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organizujemy wyjazdy
dla nauczycieli

o szczegóły pytaj w biurze!

Biuro odznaczono medalem za zasługi dla turystyki. Nasz katalog 
zawiera bogatą ofertę imprez rekreacyjno – turystycznych, jedno, dwu, 
trzy  i wielodniowych, w kraju i zagranicą. Informator został wzbogaco-
ny o nowe pozycje, a kilka lat doświadczeń na rynku turystycznym 
pozwala coraz lepiej obsługiwać naszych klientów. Staramy się, aby 
uwzględniając w programach najciekawsze zakątki danej trasy dostoso-
wać ceny imprez do możliwości finansowych rodziców, którzy ponoszą 
koszty wyjazdu dzieci i młodzieży.

Posiadamy sprawdzoną kadrę pilotów i przewodników, bazę noclegową 
oraz autokary klasy turystycznej 28, 40, 45, 49, 55, 60 i 75 osobowe. 
Jeżeli zadali sobie Państwo trud wymyślenia własnej wycieczki (trasa, 
program, termin) to dołożymy starań, aby taką imprezę dla Państwa 
zorganizować. Jeżeli zdecydowaliście się Państwo na jedną z wycie-
czek przedstawionych w katalogu, to prosimy o kontakt telefoniczny z 
biurem w celu umówienia szczegółów.

KATALOG DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA NASZEJ STRONIE: WWW.SPORTREK.PL

SZANOWNI
PAŃSTWO!

Młodzieżowe Centrum Sportu, Rekreacji i Wypoczynku po raz 
kolejny pragnie zaprosić do skorzystania z przygotowanej 
oferty wycieczek szkolnych.
Jesteśmy touroperatorem wycieczek dla szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Oferujemy również wycieczki dla 
nauczycieli w kraju i zagranicą.
Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystyki wydany przez Wojewodę Wielkopolskie-
go, nr 0148K. Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową tourope-
ratora - nr. M522598 wystawioną przez Signal Iduna Polskie 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na kwotę 38.135,50, euro. 
Biuro zarejestrowane jest też w Centralnym Rejestrze zezwoleń 
na działalność organizatorów turystyki. Posiadamy rekomenda-
cję Wielkopolskiej Izby Turystycznej.

WCZESNE ZAMÓWIENIE TO MOŻLIWOŚĆ WYBORU
NAJLEPSZEGO TERMINU WYCIECZKI I SPRAWDZONEJ BAZY!

1. TRÓJMIASTO
2. KRAKÓW I OKOLICE

3. WINOBRANIE ZIELONA GÓRA (POBYT W WINNICY)
4. POBYTY W OŚRODKACH SPA I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
5. BYDGOSZCZ POŁĄCZONY ZE SPEKTAKLEM W OPERZE

6. WARSZAWA
7. BIESZCZADY

8. KOTLINA KŁODZKA
9. LUBBENAU - SzpREWALD - wyspa leHd

10. PRAGA
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Nr. Konta Santander Bank SA
24 1090 1391 0000 0001 0636 4757

KATALOG DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA NASZEJ STRONIE: WWW.SPORTREK.PL

O SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY I CENY PROSIMY PYTAĆ W BIURZE. 
ZORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ KAŻDĄ WYCIECZKĘ WEDŁUG PAŃSTWA PROPOZYCJI!

1. TRÓJMIASTO
2. KRAKÓW I OKOLICE

3. WINOBRANIE ZIELONA GÓRA (POBYT W WINNICY)
4. POBYTY W OŚRODKACH SPA I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
5. BYDGOSZCZ POŁĄCZONY ZE SPEKTAKLEM W OPERZE

6. WARSZAWA
7. BIESZCZADY

8. KOTLINA KŁODZKA
9. LUBBENAU - SzpREWALD - wyspa leHd

10. PRAGA

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI
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1. TRÓJMIASTO
2. KRAKÓW I OKOLICE

3. WINOBRANIE ZIELONA GÓRA (POBYT W WINNICY)
4. POBYTY W OŚRODKACH SPA I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
5. BYDGOSZCZ POŁĄCZONY ZE SPEKTAKLEM W OPERZE

6. WARSZAWA
7. BIESZCZADY

8. KOTLINA KŁODZKA
9. LUBBENAU - SzpREWALD - wyspa leHd

10. PRAGA

Z turystycznym pozdrowieniem
Grażyna Bartkowiak - właściciel

WARUNKI UMOWY
DLA UCZESTNIKÓW WYCIECZEK
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ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY 
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00
Pod nr telefonu 61 86-60-896 
tel. kom. 603-853-186 – sobota nieczynne

MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU,
REKREACJI I WYPOCZYNKU
Grażyna Bartkowiak
Ul. Skryta 8/3, 60-779 POZNAŃ

e-mail: sportrek.bt@wp.pl

WZÓR ZGŁOSZENIA WYCIECZKI
DOSTĘPNY NA NASZEJ
STRONIE INTERNETOWEJ

W przypadku przedpłaty u gestora bazy noclegowej danej wycieczki kwota wpłacona przepada!

