Ten ssak o nieprzeciętnej inteligencji
zaskakuje wiedzą i elokwencją.  II wariant/ Wyprawa do  Słowińskiego Parku
Narodowego.  Przejazd  wózkami  elektrycznymi  oraz  przejście  znakowanym
szlakiem turystycznym, zdobywanie najwyższej w Polsce piaskowej góry.

40-45 os – 105zł  / 30-35 os – 124zł 

  

Nowość! Przedstawienie interaktywne z Jackiem Sparrowem! Ahoj dzielne maluchy! Czy macie ochotę na prawdziwą piracką
przygodę?Jeśli  tak,  to  czeka  na  Was  wyprawa po skarb  Kapitana  Sparrowa,  będziecie  przeprawiać  się  pirackim łódeczkami
(bardzo płytki  basen) i  ścigać na pirackich tratwach.  Pokonacie mosty linowe z pirackich beczek i  przy odrobinie szczęścia
odnajdziecie skrzynię skarbów! A może odkryjecie zaginione dukaty w Grocie Krakena! Łowienie ryb, nauka strzelania, pirackie
tatuaże, wyścig beczki pełnej śledzi. Pokładowe Tańce Wygibańce i pirackie przyśpiewki...  a na deser Piracka Tawerna. Rzut
okiem Sparrow’a,  pieczęć korsarzy,  gra w kości.  Każdy coś wygrywa:  dukaty,  sakiewki ze złotem lub muszelki.  Dmuchana
zjeżdżalnia i trampolina! Chrzest Piracki na Czarnej Perle. Na czas wyprawy przebierzemy Was za piratów!
Certyfikaty przyjęcia do hordy Sparrowa i opaski na oko dla każdego . W
przerwie zabawy drugie śniadanie w cenie (słodka bułka i lemoniada lub
herbata).  Na życzenie ognisko z kiełbaskami – dodatkowo 9zł/os!

40-45 os – 84zł  / 30-35 os – 100zł 



TRASY DLA NIECO STARSZYCH

  

Z wizytą u foki Balbiny - podglądanie fok w fokarium Uniwersytetu Gdańskiego, skansen ludowych łodzi rybackich.
Wycieczka na cypel Półwyspu Helskiego – zwiedzimy byłe tereny wojskowe, pozostałości rejonu umocnień. Zobaczymy
wspaniałą panoramę z wieży widokowej lub ze szczytu zabytkowej latarni morskiej. Następnie spotkanie z największymi
wielorybami,  przerażającymi  rekinami,  żółwiami  olbrzymimi,
przesympatycznymi  delfinami,  wesołymi  orkami  oraz  czterdziestką  innych
zwierząt morskich i oceanicznych w  Ocean Parku  we Władysławowie (na
życzenie posiłek w Mc'Donald-płatny dodatkowo).

40-45 os – 113zł  / 30-35 os – 137zł

  

Zwiedzanie  Muzeum S.P.N.  w  Czołpinie  oraz  multimedialna  prezentacja  histori  latarnictwa,  Skansen w Klukach -
Muzeum Wsi  Słowińskiej  zwiedzanie  z  przewodnikiem,   latarnia  morska  w
Czołpinie, ruchome Wydmy Czołpińskie z zachowaną wydmową roślinnością.

  

Wizyta w niecodziennej pracowni Centrum Nauki Eksperyment, dla małych i dużych odkrywców – amatorów,  którzy w
sposób namacalny będą mogli przeprowadzić eksperymenty poznając prawa fizyki i przyrody. Możliwość zamówienia za
dodatkową opłatą zajęć edukacyjnych. Po dużej dawce naukowych eksperymentów, spacer po gdyńskim i plaży Skwerze
Kościuszki  i  plaży,  gdzie  zacumowały Dar  Pomorza  i  ORP Błyskawica  –
zwiedzanie jednego z nich (możliwość zamówienia posiłku w Mc' Donald lub
zwiedzania  Oceanarium,  seansu  w  kinie  lub  zabawy  w  Parku  Trampolin  -
dodatkowo płatne).

40-45 os – 82zł  / 30-35 os – 102zł

  

Malbork - zwiedzanie  z przewodnikiem zamku Wielkich Mistrzów Państwa Krzyżackiego, wystawa bursztynów. Do wyboru:
wariant I/ Dinopark- dinozaury wydają dźwięki, ruszają głową, ogonem, powiekami, a nawet brzuchem – imitując oddychanie!
lub  wariant  II/   Frank  Raj  -  zwiedzanie  ogrodów  ozdobnych,  labirynt,
palmiarnia plac zabaw oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. III/ Gród OWIDZ-
wędrówka po grodzie z przewodnikiem oraz wybrane warsztaty. 40-45 os – 112zł  / 30-35 os – 136zł 

Władysławowo „Tarzan Park” – dostarczy niezapomnianych wrażeń i adrenaliny - a trasy dobierzemy do wieku i umiejętności
uczestników.  Spacer  po  jedynej  w  Polsce  Alei  Gwiazd  Sportu.  Przejazd  od  Redy,  Aquapark  Reda: przestronny  basen  z
postumentem morskiego potwora i gigantycznym wiadrem wylewającym 400 l wody, basen dla najmłodszych ze wspaniałym
okrętem wyposażonym w siedem zjeżdżalni, z paszczy rekina prosto przez akwarium z prawdziwymi rekinami, czyli najlepsza
zjeżdżalnia na świecie, szeroka na 3 i długa na 48 metry zjeżdżalnia, świetlna oraz
ekstremalna – 3 zjeżdżalnie, które zapewniają różne dawki adrenaliny . W drodze
powrotnej możliwość posiłku w Mc’Donalds- dodatkowo płatne ok 15 zł 40-45 os – 124zł  / 30-35 os – 145zł

  

Sprawdzian dla prawdziwych Twardzieli i Twardzielek. Leśna wyprawa dla najdzielniejszych. Sprawdzian komandosa - tor
przeszkód Ranger Track. Hit - szkoła pilotów - grawitacja nie istnieje. Maskowanie w terenie. Ścianka wspinaczkowa. Wyprawa 
do lasu: zasady orientacji w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem, znaki topograficzne, przewidywanie pogody, budowa 
obozowiska, pozyskiwanie i uzdatnianie wody, łączność, umiejętność przetrwana w trudnych warunkach dzikiej przyrody,
przeprawa linowa, podstawy udzielenia pierwszej pomocy, strzelanie z karabinka pneumatycznego oraz łuku. Na koniec dla 
relaksu do wyboru: dojenie sztucznej krowy, walki sumo lub pneumatyczny byk
rodeo. Dla każdego kto przejdzie „sprawdzian komandosa” certyfikat Rangers
Track. W przerwie zabawy drugie śniadanie w cenie (słodka bułka i lemoniada
lub herbata).  Na życzenie ognisko z kiełbaskami – dodatkowo 9zł/os!

40-45 os – 84zł  / 30-35 os – 100zł 

40-45 os – 85zł  / 30-35 os – 105zł 



  

Przejazd  do  Gdańska  Centrum  Hewelianum: zajęcia  edukacyjne  np.:  "Dookoła  świata"–  odkrywanie  ciekawostek
geograficznych podczas podróży po siedmiu kontynentach oraz Chemia barw lub inne do wyboru. Zwiedzanie z przewodnikiem
„bursztynowego” stadionu:  Trasa zwiedzania obejmuje zakątki i lokalizacje, których nie zobaczymy przychodząc na mecz. Po
zobaczeniu emocjonujących atrakcji FUN ARENY wycieczki poprowadzone zostaną do: szatni zawodników, sali konferencyjnej
w  której  przed  i  po  meczach  występują  trenerzy  drużyn,  kaplicy  stadionowej,  strefy  mixed  zone,  czyli  miejsca  z  którego
zawodnicy wychodzą na boisko.  Wizyta w Jump City-  tu dzieci  dadzą upust  swojej  energii.  Czeka na nich wiele atrakcji:
trampoliny z koszami, basen z gąbkami, dodgeball arena - boisko do zbijaka na
trampolinach,  ścieżki  akrobatyczne i  wiele innych atrakcji,  jak skakanki,  piłki,
deskorolki,  snowboardy,  trampdeski  i  trambike...a  wszystko  to  pod  czujnym
okiem instruktora.

40-45 os – 120zł  / 30-35 os – 140zł

  

Do czego służą ogromne  tężnie i  jak produkuje się sól dowiemy się spacerując po Ciechocinku. Woń aromatycznych
pierników oraz  przewodnik powiedzie  nas  uliczkami Torunia:  starówka,
Krzywa Wieża, katedra, Dom Kopernika, przedmurza, tańcząca fontanna. Na
zakończenie - wyprawa w kosmos podczas seansu w Planetarium.

40-45 os – 102zł  / 30-35 os – 130zł 

  

Toruń - spacer po mieście z przewodnikiem: starówka, Krzywa Wieża, katedra, przedmurza, Dom Kopernika. Wyprawa w
kosmos podczas  seansu w Planetarium.  Czas na zakup toruńskich pierników.  Program można uzupełnić o 1-2 punkty do
wyboru:  I-  „żywa”  lekcja  w  Muzeum  Piernika  -  12zł, II- wizyta  w  Domu  Legend  Toruńskich-  12zł,  III  - wizyta  w
obserwatorium astronomicznym - 10zł, IV- Centrum Nauki -”Młyn Wiedzy”- 12zł,
V- spektakl w teatrze Baj Pomorski – ok. 22zł,  VI- zwiedzanie z przewodnikiem
Fortu IV - 7zł.

40-45 os – 98zł  / 30-35 os – 127zł

  

Przejazd zabytkową  kolejką wąskotorową ze Żnina do Biskupina. Zwiedzanie  Skansenu Archeologicznego w Biskupinie.
Zabawa w Miasteczku Westernowym Silverado City , które przeniesie was w czasie w okres pojedynków rewolwerowców,
napadów na banki i dyliżanse, potyczek w barach jak i indiańskich wędrówek. 4 godziny fantastycznej zabawy i niezwykłych
kaskaderskich  pokazów.  W  przerwach  weźmiecie  też  udział  w
kilkunastominutowych konkursach: łapanie na lasso, nauka tańca country, płukanie
złota, rzut podkową, poszukiwanie złota na miasteczku, rzut ringo, dojenie krowy. 

40-45 os – 119zł  / 30-35 os – 146zł

  

Gniew, historia zamku opowiedziana podczas jedynego tego typu  multimedialnego widowiska  w Polsce! W tej podróży w
przeszłość widzom towarzyszy narrator, w taki sposób, by efekty wizualne i dźwiękowe wywierały na nich możliwie największe
wrażenie.  Przeniesiecie  się  do  nieistniejącego  świata  duchów,  przyjaznych  i  tych  złych,  do  świata  walących  się  murów,
płonących stropów, odwiecznej walki dobra ze złem. Po spektaklu - żywa lekcja historii w warsztatach rzemieślniczych. W
drodze powrotnej odwiedzimy tajemniczy  Frank Raj  - wizyta w polskich ogrodach ozdobnych: 8 ogrodów historycznych, 3
ogrody  współczesne,  ogród  botaniczny,  labirynt,  palmiarnia,   ptaszarnia,  plac
zabaw  oraz  galeria  pamiątkarska.  (na  życzenie  –  pieczone  kiełbaski,  płatne
dodatkowo)

40-45 os – 113zł  / 30-35 os – 132zł 

Muzeum Emigracji: ambicją muzeum jest przybliżanie osiągnięć Polaków w kraju, a jednocześnie zachęcanie do wzajemnego
poznania się rodaków żyjących w Polsce i za granicą. Spacer po skwerze Kościuszki. Przejazd do Gdańska i do wyboru jedno z
dwóch muzeów: Muzeum II Wojny Światowej: w nowoczesny sposób prezentuje ona II wojnę światową zarówno z perspektywy
ówczesnej wielkiej polityki i przede wszystkim — przeżyć zwykłych ludzi. Ekspozycja przedstawia nie tylko losy Polaków, ale
też doświadczenia innych narodów (dodatkowo płatne ok. 21zł/os).  Europejskie Centrum Solidarności, którego celem jest
upowszechnianie wiedzy o ruchu Solidarność, pokojowej rewolucji, która zmieniła
oblicze  całej  Europy  Środkowej  i  Wschodniej,  jak  i  firmowanie  świadomych  i
dojrzałych postaw obywatelskich (dodatkowo płatne ok. 22zł/os).  Czas wolny na
Starówce Gdańskiej. 

40-45 os – 72zł  / 30-35 os – 94zł 



Nocny przejazd do  ENERGYLANDII – w Zatorze to największy Park Rozrywki w Polsce,  oferujący kilkadziesiąt  atrakcji,
przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. W czasie pobytu można korzystać z wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez
limitu. Nie trzeba się już przejmować, że w połowie zwiedzania zabraknie pieniędzy na kolejną atrakcję. Atrakcje charakteryzują
się  specjalnie  dobraną  tematyczną  dekoracją  i  scenografią,  podzielone  są  na  4  strefy:  Bajkolandia -  wiele  atrakcji  dla
najmłodszych,  Strefa familijna - a w niej Roller Coastery, wodne spływy, kolejka widokowa, tor Formuła Autodrom.  Strefa
ekstremalna – to fenomenalna rozrywka dostarczająca maksimum adrenaliny, potężną dawkę radości i zabawy na najwyższych
obrotach ,najszybsze i największe Roller Coastery, ogromne wahadło Azec Swing, czy potężne 40 metrowe ramię Space Boostera,
Water  Park naśladuje  tropikalną  wyspę,  z  mnóstwem  atrakcji,  zakątków,  wodnych  zabaw.  Dodatkowo  20  gier  i  zabaw
interaktywnych, 4 sceny widowiskowe (dwa teatry i dwa amfiteatry), nowoczesne kino 7D a dla wszystkich lubiących gadżety i
pamiątki kilka dedykowanych sklepów. Energylandia to nie tylko park rozrywki, lecz także miejsce, w którym odbywa się wiele
warsztatów edukacyjnych i artystycznych, pokazów pirotechnicznych oraz innych niesamowitych atrakcji. Wszystkie wydarzenia
są perfekcyjnie zorganizowane – dzieci mogą zobaczyć, jak wygląda laboratorium szalonego naukowca, dowiedzieć się, czym jest
mapping 3D, lub zobaczyć ciekawe musicale. Pokazy odbywają się cały dzień i są
dostępne  dla  wszystkich,  Bezpieczeństwo  w  Energylandii  jest  na  najwyższym
światowym poziomie. W cenie biletu przekąska. Powrót ok. 24:00 

40-45 os – 260zł  / 30-35 os – 325zł

3-godzinna  zabawa  w  najnowszym w  Polsce  Aquaparku  Reda: przestronny basen  z  postumentem morskiego  potwora  i
gigantycznym wiadrem wylewającym 400 l  wody,  basen dla najmłodszych ze wspaniałym okrętem wyposażonym w siedem
zjeżdżalni, z paszczy rekina prosto przez akwarium z prawdziwymi rekinami, czyli najlepsza zjeżdżalnia na świecie, szeroka na 3
i długa na 48 metry zjeżdżalnia, świetlna oraz ekstremalna – 3 zjeżdżalnie, które zapewniają różne dawki adrenaliny. Następnie
przemieścimy się na bardzo, bardzo bliskie spotkanie z koleją żelazną i pierwszą w Polsce Koleją Drezynową! Przeprowadzimy
krótki kurs kierowania drezynami, rozpoznawania sygnałów kolejowych i w drogę! Przejażdżka drezynami ręcznymi - siłownia i
solarium w plenerze. Rozwijamy mięśnie i podziwiamy widoki. Do tego bieg na orientację czyli "spacer" po lesie w poszukiwaniu
punktów. Znalezienie 8 czy 12 punktów nie wydaje się trudne, dopóki nie wiemy, że w lesie punktów jest kilkakrotnie więcej i
należy znaleźć tylko te zaznaczone na mapie. Impreza polecana nawet osobom, które gubią się z GPSem. Na naszej mapie zgubić
się nie można… na dłużej niż pół godziny!  Ponieważ duch ogniskowy w narodzie ginie, postanowiliśmy zaszczepić młodzieży
umiejętność rozpalania ogniska. Ognisko rozpalamy, podtrzymujemy oraz gasimy
sami. Nie przyjeżdżamy na gotowe. Gotowe są jedynie kijki do pieczenia. Każdy
kto  wsiądzie  na  drezynę  ręczną  ma  szansę  otrzymać  prawo  jazdy na  drezynę
ręczną  (kat.  A).  Kto  tę  drezynę  potrafi  wprawić  w  ruch  oraz  zna  kilka
podstawowych sygnałów kolejowych otrzyma kategorię B. O kategorię C mogą się starać najpilniejsi słuchacze z wycieczek
drezynowych. Program od V klasy.