1. ZAWARCIE UMOWY
NASTĘPUJE W MOMENCIE ZŁOŻENIA LUB
PRZESŁANIA POCZTĄ LUB NA ADRES EMAIL
ZAMÓWIENIA NA DANĄ
IMPREZĘ I PODPISANIA UMOWY

3. opłata za wycieczki
1-dniowe – 14 dni przed terminem wyjazdu
kilkudniowe – można opłacać w ratach
I rata 2 tygodnie po złożeniu zamówienia
30% ceny wycieczki / os. 
rata końcowa na 21 dni przed wyjazdem

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
WYCIECZKI 1-DNIOWE – najpóźniej na 30 dni
przed rozpoczęciem imprezy

WYCIECZKI KILKUDNIOWE – z dużym
wyprzedzeniemok. 4-6 miesięcy

4. koszt rezygnacji
Wycieczki jednodniowe:
- 100 zł kosztów manipulacyjnych za grupę
   do 10 dni przed rozpoczęciem imprezy
- 50% ceny w przypadku rezygnacji poniżej 10 dni
- 100% ceny imprezy w przypadku rezygnacji
   na 7 dni przed wyjazdem

Wycieczki kilkudniowe:
- do 21 dni – 150 zł/osobę
- od 14 do 7 dni – 50%
- poniżej 7 dni – 100%

Cena imprezy może ulec zmianie tylko w przypadku istotnych zmian
cen niezależnych od Biura (paliwo, wstępy).

Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone z jego winy.
Ceny imprez podanych w informatorze dotyczą wyjazdów z m. Poznania.



WAŻNE informacje! ZAPOZNAJ SIĘ PRZED
ZAKUPEM WYCIECZKI!

Istnieje możliwość ubezpieczenia dodatkowego w wysokości 2 zł / osobę (wycieczki krajowe jednodniowe). 
Nie dotyczy wycieczek zagranicznych - tutaj ubezpieczenie NNW i KL wliczone jest do ceny wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenach WYCIECZEK

dwudniowe, trzydniowe i wielodniowe

JEDNODNIOWE, ŚWIĄTECZNE, JEDNODNIOWE ZGRANICZNE
1. TRANSPORT AUTOKAREM
2. BILETY WSTĘPU (NIE DOTYCZY WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH)
3. OPIEKA PILOTA PRZEWODNIKA
4. UBEZPIECZENIE KL PRZY WYCIECZKACH ZAGRANICZNYCH
5. PARKINGI, OPŁATY DROGOWE, PODATEK VAT

1. TRANSPORT AUTOKAREM
2. BILETY WSTĘPU (NIE DOTYCZY WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH)
3. OPIEKA PILOTA PRZEWODNIKA
4. UBEZPIECZENIE NNW (KRAJOWE) ORAZ NNW+KL (ZAGRANICZNE)
5. NOCLEGI
6. WYŻYWIENIE (ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE ORAZ OBIAD JEDNODANIOWY W OSTATNIM DNIU
7. PARKINGI, OPŁATY DROGOWE, PODATEK VAT, TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY I UBEZPIECZENIOWY

UWAGA! W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYMI ZMIANAMI KOSZTÓW
O AKTUALNĄ CENĘ WYJAZDU ORAZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYCIECZKI

PYTAJ W BIURZE POD NUMERAMI TELEFONU
(61) 8 660 896, KOM. 603 853 186 LUB WYŚLIJ ZAPYTANIE NA EMAIL

SPORTREK.BT@WP.PL

CENY WYCIECZEK SĄ USTALANE W OPARCIU o PRZEDZIAŁY
ILOŚCIOWE OSÓB Wg PONIŻSZEJ TABELI

40 I WIĘCEJ osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

34-30 osób
+ 2 op. bezpł.

29-25 osób
+ 2 op. bezpł.
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wycieczki jednodniowe

polska
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SPIS TREŚCI

WYCIECZKI JEDNODNIOWE POLSKA

1. LÓDŹ - ORIENTARIUM

2. LÓDź - EC1

3. WARSZAWA - Centrum Nauki Kopernik

4. szczecin - Spacer po zabytkach miasta

5. WROCŁAW - 3 warianty

6. KŁODAWA - KOPALNIA SOLI

7 .BYDGOSZCZ- MUZEUM BRUDU I MYDŁA

8. TORUŃ - planetarium

9. TORUŃ - CENTRUM ASTRONOMI W PIWNICACH 

10. SZLAK PIASTOWSKI - 3 warianty

11. GNIEZNO MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO

12. SZLAK ADAMA MICKIEWICZA

13. śmiełów - gołuchów

14. międzyrzecki rejon umocniony

15. konin - mikroskala

KAŻDĄ WYCIECZKĘ MOŻEMY ZMODYFIKOWAĆ WEDŁUG PROPOZYCJI KLIENTA.

str. 7

str. 7

str. 8

str. 8

str. 9

str. 10

str. 10

str. 11

str. 11

str. 12

str. 12

str. 13

str. 13

str. 14

str. 14
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1. Łódź - orientarium

Orientarium w Łodzi to największa inwestycja w historii łódzkiego ZOO. W tym nowoczesnym ZOO 
powstało 7 zbiorników oceanicznych i 3 słodkowodne. Największą atrakcją Orientarium jest podwodny 
tunel, gdzie można obserwować rafę koralową, basen dla rekinów i płaszczek. 60% przestrzeni łódzkiego 
Orientarium tonie w egzotycznej, tropikalnej zieleni i zajmuje połowę terenu łódzkiego ZOO. Powstały też 
nowoczesne pawilony, wybiegi i woliery, a całość uzupełniona jest zapleczem rekreacyjno-gastronomicz-
nym. Po pobycie w ZOO spacer Łódzką Aleją Gwiazd, gdzie znajdują się odciski dłoni z nazwiskami najzna-
komitszych postaci polskiej kinematografii Przejście spacerkiem w okolice kompleksu przemysłowego 
Izraela Kalmanowicza Poznańskiego zwiedzanie terenów imperium. Obecnie jest to kompleks handlowo 
rozrywkowy zwany „Manufakturą”.