40-45 os – 145zł  / 30-35 os – 165zł

FUN ARENA – Centrum Rekreacyjno Sportowe: Paintball elektroniczny Zoltar Apokalipsa Największa w Trójmieście arena
paintballa  elektronicznego!  Uczestnicy  gry,  wyposażeni  w  karabin  i  kamizelkę  z  sensorami  zliczającymi  i  sygnalizującymi
trafienia  sprawdzają  swój  refleks  i  umiejętności  w  prawdziwym  labiryncie  pomieszczeń  na  arenie  „ZOLTAR  Apokalipsa”!
Elektroniczny paintball to nieograniczone możliwości rozgrywek, bez konieczności schodzenia z pola walki po jednym trafieniu.
Większą dynamikę gry zapewnia możliwość wprowadzenia respawnu (odnowienia życia) w swojej bazie, nie będzie już sytuacji
w  której  ukryty  snajper  siedzi  w  jednej  kryjówce  przez  całą  grę.  Ok.  700  m2  powierzchni,  z  antresolami  i  dodatkowymi
poziomami. Przejazd do  Parku Linowego PORT BRZEŹNO Park linowy dla dzieci i dorosłych to fantastyczne miejsce, w
którym pod okiem instruktorów można przeżyć niesamowitą przygodę na wysokości z dużą dawką adrenaliny. Zabawa w parku
linowym to możliwość sprawdzenia swoich sił i swego charakteru  - Wyższa szkoła chodzenia po linach: przejście trasą łatwą,
średnią lub trudną. Czas trwania: około 1,5 – 2 godziny Trasy przeznaczone są dla
dzieci  o  minimalnym  zasięgu  wyciągniętej  w  górę  ręki  na  wysokość  155cm.
Ognisko z kiełbaskami. 

40-45 os – 123zł  / 30-35 os – 144zł



WYCIECZKI  WIELODNIOWE

  

I Dzień Hel - zwiedzanie fokarium Uniwersytetu Gdańskiego, spacer po mieście i pięknej szerokiej plaży Bałtyckiej oraz  na
najdalej wysunięty punkt Helu – po drodze zobaczymy pozostałości  Rejonu Umocnień Hel. Wspaniałe widoki na okolice z
Latarni Morskiej lub wieży widokowej Muzeum Rybołówstwa. Spacer po Juracie promenadą (zatoka – morze). Przejazd na
obiadokolację i nocleg. Wieczorny program „Noc Duchów” i dyskoteka. 
II Dzień Aquapark Reda: przestronny basen z postumentem morskiego potwora i gigantycznym wiadrem wylewającym 400 l
wody,  basen  dla najmłodszych ze  wspaniałym okrętem wyposażonym w siedem zjeżdżalni,  z  paszczy rekina  prosto przez
akwarium z prawdziwymi  rekinami,  czyli  najlepsza  zjeżdżalnia na świecie,  szeroka na 3 i  długa  na  48 metry zjeżdżalnia,
świetlna  oraz  ekstremalna  –  3  zjeżdżalnie,  które  zapewniają  różne  dawki  adrenaliny.  Następnie  bliskie  spotkanie  z  koleją
żelazną i pierwszą w Polsce Koleją Drezynową! Przeprowadzimy krótki kurs kierowania drezynami, rozpoznawania sygnałów
kolejowych i w drogę! Przejażdżka drezynami ręcznymi - siłownia i solarium w plenerze. Bieg na orientację czyli "spacer" po
lesie w poszukiwaniu punktów. Na naszej mapie zgubić się nie można… na dłużej niż pół godziny! Umiejętność rozpalania
ogniska.  Ognisko  rozpalamy,  podtrzymujemy  oraz  gasimy  sami.  Każdy  kto
wsiądzie na drezynę ręczną ma szansę otrzymać prawo jazdy na drezynę ręczną
(kat. A).Na koniec ognisko z kiełbaskami. Bilety zawarte są w cenie. Program
od V klasy

40-45 os – 310zł  / 30-35 os – 345zł

  

I Dzień Podróży w czasie - Trzęsacz – spacer do ruin kościółka zabranego przez morze (są tylko dwa takie miejsca w Europie –
to ostatni moment, żeby to zobaczyć!). Międzyzdroje –  Promenada Gwiazd, molo. Muzeum Figur Woskowych. W 45 minut
dookoła Bałtyku, Bałtycki Park Miniatur (wzorowany na najsłynniejszym parku miniatur Madurodam w Holandii). Przejazd
do Świnoujścia: i... ponowna podróż w czasie! Na własnej skórze poczujemy smak wojskowej służby podczas zwiedzania Fortu
Gerhada, które ma formę przyspieszonego przeszkolenia wojskowego. Zwiedzając fortecę pod opieką „podłego” i oczywiście
umundurowanego pruskiego żołdaka na terenie i wnętrzach Fortu poznamy jego historię, przechodząc jednocześnie kilka prób,
które sprawdzą czy kandydat nadaje się do wojskowej służby! Odwagi, ciemności i... TAJEMNICA WOJSKOWA! Następnie
czeka  nas  zejście  pod  ziemię:  Podziemne  Miasto  na  wyspie  Wolin:  kompleks  którego  potężne  schrony  połączone  są
kilometrem podziemnego korytarza! Przeprawa promowa i przejazd na zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Krótka wizyta nad Turkusowym Jeziorkiem - pozostałością kopalni kredy. Wizyta w Bunkrze V3 - jedyna
w Polsce ekspozycja tajnej broni niemieckiej (tu każdy poczuje historię i wcieli się w żołnierza z II wojny światowej). Militarna
Przygoda: Wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w pigułce. Prowadzone metodą musztry bojowej i dobrej zabawy:
malowanie  kamuflażu  na  twarzy,  przebieranie  się  w  mundury.  Na  koniec
wojskowa grochówka lub  ognisko z  kiełbaskami.  Wyjazd  w drogę powrotną.
Przyjazd w godzinach wieczornych. Bilety zawarte są w cenie.

40-45 os – 350zł  / 30-35 os – 400zł

  

I Dzień Kraina w Kratę - Swołowo udział w ofercie edukacyjnej oraz zwiedzanie – zagrody Albrechta.  Darłowo zwiedzanie
zamku Książąt Pomorskich. Zabawa w Parku Wodnym „Jan” w Darłówku. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Trzęsacz – spacer do ruin kościółka zabranego przez morze  oraz wizyta w Multimedialnym Muzeum na
Klifie  (to  nie  tylko  spotkanie  z  historią,  geografią  czy  wiedzą  o  regionie,  lecz  także  wyjątkowa  lekcja  wyobraźni)
Międzyzdroje –  Promenada  Gwiazd,  molo. W 45  minut  dookoła  Bałtyku  -
Bałtycki  Park  Miniatur  (wzorowany  na  najsłynniejszym  parku  miniatur
Madurodam w Holandii).  Obiad. Wyjazd w drogę powrotną.  Bilety zawarte w
cenie.

40-45 os – 330zł  / 30-35 os – 375zł

I  Dzień Zabawa  w Miasteczku  Westernowym  Silverado  City, które  przeniesie  was  w  czasie  w  okres  pojedynków
rewolwerowców, napadów na banki i dyliżanse, potyczek w barach jak i indiańskich wędrówek. 4 godziny fantastycznej zabawy
i niezwykłych kaskaderskich pokazów. W przerwach weźmiecie też udział  w kilkunastominutowych konkursach: łapanie na
lasso, nauka tańca country, płukanie złota, rzut podkową, poszukiwanie złota na miasteczku, rzut ringo, dojenie krowy. Przejazd
do Biskupina, zwiedzanie z przewodnikiem Skansenu Archeologicznego w Biskupinie następnie lekcja muzealna w osadzie.
Zakwaterowanie wieczorne zabawy w ośrodku. Obiadokolacja dyskoteka i nocleg. 
II Dzień Śniadanie.  Dalsza część  zajęć w ośrodku: np. Jak żyli nasi pradziadowie, Plener Garncarski.   Wykwaterowanie
przejazd do Rogowa zwiedzanie z przewodnikiem w programie: Zwiedzanie ścieżki z dinozaurami z przewodnikiem, wizyta w
muzeum 1. Zajęcia plastyczne do wyboru: mapa parku lub zabawa w geologa paleontologa, 2. Obiad. 3. Zabawa na placu zabaw,
1  atrakcja  do  wyboru  z  5:  (przejażdżka  kolejką  elektryczną,  zjeżdżalnie
dmuchane, mały park linowy, łódeczki, labirynt Gąsawa - Żnin przejazd Kolejką
Wąskotorową.

40-45 os – 320zł  / 30-35 os – 360zł



I Dzień Przejazd zabytkową kolejką wąskotorową ze Żnina do Biskupina. Skansen Archeologiczny w Biskupinie. Gniezno -
katedra, Drzwi Gnieźnieńskie  - zwiedzanie z przewodnikiem.  Ostrów Lednicki – przeprawa promowa na wyspę - miejsce
chrztu  Mieszka  I.  (dodatkowo  można  zamówić  udział  w  średniowiecznej  grze  terenowej,  poszukiwaniu  skarbów  albo  w
wybranych warsztatach). Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Poznań - zwiedzanie z przewodnikiem - Palmiarnia  rynek, ratusz, Ostrów Tumski, katedra  z X w. i groby
Piastów oraz  do  wyboru  1) „Makieta  Grodu  pierwszych  Piastów„  -  widowisko  światła,  dźwięku,efektów  specjalnych  z
unikatowym pokazem laserowym i komentarzem lub  2) Wizyta w Rogalowym
Muzeum Poznania: to  żywe  centrum poznańskich  tradycji  i  kultury. Obiad.
Bilety wstępów ok. 65 zł płatne dodatkowo

40-45 os – 270zł  / 30-35 os – 325zł

  

I Dzień   Wrocław. Wjazd na platformę widokową  „Sky Tower”  (49 piętro-210 m !).  Wizyta w Wrocławskim ZOO i nowo
otwartym Afrykarium – Oceanarium. Przejście koło Hali Stulecia  na pokaz w parku fontann. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie.  I wariant: Panorama Racławicka - legendarne dzieło J. Styki i  W. Kossaka.  II Wariant: Hydropolis -
zwiedzania wystawy oraz interaktywne warsztaty edukacyjne. Spacer  po mieście
–  m.in.:  Rynek,  Ratusz,  pomnik  A Fredry,  Plac  Solny,   kamieniczki  Jaś  i
Małgosia.  Zabawa „Szlakiem Krasnali” z krasnoludkowym planem miasta.
Obiad. Bilety zawarte w cenie. Do wyboru I lub II wariant.

40-45 os – 360zł  / 30-35 os – 420zł

I Dzień Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem:  Łazienki Królewskie przejazd koło Sejmu i Senatu.  Zamek Królewski - 
wnętrza. Plac zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy,  rynek z Syrenką, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Plac i Grób 
Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, Pałac Prezydencki. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Po śniadaniu  do wyboru :I/ Zabawa w Centrum Nauki Kopernik (18zł),  II /zwiedzanie Stadionu Narodowy/Legii
(15zł), panorama Warszawy z  XXX piętra Pałacu Kultury (12zł). IV/ Muzeum
Techniki (12zł),  Niewidzialna  wystawa  (20zł).  Przejazd  metrem, (4,00zł-
potrzebne  legitymacje).  Obiad. Bilety  zawarte  są  w  cenie  +  doliczamy  za
wybrane  punkty

40-45 os – 325zł  / 30-35 os – 390zł

I Dzień Poznań - zwiedzanie z przewodnikiem: Palmiarnia, Stare Miasto – rynek, ratusz z koziołkami, Ostrów Tumski. Czas 
wolny w  kompleksie sportowo – rekreacyjnym „Malta Ski”. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie.  Międzyrzecki Rejon Umocniony -  zwiedzanie z przewodnikiem 2,5 h (zabrać coś ciepłego do ubrania,
wygodne buty,  latarka).  MRU - to potężny system poniemieckich fortyfikacji,
powstały  w  latach  30.  XX  w.  na  pograniczu  niemiecko  –  polskim.
Najważniejszym elementem fortyfikacji jest system podziemnych tuneli o łącznej
długości przekraczającej 30 km. Obiad. Bilety wstępów w cenie wycieczki

40-45 os – 315zł  / 30-35 os – 370zł

I Dzień Pieniężno" w godzinę dookoła świata!" Muzeum Etnograficzne z Misji oo. Werbistów (do potwierdzenia). Lidzbark 
Warmiński - zamek biskupstwa warmińskiego (z zewnątrz). Święta Lipka - perełka polskiego baroku, bazylika i zespół 
klasztorny. Jezuitów. Gierłoż  - „Wilczy  Szaniec”- kwatera polowa  Hitlera. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Spacer po Olsztynie, seans w Planetarium. Wizyta w Hucie
Szkła  Artystycznego.  Pola Grunwaldu.  Obiad. Bilety  wstępów  w  cenie
wycieczki.

40-45 os – 320zł  / 30-35 os – 380zł

I  Dzień Przejazd  do  Torunia.  –  realizacja programu SURVIVAL  KADET  -  część  pierwsza.  Posiłek  w  Forcie  IV.
Zakwaterowanie w Forcie IV. Realizacja programu SURVIVAL KADET – część II. Kolacja. Wieczorne zwiedzanie Fortu IV
z przewodnikiem i z pochodniami. Przejście trasą zwiedzania od placu broni, przez część koszarową, poterny, z wejściem do
Prochowni, wyjściem na Majdan, przejściem podziemnym tunelem do kaponiery barkowej w świetle pochodni, a także wejście
na koronę Fortu. Możliwość zorganizowania podchodów po Forcie IV – gra terenowa według wojennego scenariusza,  nocleg.
II Dzień Śniadanie w Forcie IV. Spacer z przewodnikiem uliczkami starego Torunia szlakiem legend toruńskich m.in: Krzywa
Wieża. Dom Kopernika z zewnątrz, rynek z pomnikiem flisaka i pręgierzem w kształcie osiołka. Wizyta w Muzeum Piernika z
żywą lekcją wypieków pierników. Seans w Planetarium. Dodatkowo do wyboru 1 punkt:  spektakl w Teatrze "Baj Pomorski"
lub lekcja teatralna, Dom Legend – płatne dodatkowo. Następnie obiad i czas
na zakup smacznych pierników toruńskich.   Bilety zawarte są w cenie (oprócz
tych dodatkowych).

40-45 os – 380zł  / 30-35 os – 430zł



I  Dzień  „Ocean  Park”  we  Władysławowie  - spotkanie  z  największymi  wielorybami,  przerażającymi  rekinami,  żółwiami
olbrzymimi, przesympatycznymi delfinami, wesołymi orkami oraz czterdziestką innych zwierząt morskich i oceanicznych.
„Tarzan Park” – dostarczy niezapomnianych wrażeń i adrenaliny - a trasy dobierzemy do wieku i umiejętności uczestników.
Rozewie-  spacer  wzdłuż   klifowego  brzegu   najdalej  wysuniętego  na  północ  skrawku   Polski.  Przejazd  w okolice  Łeby.
Zakwaterowanie  w  Ośrodku  Wypoczynkowym.  Gry  i  zabawy  na  terenie  ośrodka.  Do  dyspozycji  dzieci:  sala  do  gier
zespołowych, boiska sportowe, sala TV. Kolacja, możliwość zorganizowania ogniska z kiełbaskami lub dyskoteki i nocleg. 
II Dzień  „Magiczne lustra” - to zbudowany z 145 luster labirynt o długości ponad 50m. W samym centrum labiryntu znajduje
się sala Magiczne Oko oraz gabinet krzywych zwierciadeł, który zapewni wam dużo śmiechu i radosnej zabawy.  Wycieczka do
Słowińskiego Parku Narodowego - Łeba Rąbka: przejazd wózkami elektrycznymi i piesza wędrówka na najwyższą piaskową
ruchomą górę  w Polsce  (Góra Łącka). Powrót brzegiem morza.  Obiad. Wizyta w „Łeba Park”  (zamiennie -  „See Park”),
podczas której cofniecie się w prehistoryczne czasy dinozaurów i jaskiniowców.
Dodatkowymi  atrakcjami  są  również  trzy  place  zabaw,  galeria  skamielin,
minerałów oraz bursztynu, kino, sklep z pamiątkami i minizoo. + bilety wstępów
ok. 115zł

40-45 os – 225zł  / 30-35 os – 260zł

I  Dzień  Przejazd  na  Hel  -  zwiedzanie  Fokarium Uniwersytetu  Gdańskiego.  Spacer  po  mieście,  pięknej  szerokiej  plaży
bałtyckiej oraz po Rejonie Umocnień Helu. Rejs statkiem. Krótki przystanek w Juracie na molo i deptaku łączącym zatokę z
otwartym morzem. Przejazd na obiadokolację i nocleg. Wieczorny program „Noc Duchów” i dyskoteka.
II Dzień Zwiedzanie  podziemnej trasy – Groty Mechowskie. Wizyta w pracowni wyrobów z bursztynu „Damroka”.  Pieszy
spacer wzdłuż  klifowego brzegu w okolicach Rozewia (najdalej wysuniętego na
północ skrawku  Polski). Spacer po promenadzie w Jastrzębiej Górze.  Wizyta na
farmie strusia afrykańskiego, ognisko z kiełbaskami. Bilety w cenie