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

2. Łódź - EC1

Przejazd autostradą do Łodzi - zajęcia w  EC-1 Zachód, gdzie  powstało interaktywne Centrum Nauki i 
Techniki, które jest ośrodkiem muzealno-edukacyjno-rekreacyjnym. W centrum znajdują się stałe ekspo-
zycje składające się z interaktywnych urządzeń umożliwiających samodzielne przeprowadzanie doświad-
czeń, badanie różnego rodzaju zjawisk fizycznych, przeprowadzanie reakcji chemicznej, czy badanie 
struktury biologicznej. W EC-1 obejrzymy również Seans w Planetarium, które  jest najnowocześniejszym 
w Polsce, gdzie zobaczymy najdalsze zakątki Kosmosu w rozdzielczości ponad 8K. Po zajęciach przejazd 
do Centrum miasta, zwiedzanie miasta z okien autokaru. Przejście spacerkiem w okolice kompleksu 
przemysłowego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego zwiedzanie terenów imperium. Obecnie jest to 
kompleks handlowo rozrywkowy zwany „Manufakturą”, po zwiedzaniu czas wolny na posiłek (we 
własnym zakresie) i wyjazd w drogę powrotną do domu.                                                                                                                                                      

cena OD 180 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 180 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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Przejazd autostradą do Łodzi - zajęcia w  EC-1 Zachód, gdzie  powstało interaktywne Centrum Nauki i 
Techniki, które jest ośrodkiem muzealno-edukacyjno-rekreacyjnym. W centrum znajdują się stałe ekspo-
zycje składające się z interaktywnych urządzeń umożliwiających samodzielne przeprowadzanie doświad-
czeń, badanie różnego rodzaju zjawisk fizycznych, przeprowadzanie reakcji chemicznej, czy badanie 
struktury biologicznej. W EC-1 obejrzymy również Seans w Planetarium, które  jest najnowocześniejszym 
w Polsce, gdzie zobaczymy najdalsze zakątki Kosmosu w rozdzielczości ponad 8K. Po zajęciach przejazd 
do Centrum miasta, zwiedzanie miasta z okien autokaru. Przejście spacerkiem w okolice kompleksu 
przemysłowego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego zwiedzanie terenów imperium. Obecnie jest to 
kompleks handlowo rozrywkowy zwany „Manufakturą”, po zwiedzaniu czas wolny na posiłek (we 
własnym zakresie) i wyjazd w drogę powrotną do domu.                                                                                                                                                      

3. Warszawa - centrum nauki kopernik

GWARANTOWANY BILET WSTĘPU (DO WYCZERPANIA REZERWACJI)

Centrum Nauki Kopernik to przestrzeń dedykowana samodzielnemu poznawaniu świata 
poprzez doświadczenie. Misją placówki jest rozbudowanie ciekawości, wspomaganie samo-
dzielnego poznawania świata i uczenia się oraz okazanie, że specyfika wielu skomplikowanych 
procesów i zjawisk nie jest wcale taka trudna do zrozumienia. Centrum Nauki Kopernik to 
nowoczesna placówka, której zadaniem jest zaciekawienie nauką. Ponad 400 eksponatów, 
które można dotykać, wąchać, smakować i przeprowadzać własne eksperymenty.

Interaktywne eksponaty pogrupowane są w galeriach tematycznych. Pobyt w centrum to 
wspaniała zabawa dla wszystkich. Po zajęciach w CNK przejście piesze na Starówkę, krótkie 
zwiedzanie Krakowskiego Przedmieścia, czas wolny na posiłek we własnym zakresie. 

cena OD 180 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 160 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

4. SPACEREM PO ZABYTKACH SZCZECINA

Spacer po pięknym mieście rozpoczniemy od Wałów Chrobrego – miejsca, z którym wiele osób kojarzy 
sobie Szczecin. Spacerując możemy podziwiać Akademię Morską, Gmach Muzem i Urząd wojewódzki 
oraz interesującą fontannę. Drugim punktem spaceru jest Baszta Siedmiu Płaszczy, do której udamy się 
idąc wzdłuż Odry. Jest ona pozostałością dawnych murów obronnych, które kiedyś otaczały miasto. 
Niedaleko baszty znajduje się perełka Szczecina czyli przepiękne odnowiony Zamek Książąt Pomorskich. 
Z zamku udamy się na Rynek Sienny po drodze podziwiając kamienicę Loitzów, w której mieści się Liceum 
Plastyczne. Na rynku otoczonym zrekonstruowanymi kamienicami znajduję się gotycki Ratusz Staromiej-
ski. Naprzeciwko ratusza stoi gotycki koścół pofranciszkański św. Jana Ewangelisty zbudowany w XIV w. 
Ostatnim miejscem naszej wycieczki jest najstarsza świątynia Szczecina, kościół św. Piotra i Pawła, w 
którym znajdują się największa ozdoba kościoła plafon z 1703 r., natomiast na ścianach zewnętrznych 
umieszczono maszkarony, które przedstawiają twarze autentycznych mieszkańców średniowiecznego 
Szczecina.
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5. wrocław - 3 warianty