40-45 os – 250zł  / 30-35 os – 290zł

I Dzień  Trzęsacz - spacer do ruin kościółka zabranego przez morze oraz wizyta w  Multimedialnym Muzeum na Klifie -
nowoczesna,  multimedialna  ekspozycja,  która  zachwyci  nawet  najbardziej  wymagających  gości.  Zamiast  klasycznych
eksponatów za szklaną szybą, proponujemy niezwykłą podróż w czasie, możliwą dzięki prezentacjom z dźwiękiem, światłem i
obrazem.  Multimedialne  bodźce  idealnie  współgrają,  oddziałując  na  wszystkie  zmysły  odwiedzających,  przenosząc  ich  do
fascynującego świata,  w którym baśnie przeplatają się z żywą nauką.  Międzyzdroje - Promenada Gwiazd.  Muzeum Figur
Woskowych, turkusowe jeziorko Obiadokolacja i nocleg. 
II Dzień Śniadanie.  Berlin - zwiedzanie z przewodnikiem:  (częściowo autokarem, częściowo spacer): Alexanderplatz, Wieża
TV  (z  zewnątrz),  Czerwony  Ratusz,  Fontanna  Neptuna,  Dzielnica  Św.  Mikołaja,  Wyspa  Muzeów,  Katedra  Berlińska  (z
zewnątrz),  Unter  den  Linden,  Brama Brandenburska,  ślady po murze  berlińskim,  Pomnik Holokaustu,  przejazd przez  Plac
Poczdamski,  centrum  dawnego  Berlina  Zachodniego:  ruiny  Kościoła  Pamięci  Cesarza  Wilhelma,  Europa  Center,  Gmach
Reichstagu (z zewnątrz). Po drodze: Tiergarten, Kolumna Zwycięstwa, w miarę
wolnego czasu Check point Charlie.  Lunch pakiet na drogę. Potrzebne paszporty
lub dowody osobiste!! +  koszty programowe ok. 5 Euro 

40-45 os – 330zł  / 30-35 os – 395zł

  

I Dzień Do czego służą ogromne tężnie i jak produkuje się sól z solanek dowiemy się spacerując po Ciechocinku; park zdrojowy.
Przejazd do Torunia.  Bunkier Wisła to symulator nalotu i bombardowania.  W powstałym w 1943 r.  schronie doświadczycie
emocji  iście  wojennych.  Wędrówka z przewodnikiem uliczkami starego miasta:  Krzywa Wieża.  Dom Kopernika,  rynek z
pomnikiem flisaka i pręgierzem w kształcie osiołka, katedra, ruiny zamku. Wyprawa w kosmos podczas seansu w Planetarium.
Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Do wyboru jeden lub dwa punkty programu: 1/Żywa lekcja wypieku pierników (14zł) 2/wizyta w Domu
Legend Toruńskich (12zł)  3/Spektakl w Teatrze Baj Pomorski (22zł)  Czas wolny na zakup toruńskich pierników. Obiad.
Zwiedzanie  z  przewodnikiem  Zamku  w  Golubiu  Dobrzyniu  –  ze  słynnymi
końskimi  schodami,  izbą  tortur,  lochem  głodowym  i  celą  pokutniczą. Bilety
zawarte są w cenie + doliczamy za wybrane  punkty

40-45 os – 270zł  / 30-35 os – 315zł



I Dzień  Żnin – przejazd zabytkową kolejką wąskotorową do Biskupina. Biskupin - zwiedzanie z przewodnikiem  Skansenu
Archeologicznego. Gniezno -  zwiedzanie  z  przewodnikiem  Katedry  oraz  Muzeum  Archidiecezji  Gnieźnieńskiej: lekcja
muzealna Tropem Odkrywcy Skarbów. Przejazd do Poznania. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Poznań zwiedzanie z przewodnikiem: palmiarnia, rynek, ratusz, Ostrów Tumski, katedra  z X w. i groby
Piastów. Czas wolny na starym mieście.  Wizyta w Rogalowym Muzeum Poznania: to żywe centrum poznańskich tradycji i
kultury. Malta - kompleks rekreacyjno - sportowy. Obiadokolacja i nocleg.
III Dzień Śniadanie.  Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie -  pracownia, w której znajdują się pamiątki z dalekich
podróży pisarza.  Rogalin - dęby rogalińskie, Pałac Raczyńskich (z zewnątrz) -
ogród francuski. Kórnik - zwiedzanie z przewodnikiem Zamku. Obiad. + bilety
wstępów ok. 80 zł

40-45 os – 415zł  / 30-35 os – 485zł

I  Dzień  Wyjazd  sprzed  szkoły.  Trzęsacz  –  spacer  do  ruin  kościółka  zabranego  przez  morze.  Międzyzdroje  Promenada  Gwiazd,
Woliński Park Narodowy  rezerwat żubrów. Przejazd do Szczecina na obiadokolację i nocleg. 
II Dzień Śniadanie. Berlin - zwiedzanie częściowo autokarem, częściowo spacer): Alexanderplatz, Wieża TV (z zewnątrz), Czerwony
Ratusz,  Fontanna  Neptuna,  Dzielnica  Św.  Mikołaja,  Wyspa  Muzeów,  Katedra  Berlińska  (z  zewnątrz),  Unter  den  Linden,  Brama
Brandenburska,  ślady  po  murze  berlińskim,  Pomnik  Holokaustu,  przejazd  przez  Plac  Poczdamski,  centrum  dawnego  Berlina
Zachodniego:  ruiny Kościoła  Pamięci  Cesarza  Wilhelma,  Europa Center.  Gmach Reichstagu  (z  zewnątrz).  Po  drodze:  Tiergarten,
Kolumna  Zwycięstwa,  w  miarę  wolnego  czasu  Check  point  Charlie.  Poczdam-dworek  Cecilehof  miejsce  konferencji
poczdamskiej .Powrót do Polski na obiadokolację i nocleg.
III Dzień Śniadanie. Przejazd na Tropical Islands - największa w Europie dżungla pod dachem:  tropikalne rośliny, błękitne morze,
laguna i piaszczysta plaża. Egzotyczne parki i ogrody z orchideami to doznania dla wszystkich zmysłów. W tropikalnej wiosce można
zobaczyć  domki  typowe  dla  Tajlandii,  Bali,  Borneo,  Polinezji.  Niepowtarzalną  atrakcją  jest  lot  balonem,  największa  wieżowa
zjeżdżalnia wodna. Idealny klimat panuje tu przez cały rok (powietrze 23-25°C, woda
28-31°C).Suchy  prowiant  na  drogę  powrotną.  Potrzebne  paszporty  lub  dowody
osobiste!!  Bilety wstępów i koszty programowe ok. 55 Euro

40-45 os – 485zł  / 30-35 os – 590zł

I Dzień  Wizyta w Wrocławskim ZOO i Afrykarium – Oceanarium.  Hala Stulecia oraz park fontann. Spacer po mieście w
poszukiwaniu krasnali – m.in.: Rynek, Ratusz, pomnik A Fredry, Plac Solny, kamieniczki Jaś i Małgosia. Obiadokolacja i nocleg
II Dzień  Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem Parku Narodowego Gór Stołowych:  Błędne Skały -  "kamienne miasto",
Szczeliniec Wielki - najwyższy, płaski jak stół wierzchołek pokryty skalnym labiryntem. Wambierzyce: bazylika. Zwiedzanie z
przewodnikiem Twierdzy Kłodzkiej wraz z podziemnym labiryntem oraz spacer po malowniczej starówce z gotyckim mostem
wzorowanym na Moście Karola w Pradze. Przejazd na obiadokolację i nocleg
III Dzień Śniadanie. Podziemna Trasa Turystyczna kopalni węgla w Nowej Rudzie zwiedzanie z przewodnikiem (obecna w
kopalni podziemna kolejka, jest pierwszą tego typu atrakcją w Polsce, a czwartą w Europie.) Następnie zabawa Witaj Przygodo:
(Kwintesencja zwiedzania i zabawy. Wszystkie najlepsze atrakcje łączymy w jedną, olbrzymią zabawę gwarantującą szeroki
uśmiech na twarzy. Program zawiera: (Zabawę w Agenta, jazdę konną, strzelanie z
łuku/paintball  (strzelanie  do  celu),  grillowanie  –  ognisko  z  kiełbaskami).
(Możliwość domówienia obiadu na powrocie) + bilety wstępów  ok. 125zł/os

40-45 os – 440zł  / 30-35 os – 545zł

I Dzień Zwiedzanie z przewodnikiem  Kopalni Królowej Luiza - Zabrze  „Strefa działań” - zajęcia polegają na aktywnym
zwiedzaniu  dawnych  wyrobisk.  Uczniowie  wykonują  podstawowe prace  górnicze,  takie  jak  urabianie  węgla  czy skręcanie
rurociągu pod bacznym okiem górnika. Podczas zajęć uczniowie poznają też zagrożenia występujące w kopalni i biorą udział w
symulacji  akcji  ratowniczej.  Uczniowie   zwiedzą  nowoczesne  wystawy w zrewitalizowanych  budynkach,  wezmą udział  w
niesamowitej  wyprawie  w  XIX-wieczne  podziemia.  Każda  wycieczka  prowadzona  jest  przez  przewodnika  i  kończy  się
przejażdżką oryginalną górniczą kolejką Karlik.  Przejazd na obiadokolację i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem - Szlakiem Królów Polskich - Wawel:  katedra, Dzwon Zygmunta,
Smok Wawelski, Rynek Starego Miasta - Kościół Mariacki, Sukiennice. Czas wolny na rynku lub spacer po starej żydowskiej
dzielnicy Kazimierz. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
III Dzień Śniadanie. 10:00-17:00 Szalona zabawa w jedynym w Polsce tego typu parku rozrywki  ENERGYLANDIA: roller
coaster, karuzele, urządzenia dla dzieci oraz udział w pokazach i widowiskach
edukacyjnych, kino, strefa Water Park i wiele innych. Wyjazd w drogę powrotną
w przerwie obiad. Powrót w godzinach nocnych ok 3:00. Bilety w cenie.

40-45 os – 615zł  / 30-35 os – 710zł



I Dzień Warszawa - zwiedzanie z przewodnikiem: Zamek Królewski (wnętrza), plac zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy,
rynek  z Syrenką,  Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Ogród Saski, Park
Łazienkowski: Belweder, Teatr na Wodzie, pomnik F.Chopina, przejazd koło Sejmu i Senatu. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Pałac Kultury i Nauki - panorama Warszawy z XXX piętra, Złote Tarasy. Wystawa plenerowa Muzeum
Wojska Polskiego. Obiadokolacja i nocleg.
III  Dzień Śniadanie.  Lekcja  muzealna  w  Pałacu  w  Wilanowie. Zwiedzanie  Stadionu  Narodowego lub  Stadionu  Legii
widzianego  oczami  kibica.  Obiad. Na  życzenie  –  możliwość  modyfikacji
programu.(Muzeum POLIN,  Muzeum ks.  Popiełuszki,  Niewidzialna  Wystawa,
Muzeum Powstania Warszawskiego).Bilety wstępów ok. 60 zł 

40-45 os – 465zł  / 30-35 os – 550zł

I Dzień Frombork - zwiedzanie z przewodnikiem: wzgórze katedralne, katedra, Muzeum Mikołaja Kopernika, wieża. Pieniężno: "W
godzinę  dookoła  świata!!"  Muzeum  Etnograficzne z  Misji  oo.  Werbistów  (do  potwierdzenia). Lidzbark  Warmiński  -  zamek
biskupstwa  warmińskiego z zewnątrz.  Zwiedzanie  Św. Lipki: Bazylika i  zespół klasztorny.  Gierłoż zwiedzanie z przewodnikiem
“Wilczego Szańca“ (byłej kwatery Hitlera). Obiadokolacja i nocleg.
II  Dzień Śniadanie.  Safari  na  Mazurach  -  zwiedzanie  Parku  Dzikich  Zwierząt  w  Kadzidłowie:  większość  zwierząt  jest
zaprzyjaźniona z człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi, a nawet karmienie,
głaskanie i podziwianie z bliska.  Giżycko unikatowy obrotowy most, następnie rejs statkiem po jednym z jezior Mazurskich. Czas
wolny w Mikołajkach. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
III  Dzień Śniadanie.  Przejazd  do  Olsztyna.  Spacer  po  starówce,  seans  w
planetarium. Wizyta  w  Hucie  Szkła  Artystycznego. Grunwald  -  pola   Bitwy
Grunwaldzkiej - zwiedzanie z przewodnikiem. Obiad. + bilety wstępów ok. 95 zł 

40-45 os – 415zł  / 30-35 os – 495zł

I Dzień Kazimierz Dolny spacer po mieście: rynek, Wzgórze Trzech Krzyży. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem znakowanym szlakiem  Św. Katarzyna - Łysica - Św. Krzyż - Nowa Słupia. Na trasie
najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich z jego perełkami przyrodniczo-historycznymi. W Świętej Katarzynie zobaczymy największy
kryształ górski w Polsce oraz autograf Stefana Żeromskiego w niewielkiej XIX-wiecznej kapliczce. Wejdziemy na Łysicę, najwyższy
szczyt Gór   Świętokrzyskich, przejdziemy przez tajemniczą Puszczę Jodłową, aby znaleźć  się na  Łysej Górze, gdzie odwiedzimy
perełkę regionu –  pobenedyktyński klasztor.  Zwiedzanie unikalnego kompleksu prahistorycznych kopalń  krzemienia pasiastego w
Krzemionkach Opatowskich. Obiadokolacja i  nocleg. 
III  Dzień Śniadanie.  Zwiedzanie  Jaskini  „Raj”  ze  wspaniałymi  formami
naciekowymi,  Zagnańsk  –   legendarny  Dąb  Bartek.  Obiad  w  drodze  powrotnej.
+Bilety wstępów ok. 45 zł

40-45 os –475zł  / 30-35 os – 570zł 

I Dzień Zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Królowej Luiza- Zabrze: „Strefa działań” - zajęcia polegają na aktywnym zwiedzaniu
dawnych wyrobisk.  Każda wycieczka prowadzona jest  przez  przewodnika i  kończy się  przejażdżką oryginalną  górniczą  kolejką
Karlik. Obiadokolacja i nocleg.
II  Dzień Śniadanie.  Szalona zabawa w jedynym w Polsce tego typu parku rozrywki  ENERGYLANDIA: roller  coaster,  karuzele,
urządzenia dla dzieci oraz udział w pokazach i widowiskach edukacyjnych, kino, strefa Water Park i wiele innych. Obiadokolacja i
nocleg.
III Dzień Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem: Szlakiem Królów Polskich - Wawel: katedra, Dzwon Zygmunta, Smok
Wawelski, Rynek Starego Miasta -  Kościół Mariacki, Sukiennice. Czas wolny w starej żydowskiej dzielnicy Kazimierz. Obiadokolacja
i nocleg.
IV  Dzień Śniadanie.  Przejazd  przez  Dolinę  Prądnika: Pieskowa  Skała,  Maczuga
Herkulesa, Kaplica na Wodzie. Częstochowa – zwiedzanie z przewodnikiem Zespołu
Klasztornego OO Paulinów, Muzeum 600-lecia, Arsenał, Skarbiec. Obiad w drodze
powrotnej. + Bilety wstępów ok. 135 zł

40-45 os – 580zł  / 30-35 os – 695zł

I  Dzień Gierłoż zwiedzanie  z  przewodnikiem  “Wilczego  Szańca“  (byłej  kwatery  Hitlera).  Spacer  po   mieście  z  unikatowym
obrotowym mostem -  ze  względu na typ  konstrukcji  jest  unikatowy w skali  kraju i  jeden  z  kilku  mostów tego  typu  w Europie.
Obiadokolacja i nocleg.
II  Dzień Śniadanie.  Safari  na  Mazurach  -  zwiedzanie  Parku  Dzikich  Zwierząt  w  Kadzidłowie:  większość  zwierząt  jest
zaprzyjaźniona z człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi, a nawet karmienie,
głaskanie i podziwianie z bliska. Przejazd do Mikołajek, czas wolny w  tak zwanej  - Perle Mazur, spacer po rynku i nowej części
wypoczynkowej  miasta oraz starej  części rybackiej.  Rejs statkiem po jednym z mazurskich jezior.  Przejazd na obiadokolację i
nocleg.
III  Dzień Śniadanie.  Przyjazd  do  ośrodka  „Kulka”:  oraz  zajęcia  Orienteering,
Enigma,  Survival,  szkoła przetrwania,  Park linowy. Obiad. Powrót w godzinach
wieczornych.+ bilety wstępów i zajęcia ok. 255 zł

40-45 os – 400zł  / 30-35 os – 475zł



I Dzień Wrocław- spacer po mieście: Rynek, Ratusz, pomnik A Fredry, Plac Solny, kamieniczki Jaś i Małgosia oraz wizyta w
nowo otwartym Afrykarium –  Oceanarium. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Kotliny Kłodzkiej.
II  Dzień Śniadanie.  Wycieczka  z przewodnikiem -  Kudowa Zdrój -  park zdrojowy,  „Kamienne Miasto”  -  Błędne Skały,
Karłów - Szczeliniec Wielki, Wambierzyce -  bazylika. Obiadokolacja i nocleg. 
III  Dzień Śniadanie.   Muzeum  Papiernictwa: Duszniki  Zdrój: rękodzieło  papiernicze  zwiedzanie  z  przewodnikiem  +
samodzielne czerpanie papieru. Zwiedzanie z przewodnikiem  Kopalni Złota w Złotym Stoku, muzeum minerałów, przejazd
podziemną kolejką i płukanie złota. Obiadokolacja i nocleg.
IV  Dzień Śniadanie.  Zwiedzanie  z  przewodnikiem  Twierdzy  Kłodzkiej  -
podziemny labirynt, kamienny most na Nysie - miniatura mostu Karola w Pradze.
Obiad w drodze powrotnej + Bilety wstępów  ok. 110 zł