I WARIANT - ZOO AFRYKARIUM - STARÓWKA - SZLAK KRASNALI

Zwiedzanie ZOO, Afrykarium oraz Starego Rynku Szlakiem Krasnali. Afrykarium to unikatowy na 
skalę światową kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym 
Czarnego Kontynentu. W 19 akwariach i basenach o pojemności niemal 15 000 000 l wody 
prezentowane są zwierzęta zamieszkujące plaże i rafę koralową Morza Czerwonego, rzekę Nil, 
krainę Wielkich Rowów Afrykańskich, głębię Kanału Mozambickiego, plaże Wybrzeża Szkieletów 
(Namibia) i Dżunglę dorzecza Kongo. Kolejna ekspozycja poświęcona jest Wybrzeżu Szkieletów w 
Namibii, gdzie prezentowane są pingwiny oraz kotiki afrykańskie. Rafa Morza Czerwonego to 
obecnie około 1500 bajecznie kolorowych ryb oraz 1200 sztucznych koralowców.

cena OD 180 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

II WARIANT - PANORAMA RACŁAWICKA - STARÓWKA - SZLAK KRASNALI

Przejazd do Wrocławia, zwiedzanie Panoramy Racławickiej, przejście na starówkę oraz spacer 
szlakiem krasnali, zwiedzanie Ostrowa Tumskiego.

III WARIANT - WROCŁAW ZOO AFRYKARIUM - HYDROPOLIS

Przejazd do Wrocławia, zwiedzanie ZOO wraz z Afrykarium, przejazd do interaktywnego centrum 
wiedzy o wodzie Hydropolis. Krótki spacer szlakiem krasnali na Starówce.

cena OD 160 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 150 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

6.KŁODAWA - KOPALNIA SOLI

Zwiedzanie Kopalni Głębinowej Soli w Kłodawie - program zwiedzania obejmuje prelekcję na temat 
historii powstania złóż włodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m pod 
powierzchnią ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s pozostawia człowiekowi niezapomniane wraże-
nia), przejście chodnikami do podziemnej kaplicy Św. Kingi – patronki górników, oraz obejrzenie 
wyeksploatowanych komór solnych. Istnieje też możliwość zobaczenia maszyn używanych w 
podziemnym górnictwie solnym oraz innych osobliwości górnictwa solnego między innymi naturalnej 
soli kamiennej o barwie białej i unikalnej różowej, powstałej w okresie cechsztyńskim (ponad 200 mln 
lat wstecz) z odparowania mórz i oceanów. Sól wydobywana w Kłodawie znajduje zastosowanie jako 
sól kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogo-
wnictwie do zimowego utrzymania dróg.  

7. BYDGOSZCZ- MUZEUM BRUDU I MYDŁA

Zwiedzania miasta z przewodnikiem ( Spichrze nad Brdą, Wyspa Młyńska, Kościół NMP) następnie  odwie-
dzimy  Muzeum Wodociągów gdzie dowiemy się co to jest woda i dlaczego nie można bez niej żyć , skąd 
się bierze i jak trafia do kranów , dlaczego należy o nią dbać i chronić . Dowiemy się również jak pozbywa-
my się nieczystości. Po takiej lekcji odwiedzimy bardzo atrakcyjne Muzeum Mydła i Historii Brudu. Jest to 
miejsce niezwykłe tak jak jego nazwa. Pracownicy muzeum  opowiedzą historię  mydła i brudu  poprzez 
ciekawostki, również te nienajlepiej pachnące, podszkolą w praniu na tarze, a także przeniosą  w  czasie do 
średniowiecznej łaźni . Będzie można  zważyć mydło w Kolonialce u Dziadziusia Ażurowego. Do tego               
w ramach warsztatów mydlanych każdy będzie mógł  stać się artystą - zaprojektować i wykonać swoje 
własne mydło, które oczywiście zabierze ze sobą na pamiątkę tych magicznych chwil spędzonych w  
Muzeum! 

cena OD 140 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 145 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

8. toruń - planetarium

Przejazd do Torunia. Zwiedzanie Torunia (Stare Miasto, Krzywa Wieża, Kościół NMP, Dom Mikołaja 
Kopernika - bez wnętrz, ruiny Zamku Krzyżackiego). Obejrzenie SEANSU W PLANETARIUM.

Przejazd na trasie Poznań – Piwnice – Toruń. Zwiedzanie największego ośrodka astronomii obserwacyj-

nej w Polsce (największy teleskop, słynny w świecie historyczny astrograf Drapera, oraz potężny trzeci 

co do wielkości w Europie 32 radioteleskop RT-4). Zwiedzanie wraz z pracownikiem naukowym Uniwer-

sytetu Mikołaja Kopernika, Katedry Astronomii i Astrofizyki oraz Katedry Radioastronomii. Przejazd do 

Torunia, krótkie zwiedzanie miasta oraz obejrzenie SEANSU W PLANETARIUM.

cena OD 130 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 160 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

9.TORUŃ - CENTRUM ASTRONOMI
M. KOPERNIKA W PIWNICACH TORUŃ PLANETARIUM

Przy wczesnym zamówieniu wycieczki na życzenie 
możliwość rezerwacji za dodatkową opłatą około (20 
zł / os.) udział w warsztatach wypieku piernika, wstępu 
do Orbitarium lub Domu Legend 
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WARIANT I – Przejazd do Uzarzewa – zwiedzanie Muzeum Łowiectwa, Lednogóra – zwiedzanie Ostrowa 
Lednickiego, przepłynięcie promem na Wyspę, przejazd do Gniezna, zwiedzanie Katedry.