40-45 os – 600zł  / 30-35 os – 710zł

I  Dzień Skalne  miasto”  -  zwiedzanie  unikatowego  kompleksu  wapiennych  skał  oraz  ruin  Zamku  Ogrodzienieckiego  w
Podzamczu. Przejazd Doliną Prądnika: Pieskowa Skała, Maczuga Herkulesa. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem Szlakiem Królów Polskich - Wawel: katedra, Dzwon Zygmunta,
rynek starego miasta - Kościół Mariacki, Sukiennice.  Zwiedzanie z przewodnikiem kopalni soli w Wieliczce. Przejazd  na
obiadokolację i nocleg w okolice Zakopanego.
III Dzień Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem  do Doliny Kościeliskiej oraz przejście przez Jaskinię Mroźną. Kościółek na
Krzeptówkach.  Spacer  po  Zakopanem:  Cmentarz  na  Pęksowym  Brzysku,  Atma,  skocznie  narciarskie,  pomnik  Tytusa
Chałubińskiego i Sabały.  Jaszczurówka – kościółek wg projektu Witkiewicza.  Panorama Tatr z Gubałówki (wjazd i zejście lub
odwrotnie). Czas wolny na słynnych zakopiańskich Krupówkach. Obiadokolacja i nocleg.
IV Dzień Śniadanie. Pieniński Park Narodowy - Spływ  przełomem  Dunajca ze
Sromowców Wyżnych do Szczawnicy - długość trasy ok. 18 km. Wyjazd w drogę
powrotną. Obiad. + bilety wstępu ok. 135 zł

40-45 os – 580zł  / 30-35 os – 700zł

I  Dzień Częstochowa  -  zwiedzanie  Jasnej  Góry  z  przewodnikiem: Zespół  Klasztorny oo  Paulinów,  Muzeum 600-lecia,
Arsenał, Skarbiec. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem: Szlakiem Królów Polskich - Wawel:  katedra, Dzwon Zygmunta,
rynek starego miasta -  Kościół  Mariacki,  Sukiennice.  Czas wolny.  Zwiedzanie z przewodnikiem  kopalni soli  w Wieliczce.
Obiadokolacja i nocleg.
III Dzień Śniadanie.  Wycieczka z przewodnikiem w Tatry  (trasa zależy od warunków pogodowych np. Rusinowa Polana,
Morskie Oko lub inna). Spacer po Zakopanem:  skocznie narciarskie, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, Atma, pomnik Tytusa
Chałubińskiego i Sabały, kościółek projektu Witkiewicza na Jaszczurówkach.  Obiadokolacja  i nocleg.
IV Dzień Śniadanie. Program do wyboru: I wariant/ Kościółek na Krzeptówkach. Dolina Kościeliska-wędrówka do schroniska
na Hali Ornak oraz  Smreczyńskiego Stawu.  Gubałówka – piękna panorama Tatr,  wjazd i zjazd krzesełkiem. Czas wolny na
Krupówkach. Wieczór regionalny - spotkanie z gawędziarzem – wesołe legendy i bajania góralskie. Obiadokolacja i nocleg. 
II wariant/  Wypad na Słowację (potrzebne paszporty lub  dowody osobiste!), Zwiedzanie z przewodnikiem pięknej  Jaskini
Swobody. „Tatralandia” - wspaniała zabawa  w kompleksie basenów termalnych. Obiadokolacja i nocleg.
V Dzień Śniadanie.  Przejazd  przez  Wadowice  -  miasto  Jana  Pawła  II  Chwile
zadumy w Oświęcimiu w byłym obozie koncentracyjnym . Obiad. I  Wariant:
+  bilety  wstępów  115zł    II  Wariant:  cena  695zł  40-45os  /  840zł  30-35os
+bilety wstępów  90zł + 35 Euro

40-45 os – 685zł  / 30-35 os – 830zł

I Dzień  Oświęcim - zwiedzanie z przewodnikiem byłego obozu koncentracyjnego. Obiadokolacja  i nocleg.
II Dzień  Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem:  Szlakiem Królów Polskich - Wawel:  katedra, Dzwon Zygmunta, Smok
Wawelski, rynek starego miasta- Kościół Mariacki, Sukiennice. Podziemia rynku (jeśli uda się zarezerwować).  Zwiedzanie z
przewodnikiem kopalni soli w Wieliczce. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
III Dzień Śniadanie.  Zabawa w jedynym w Polsce tego typu parku rozrywki  ENERGYLANDIA: roller  coaster,  karuzele,
urządzenia  dla  dzieci  oraz  udział  w  pokazach  i  widowiskach  edukacyjnych,  kino,  strefa  Water  Park  i  wiele  innych.
Obiadokolacja i nocleg.
IV Dzień Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem do Morskiego Oka.  Po południu spacer po Zakopanem: skocznie narciarskie,
Cmentarz  na  Pęksowym Brzysku,  Atma,  pomnik  Tytusa  Chałubińskiego  i  Sabały,  Czas  wolny na  słynnych  zakopiańskich
Krupówkach. Obiadokolacja i nocleg.
V Dzień Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Wadowice- miasto Jana Pawła II -czas na degustację papieskich
kremówek.  Częstochowa -  zwiedzanie  Jasnej  Góry  z  przewodnikiem:Zespół
Klasztorny OO Paulinów, Muzeum 600-lecia, Arsenał, Skarbiec. Obiad.
+ bilety wstępu  165 zł

40-45 os – 690zł  / 30-35 os – 825zł



I Dzień Gniezno - zwiedzanie z przewodnikiem katedry oraz Drzwi Gnieźnieńskich. Przejazd w okolice Karpacza  na  obiadokolację
i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem do Karkonoskiego Parku Narodowego, wjazd wyciągiem na Kopę i zdobycie
Śnieżki /1602 m n.p.m./,   zejście  szlakiem: Strzecha Akademicka,  Kocioł Małego Stawu,  Świątynia Wang,  spacer  po Karpaczu.
Możliwość zabawy na letnim torze saneczkowym ”Kolorowa" (zjazdy płatne dodatkowo). Obiadokolacja i nocleg.
III Dzień Śniadanie. Wędrówka piesza do ruin zamku Chojnik, zejście do Sobieszowa przez Zbójeckie Skały. Szklarska Poręba -
spacer po mieście. Wodospad Szklarki,  Obiadokolacja   i  nocleg.
IV Dzień Śniadanie. Wyjazd do Pragi z przewodnikiem - Hradczany, Most Karola,  Katedra św. Wita, Ratusz z zegarem Orloj,  Czas
wolny na zakupy. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Polski.
V Dzień Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Świebodzin słynny Pomnik Chrystusa Króla – Wotum wdzięczności (figura 36 m wys,
która   swoim wyglądem nawiązuje  do  pomnika  Chrystusa  Odkupiciela  w  Rio  de
Janeiro, od którego jest o 2 metry niższa). Krótka przerwa w podróży na „Magicznej
Górce”, gdzie przetestujemy, że autokar mimo wyłączonego silnika toczy się wbrew
prawom natury pod górę. Obiad w drodze powrotnej. + bilety wstępu  45 zł

40-45 os – 750zł  / 30-35 os – 890zł

I Dzień Wrocław- spacer  po mieście – Rynek,  Ratusz,  pomnik A Fredry,  Plac Solny,  kamieniczki Jaś i  Małgosia.  Do wyboru:  I
wariant/ Wizyta w nowo otwartym Afrykarium – Oceanarium II wariant/ Panorama Racławicka – unikatowe dzieło J. Styki i W.
Kossaka, Przejazd na obiadokolację i nocleg do Kotliny Kłodzkiej.
II Dzień Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem Park Narodowy Gór Stołowych: Błędne Skały - "kamienne miasto", Szczeliniec
Wielki - najwyższy, płaski jak stół wierzchołek pokryty skalnym labiryntem. Wambierzyce: bazylika.  Kłodzko – kamienny most z XV
w.  na  Nysie  -  miniatura  mostu  Karola  w  Pradze.  Zwiedzanie  z  przewodnikiem  Twierdzy  Kłodzkiej -  imponującej  budowli
wzniesionej przez Prusaków. Przejazd na obiadokolację i nocleg
III Dzień Wczesne śniadanie.  Całodzienna wycieczka do Pragi: (potrzebne dowody osobiste lub paszporty!!!) zwiedzanie miasta z
przewodnikiem: Hradczany, Katedra św. Witta, Most Karola, rynek staromiejski, pomnik Husa, ratusz ze słynnym zegarem Orloj, Plac
Wacława,  czas wolny na zakupy. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Polski 
IV Dzień Śniadanie.  Całodzienna piesza wycieczka z przewodnikiem do Karkonoskiego Parku Narodowego : zdobycie Śnieżki /
1602 m.n.p.m./, zejście szlakiem: Strzecha Akademicka, Kocioł Małego Stawu, Świątynia Wang. Spacer po Karpaczu . Możliwość
zabawy  na  letnim torze  saneczkowym  „Kolorowa”  (  przejazdy  na  Rynnie  Saneczkowej  i  Alpejskim  Torze  Bobslejowym  płatne
dodatkowo). Obiadokolacja i nocleg.
V Dzień Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przerwa w podróży na starówce w
Poznaniu lub wolny w kompleksie sportowym Malta Ski. Obiad. Powrót w godzinach
wieczornych. + Bilety wstępów ok. 95 zł

40-45 os – 760zł  / 30-35 os – 900zł

I Dzień Wrocław-  spacer po mieście: Rynek, Ratusz, pomnik A Fredry,  Plac Solny, kamieniczki Jaś i Małgosia oraz do wyboru:  I
wariant/ Wizyta w nowo otwartym Afrykarium – Oceanarium. II wariant/ Panorama   Racławicka – unikatowe dzieło J. Styki i W.
Kossaka, Przejazd na obiadokolację i nocleg do Kotliny Kłodzkiej.
II  Dzień Śniadanie.  Kudowa Zdrój  -   park  zdrojowy i  pijalnia  wód mineralnych,  „Kamienne Miasto”,  Błędne  Skały,  Karłów -
Szczeliniec Wielki. Wambierzyce – bazylika. Obiadokolacja i nocleg.
III Dzień Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem Twierdzy Kłodzkiej  - podziemny labirynt, kamienny most na Nysie - miniatura
mostu Karola w Pradze. Kletno - Jaskinia Niedźwiedzia lub zwiedzanie  Kopalni Złota w Złotym Stoku -  Muzeum Minerałów i
płukanie złota. Obiadokolacja i nocleg.
IV Dzień Śniadanie . Program do wyboru:  I wariant  - wyjazd do „Skalnego Miasta” w Adrsprach, spacer po czeskim miasteczku
Nachod. Powrót na obiadokolację i nocleg.  II wariant  - wyjazd do Pragi z przewodnikiem - Hradczany, Most  Karola, Katedra św.
Wita,  Ratusz  z  zegarem Orloj.  Powrót  na  obiadokolację  i  nocleg.  III  wariant -  Czechy-  Sky  Walk -  niezapomniane  widoki  i
ekscytująca trasa z dreszczykiem emocji podczas spaceru Ścieżką w Obłokach, która wije się wysoko nad ziemią na gigantycznej
drewnianej konstrukcji na zboczu góry Slamnik. Dodatkowo – możliwośc korzystania z innych atrakcji : park adrenalina, bag jump,tor
bobslejowy i in.W drodze powrotnej spacer po małym czeskim miasteczku Dolni Morava. 
V Dzień Śniadanie.  Gniezno  -  katedra-zwiedzanie  z  przewodnikiem  oraz  Drzwi
Gnieźnieńskich. Obiad w drodze powrotnej. 
Dopłata : I Wariant  + bilety wstępów ok. 115 zł  ceny w pozostałych
wariantach do przekalkulowania indywidualnie dla grupy.

40-45 os – 770zł  / 30-35 os – 910zł

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro


I Dzień Kazimierz Dolny – perła renesansu, spacer po mieście, Góra Trzech Krzyży, skąd roztacza się piękny widok na Wisłę.
Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień Śniadanie. Łańcut – zwiedzanie z przewodnikiem neobarokowego zamku i parku z oranżerią. Sanok - największe w
Polsce Muzeum Budownictwa Ludowego. Obiadokolacja i nocleg.
III Dzień Śniadanie.  Wycieczka z przewodnikiem: monumentalny pomnik przyrody „Kamień Leski”,  najciekawsze zabytki
Leska: zamek z XVI w,. Synagoga, Kirkut, szlak ikon w dolinie Sanu, zabytkowe cerkiewki, największa w Polsce zapora w
Solinie – spacer koroną zapory, bieszczadzkie uzdrowisko Polańczyk. Obiadokolacja i nocleg.
IV Dzień Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem  trasą „Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej”: wystawa przyrodnicza w muzeum
łowiectwa w Nowosiółkach, piesza wędrówka z przewodnikiem na Połoninę Wetlińską do „Chatki Puchatka” w samym sercu
Bieszczadzkiego  Parku  Narodowego  –  powrót  malowniczą  doliną  Solinki.
Obiadokolacja i nocleg.     
V Dzień Śniadanie. Ujazd – ruiny  zamku Krzyżtopór. Obiad w drodze powrotnej.
+ Bilety wstępów ok. 60 zł

40-45 os – 780zł  / 30-35 os – 930zł

I Dzień Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w Bieszczady. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
II  Dzień Śniadanie.  Spacer  na  główną  stację  Bieszczadzkich  Drezyn  Rowerowych.  Przejazd   Bieszczadzkimi  Drezynami
Rowerowymi  na  trasie  Uherce  Mineralne  –  Stefkowa  –  Uherce  Mineralne  (2  godziny).   Spacer  powrotny  do  ośrodka
noclegowego. Zabawy Bumper Ball i Archery Tag (2 godziny – dzielimy grupy na 2 części – jedna bawi się w kulach, w tym
samym  czasie  druga  ma  Archery  Tag  i  zamiana).  Czas  wolny  na  terenie  ośrodka.  Możliwość  zorganizowania  ogniska.
Obiadokolacja i nocleg.
III  Dzień Śniadanie. Spotkanie  z  przewodnikiem.  Przejazd  do  Bieszczadzkiego  Parku  Narodowego.  Punkt  widokowy nad
Lutowiskami – jeden z najpiękniejszych widoków na Bieszczady Wysokie. Cerkiew w Smolniku nad Sanem – zapisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO w 2013 roku! Wizyta w Bacówce – „oscypki, sery huculskie, feta i bundz” – możliwość
degustacji i zakupu świeżych serów spod bieszczadzkich połonin. Przejście górskie do wyboru: Przełęcz Wyżna – Połonina
Wetlińska – Brzegi  Górne (ok 3 h).  Przerwa na  posiłek dla  zmęczonych wędrowców (nie wliczone w cenie)  w Karczmie
Brzeziniak – możliwość spróbowania świeżego pstrąga lub sycącej kuchni dawnych górali. Przejazd dziką doliną rzeki Solinki –
widok opustoszałych miejscowości w Bieszczadach.) Obiadokolacja i nocleg.
IV Dzień Śniadanie.  Spotkanie  z  przewodnikiem i  wyjazd  z  ośrodka.  Wzgórze  Sobień  –  ruiny zamku Kmitów.  Rezerwat
przyrody. Przejazd do Sanoka. Spotkanie z instruktorami spływu pontonowego – Spływ pontonowy na trasie Sanok – Liszna
(ok.  1,5-2  godz.).  Możliwe ognisko  na  trasie  (+  12  zł/osoba).  Caritas  w  Myczkowcach –  Ogród Biblijny oraz  Miniaturki
drewnianych  cerkwi  i  kościółków  karpackich.  Solina  –  spacer  po  najwyższej  w  Polsce  zaporze  wodnej.  Polańczyk  –
bieszczadzkie uzdrowisko. Punkt widokowy na meandry Zalewu Solińskiego  na wzgórzu   Kiczerka w Polańczyku. Powrót do
ośrodka. Pożegnalna dyskoteka lub ognisko. Obiadokolacja i nocleg. 
V Dzień Śniadanie.  Wyjazd w drogę powrotną.  W przerwie  obiad.  Powrót  w
godzinach nocnych.+ Bilety wstępów ok. 170 zł

40-45 os – 820zł  / 30-35 os – 970zł

Biuro Turystyczne BIT

Danuta Reptowska

77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 3

tel. 59 822 24 51  tel./fax 59 822 54 95

e-mail biuro@bitbytow.pl

www.bitbytow.pl

• Rok założenia 1991

• numer zezwolenia w Rejestrze Organizatorów 

i Pośredników Turystycznych: 242

• gwarancja ubezpieczeniowa: SIGNAL IDUNA 

• numer konta: 

21 1020 4708 0000 7402 0003 3167

mailto:biuro@bitbytow.pl


W OFERCIE NASZEGO BIURA
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO RÓWNIEŻ:

>Wycieczki zagraniczne  i wczasy pod palmami

  (oferta renomowanych polskich biur podróży: m.in. 

  Grecos Holiday, Itaka, Rainbow Tours, Coral Travel,  

  Ecco Holiday, Almatur).

 > Wycieczki krajowe i zagraniczne dla grup dorosłych 

> Imprezy integracyjne z ciekawymi programami

>Bilety lotnicze i  autokarowe

         > Kolonie, obozy, zimowiska

 

        > Usługi małej poligrafii

PORÓŻUJEMY Z WAMI JUŻ PRAWIE 30 LAT !!!!!