WARIANT II – Przejazd do Lednogóry – zwiedzanie Ostrowa Lednickiego, przejazd do Biskupina, po trasie 
zwiedzanie pomnika Leszka Białego. Na życzenie klienta za dodatkową opłatą przejażdżka kolejką wąsko-
torową do Wenecji, zwiedzanie Muzeum Kolejki Wąskotorowej.

WARIANT III – Trasa – Ostrów Lednicki, Gniezno (zwiedzanie Katedry), Kruszwica (zwiedzanie Mysiej 
Wieży). Za dodatkową opłatą możliwość rejsu stateczkiem po jeziorze Gopło ok. 15 zł / os.

UWAGA - XXVII FESTYN ARCHEOLOGICZNY BISKUPIN POŚWIĘCONY MATCE NATURZE
TERMIN 14-18 WRZEŚNIA (ŚRODA - NIEDZIELA).

10. Szlak piastowski - 3 warianty

cena OD 115 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

11. GNIEZNO MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO

GNIEZNO - zwiedzanie Katedry, lekcja muzealna w Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz 
zwiedzanie muzeum. Do wyboru trzy programy: ”Legendy Piastowskie” (lekcja historyczna o 
początkach państwowości) „Życie i zwyczaje rycerskie” (lekcja o polskich rycerzach, dzieci dowia-
dują się czym walczył rycerz lub „Królowie, rycerze, budowniczowie” (lekcja z podziałem na 
grupy).

cena OD 100 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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12. SZLAK ADAMA MICKIEWICZA

Śmiełów – Muzeum A. Mickiewicza, Kopaszewo – 1931 r. gościł tu Adam Mickiewicz, Pałac klasy-

cystyczny i piękny park, Soplicowo – skansen dekoracji do filmu „Pan Tadeusz”.

cena OD 90 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

13. Śmiełów - gołuchów

Przejazd do Śmiełowa. Zwiedzanie Muzeum 
Adama Mickiewicza. Przejazd do Gołuchowa – 
zwiedzanie Zespołu Pałacowego i Parku Angiel-
skiego oraz spacer przez park do zagrody 
Żubrów.

cena OD 115 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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14. MIEDZYRZECKI REJoN UMOCNIONY

Zapraszamy do obejrzenia jak żyją nietoperze w 
środowisku naturalnym i w warunkach hodowla-
nych, przejście podziemnym tunelem, zwiedza-
nie głównych rejonów umocnień. Uczestnicy 
zabierają: latarkę, ciepłą nieprzemakalną odzież i 
buty. Uwaga! Istnieje możliwość zorganizowa-
nia ogniska (kiełbaski we własnym zakresie)
 

cena OD 120 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

15. KONIN - MIKROSKALA

Niezwykłość tego miejsca polega na wystawie makiet przedstawiających rożne WYDARZENIA a 

nie tylko budynki jak to ma miejsce w licznych Parkach Miniatur. Tematyka makiet obejmuje histo-

rię, zjawiska przyrodnicze oraz makiety filmowe dla dzieci i młodzieży. Atrakcyjność tego miejsca 

zwiększają interaktywne makiety kolejowe oraz kulkowe tsunami z dziesięcioma tysiącami kulek 

szklanych uruchamianych i sterowanych przez dzieci. 

cena OD 120 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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1. BERLIN

Wyjazd grupy godz. 6.00, przyjazd do Berlina ok. godz. 9.30.  

Berlin jest jedną z ważniejszych w Europie metropolii globalnych, ponadto ważnym węzłem 
komunikacyjnym Niemiec i Europy, zarówno kolejowym, lotniczym i drogowym. Ważny ośrodek 
naukowy, kulturalny i artystyczny. 

Zwiedzanie Berlina Wschodniego: Mur Berliński, Reichstag, Brama Brandenburska, spacer przez 
centrum, Pergamon, Alexanderplatz z wieżą telewizyjną. Zwiedzanie Berlina Zachodniego, czas 
wolny na zakupy przy Europa Center. Wyjazd z Berlina ok. godz. 18.00, przyjazd do Poznania ok. 
godz. 21.30.

Warte zwiedzania: Muzeum Techniki lub Muzeum Natury (przyrodnicze) płatne dodatkowo ok. 2 €

2. DREZNO

Wyjazd grupy godz. 5.00, przejazd do granicy i przejazd do Drezna około godz. 10.00 rozpoczęcie 
zwiedzania miasta: Kompleks Pałacowy Zwinger – Galeria Starych Mistrzów Malarstwa, Zbrojow-
nia, spacer po mieście Hofkirche – największy Kościół Saksonii zwany Katedrą, Ratusz. Przejście 
do handlowego centrum miasta i czas wolny na posiłek i zakup pamiątek. Wyjazd z Drezna w 
drogę powrotną ok. godz. 17.00, zakończenie imprezy w Poznaniu ok. godz. 21.30.

UWAGA! Wstęp do zwiedzanych obiektów bezpłatnie
dla młodzieży do 16 lat.

Powyżej 16 lat płatne około 10 euro.

cena OD 170 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika,
ubezpiecznie KL i NNW

cena OD 160 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika,
ubezpiecznie KL i NNW
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3. COTTBUS

Wyjazd grupy o godz. 6:00, w programie:

- seans w planetarium (trzy programy do wyboru) – 45  min.
- słońce, księżyc i gwiazdy (dla najmłodszych w wieku od 8 do 13 lat)
- bezgraniczne przestrzenie (dla młodzieży w wieku od 12 do 15 lat)
- Safari gwiezdne (dla młodzieży powyżej 13 roku życia)
- pobyt w ogrodzie Zoologicznym – karmienie słoni 
- pobyt w Manufakturze Czekolady - film, warsztaty, zdobienia i kubek gorącej czekolady

4. LUBBENAU - szprewald

Wyjazd grupy ok. godz. 6.00 przejazd na tereny  Niemieckiej Wenecji do Lübbenau ok. godz. 12.00 
wycieczka łodzią  kanałami Szprewy. W czasie rejsu poczęstunek regionalnym przysmakiem (chleb ze 
smalcem , kiszony ogórek oraz napój). 

Spreewald to kraina unikalna w skali europejskiej. Olbrzymi rezerwat biosfery uznany przez UNESCO. To 
unikalne krajobrazy z niezwykle gęstą siecią dróg wodnych. Płynąc łodziami napotyka się liczne małe 
wysepki, tworzące niezapomniane widoki, wspaniała przyroda, mnóstwo ptaków wodnych i ciekawych 
roślin. Rzeka położona jest w samym środku krainy Spreewaldu.  

Zwiedzimy również  Freilandmuseum  na wyspie Lehd jest to  skansen architektury tego rejonu. Zacho-
wała się tutaj drewniana zabudowa łużycka a założenie urbanistyczne osady pozostaje pod ochroną 
konserwatorską. UWAGA! Biletu na rejs i wstęp na wyspę wliczone w cenę wycieczki. 

cena OD 250 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika,
ubezpiecznie KL i NNW, bilety wstępu

cena OD 170 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika,
ubezpiecznie KL i NNW

UWAGA – Wstępy do zwiedzanych obiektów
płatne dodatkowo ok. 10 €
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5. park filmowy babelsberg

Park Filmowy Babelsberg to istniejący już 20 lat tematyczny park rozrywki, położony tuż obok 
jednych z najstarszych studiów filmowych świata, gdzie zwiedzający mogą w cieniu znamieni-
tej tradycji oraz pośród fascynujących dekoracji i wystaw, zapoznać się z pracą specjalistow od 
filmowego rzemiosła czy sekretami budowy filmowych kulis. A to nie wszystko! Pakr filmowy to 
także doskonała zabawa. Niezbędny dreszcz emocji zapewniają wielowymiarowe seanse w 
kinie 4D i interaktywnym kinie XD oraz symulacja akcji w łodzi podwodnej w zbudowanym z 
oryginalnych filmowych dekoracji obiekcie. Przy okazji wspaniałej zabawy można zapoznać się 
z pracą scenografów, charakteryzatorów czy kostiumologów.

Cena wstępu do Parku Filmowego płatna dodatkowo ok. 17 euro / osobę.

6. poczdam

Poczdam to miasto we wschodnich Niemczech, położone nad Hawelą. Stolica i największe miasto 
kraju związkowego Brandenburgia, wchodzące w skład obszaru metropolitalnego Berlin-Bran-
denburg.

Wyjazd grupy o godz. 6:00. Zwiedzanie wyjątkowej rokokowej rezydencji Hohenzlernów - Pałacu 
Sanssouci, wraz z niezwykłymi ogrodami tarasowymi. Spacer dziedzińcami Pałacu Cecillenhof, w 
którym miała miejsce konferencja poczdamska, urokliwa uliczki starego miasta - Kościół Pokoju, 
Brama Brandenburska, zakupy w centrach handlowych - Primark lub A10. 

Wyjazd do Poczdamu możemy również połączyć z wycieczką do Berlina. Wstępy do zwiedzanych 
obiektów płatne dodatkowo ok. 15 euro

cena OD 160 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika,
ubezpiecznie KL i NNW

cena OD 150 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika,
ubezpiecznie KL i NNW
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7. Miśnia - fabryka porcelany

Wyjazd grupy o godz. 6:00. Zwiedzanie najstarszej w Europie założonej w 1710 roku, działającej 
do dzisiaj manufaktury porcelany - zaznajomienie się etapami procesu wyrobu „białego złota” 
oraz zwiedzanie muzeum z 3 tys. wyrobów.

Wśród eksponatów znajdują się wspaniałe organy z porcelany czynne do dnia dzisiejszego – 
możliwość wysłuchania krótkiego koncertu. Spacer po zabytkowym mieście, wejście na wzgó-
rze gdzie znajduje się zamek Albrechtsburg oraz gotycka Katedra św. Jana i św. Donata.

UWAGA - Wstępy płatne dodatkowo ok. 10 €

8. LIPSK

Wyjazd grupy o godz. 5.00 przejazd do LIPSKA. Zwiedzanie miasta największych targów w Europie 
oraz muzyki epoki baroku; spacer szlakiem gotyku, renesansu i baroku: Ratusz, Sukiennice, budy-
nek Starej Wagi, Dom Królewski, „targ łakoci”, gmach Giełdy, pomnik Goethego. Wizyta w późno-
gotyckim kościele św. Tomasza, gdzie znajduje się grób Jana Sebastiana Bacha oraz stojący przed 
kościołem jego pomnik.  Zobaczymy  też  kamień pamięci ks. Józefa Poniatowskiego a w pobliżu 
rynku kościół św. Mikołaja – który jest  późnogotycką świątynią halową z początku XVI wieku. Na 
uwagę zasługuje również największy w Europie dworzec kolejowy pod dachem mieszczący 13 
peronów z 26 torami.
Na życzenia  za dodatkową opłatą (ok 10 euro/os) - zwiedzanie pomnika Bitwy Narodów, który 
został odsłonięty  w 100-lecie pokonania Napoleona pod Lipskiem. Jest to potężny monument o 
wysokości 90 metrów i wadze 300 tys. Ton. Na szczycie znajduje się platforma widokowa, na którą 
prowadzi 500 schodów.

cena OD 170 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika,
ubezpiecznie KL i NNW

cena OD 150 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika,
ubezpiecznie KL i NNW
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wycieczki dla najmłodszych

rekomendowane

blisko poznania
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SPIS TREŚCI

WYCIECZKI dla najmłodszych

1. KLUCZEWO - Stara Chata u Kowala

2. Konarskie - W wiejskiej Zagrodzie i ogrodzie

3. Mniszki - Szlakiem Ginących zawodów

4. Rakoniewice - Wolsztyn - Górsko

5. Rakoniewice - Strażacy na ratunek

6. JARACZ - Muzeum Młynarstwa

7. Rogowo-Zaurolandia

8. Kórnik - Rogalin - Puszczykowo

9. kórnik - rogalin

10. Uzarzewo Muzeum Przyrodnicze

11. KOŚCIAN - NENUFAR CLUB

12. KOWNATY - MAJALAND
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1. kluczewo - stara chata u kowala

Zapraszamy do wspólnego spędzania niezapomnianych chwil w Gospodarstwie Agroturystycznym w 
Kluczewie. Przewodnikiem i bajarzem w jednej osobie jest wujek Krzysio, który wraz z pozostałymi 
domownikami przybliżają dzieciom tradycje, w których wyrastały pokolenia rodzin na wsi. Dzieci 
zapoznają się z różnym starym sprzętem domowym, są więc kierzynki do wyrobu masła, kwirlejki 
robione ze świerku a zabawki zrobione własnoręcznie przybliżają dzieciom czym dawniej bawili się ich 
rodzice. Wujek Krzysio zaprasza również do swojej kuźni, w której opowie o pracy kowala oraz wykuje 
„podkowę szczęścia”, która będzie pamiątką pobytu w gospodarstwie, a także wyjaśni dlaczego stare 
żelazko ma duszę. W programie jest też przejażdżka traktorem oraz czas na NAJPRZYJEMNIEJSZE 
SPOTKANIE ZE ZWIERZĘTAMI GOSPODARSKIMI. Stado kóz, kilka królików, prosiaczki oraz krowa 
łaciata zawsze są wygłaskane i wyściskane przez dzieci. Mogą one same nakarmić zwierzęta, a nawet 
spróbować wydoić krowę lub kozę. Na wszystkich gości czeka słodka niespodzianka oraz ognisko z 
pieczeniem kiełbasek.

2. konarskie - w wiejskiej zagrodzie i ogrodzie

Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne na terenie dawnej szkoły wiejskiej. W programie: 
- zajęcia przyrodnicze - wieś, pole, las czyli rozpoznawanie drzew, zbóż i kwiatów
- spotkanie ze zwierzętami z możliwością karmienia (kury, świnki, króliki, kaczki)
- zapoznanie się z dawnymi narzędziami rolniczymi

W czasie wspólnej przygody odbędą się również zajęcia edukacyjne na terenie dawnej wiejskiej szkoły. 
Gospodarstwo położone jest w okolicach Kórnika a więc każde dziecko otrzyma do domu symbol miasta 
czyli kórnickiego kogucika, który przyozdobi wg. własnego uznania (różne techniki malowania po 
przyozdabianie włóczką i piórkami). Dzieci dowiedzą się również jak nauczano kiedyś w dawnej szkole 
oraz sami spróbują pisać lipowym patykiem. Cały pobyt umili nam wspólne ognisko z pieczeniem kiełba-
sek lub drożdżówka i herbata / kompot z sezonowych owoców oraz gry i zabawy na łące. 

cena OD 95 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 100 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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3. MNISZKI - SZLAKIEM GINĄCYCH ZAWODÓW

Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach k/Międzychodu jest to założony w wyremon-
towanych dawnych budynkach folwarcznych ośrodek, w którym można zobaczyć pokazowe warsztaty 
ginących zawodów m.in. kowalstwa, bednarstwa, pszczelarstwa (plastry miodu, wyroby z pszczelego 
wosku), szewstwa (maszyny do wyrobu butów, „kopyta”, pokaz cięcia skóry), wikliniarstwa (w programie 
warsztaty  wikliniarskie - dzieci własnoręcznie próbują pleść wiklinę tworząc z niej wóz), zapoznają się 
też z dawnym sprzętem gospodarstwa domowego – stare rodzaje pralek, tarki, maglownice, żelazka na 
dusze). Jest też dawny sklep tzw. kolonialka a w niej stara waga, liczydło, stare butelki kapslowane, na 
mleko i śmietanę, dalej warsztat rzeźnika, a nim wszystkie narzędzia potrzebne do wyrobu wędlin, dzieci 
zapoznają się też z dawnym cyklem wyrabiania masła przez wiejskie gospodynie (centryfuga, kierzynki). 
W ośrodku poznamy cykl prac rolniczych i dawne maszyny. Po takich atrakcjach na pewno chętnie 
usiądziemy przy ognisku (kiełbaski we własnym zakresie).  

4. rakoniewice - wolsztyn - górsko

Rakoniewice: zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa (stare wozy bojowe,  sikawki konne, motopompy 
oraz inny drobny sprzęt p.poż., zajęcia w sali multimedialnej)

Wolsztyn: zwiedzanie parowozowni (kolekcja ok. 20 parowozów, ozdobą jest najszybszy 
parowóz kolei polskich zwany „Piękną Heleną”

Przejazd do Górska: zwiedzanie Galerii ptaków Mariana Murka – rzeźbiarza, który rzeźbi cykle 
związane z tematyką wsi, pokazy rzeźbienia, możliwość obserwacji rzeźbiarza przy pracy, 
ognisko, kiełbaski we własnym zakresie.

cena OD 120 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 95 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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5. rakoniewice - strażacy na ratunek

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do odwiedzin muzeum i multimedialnej sali edukacyj-
nej. Na wszystkich czeka mnostwo atrakcji i moc niesamowitych wrażeń. Lepiej zapobiegać niż 
gasić. To wszystkim znane hasło jest wciąż jak najbadziej aktualne, a rozwijanie świadomości 
wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń pożarowych oraz zapobieganie nieszczęśliwym 
wypadkom, propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się to jedne z najważniejszych 
celów prewencji pożarowej.Obecnie Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach 
stało się jednym z wyjątkowych miejsc edukacyjnych w Wielkopolsce i nie tylko, w którym 
połączono tradycje pożarnicze i historię z nowoczesnością. W nowoczesnej sali multimedial-
nej znajduje się niesamowita ekspozycja, m.in. zostało wiernie odtworzone spalone mieszka-
nie, a zwiedzający mogą poczuć niemal wszystkimi zmysłami atmosferę grozy tego miejsca. 
Przechodząc dalej znajdą się na miejscu zainscenizowanego wypadku komunikacyjnego i akcji 
ratowniczej. Będą mogli zapoznać się jak prawidłowo wykonać zgłoszenie na numer alarmowy 
oraz przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy. Chętni będą mogli doświadczyć jak 
ciężka jest praca strażaka oraz jakich narzędzi musi użyć, aby uratować czyjeś życie.  Ale to nie 
wszystko, przechodząc dalej zwiedzający znajdą się pośrodku zielonego lasu by dalej zobaczyć 
czterowymiarowy pokaz pożaru lasu, który pokazuje jak ogromne niebezpieczeństwo i znisz-
czenia niesie ze sobą żywioł jakim jest ogień. UWAGA! Za dodatkową opłatą ok. 8 zł istnieje 
możliwość zwiedzenia parowozowni lub skansenu etnograficznego w Wolsztynie.

6. jaracz - muzeum młynarstwa
Na terenie muzeum znajdują się cztery obiekty udostępnione do zwiedzania. Dom Młynarza znajdujący się 
na wzgórzu mieści w sobie wystawę Modeli Wiatraków autorstwa Pana Feliksa Klaczyńskiego. Zobaczyć 
możemy wiatraki koźlaki, holendry czy paltraki wykonane w skali 1:40 znajdującej się dawniej, niektóre 
jeszcze do dzisiaj na naszych terenach. Stajnia Przymłuńska to obiekt, w którym znajduje się wystawa 
pokazująca nam tradycyjne przetwórstwo zbożowe. Zobaczymy tak jak rozwijało się młynarstwo oraz 
urządzenia z nim związane. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wyboru lekcji muzealnych: „Od 
ziarenka do bochenka”, Wiatraki i historia młynarstwa” lub „Ryby śródlądowe” (warsztaty do wyboru).  

cena OD 90 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 95 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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7. rogowo - zaurolandia

W Rogowie na Pałukach, pomiędzy Gnieznem a Żninem zamieszkały dinozaury. Dwukilometrowa 
trasa zwiedzania ciągnie się pięknym wąwozem w cieniu wysokich drzew w pobliżu ogromnego 
stawu, następnie brzegiem jeziora i wychodzi na półwysep. Ścieżka prowadzi przez kolejne dzieje 
Ziemi od początków jej powstania do pojawienia się człowieka. Na 11 planszach przedstawiona jest 
charakterystyka każdego okresu, układ kontynentów, fotografie charakterystycznych grup skamie-
niałości, rekonstrukcje wymarłych grup zwierząt. Przy ścieżce umieszczonych jest 60 modeli 
dinozaurów i innych wymarłych gadów w skali 1:1. Wiernie odtworzone rekonstrukcje dinozaurów 
umieszczone we wspaniałej scenerii wyglądają jak żywe. Oprócz dinozaurów poznamy gady latają-
ce i morskie. Czas zwiedzania z przewodnikiem około 1,5 godziny. ZAUROLANDIA to park, który 
spełni marzenia o podróży w czasie. Tylko tu dowiesz się wszystkiego o dinozaurach, największych 
i najbardziej fascynujących zwierzętach, które zamieszkiwały naszą planetę przed ponad 150 milio-
nami lat. Pobyt w parku to powrót do przeszłości w której żyły te niezwykłe zwierzęta. Możliwość 
uczestnictwa w warsztatach geologicznych lub malowania koszulki - płatne dodatkowo. 

8. Kórnik - rogalin - puszczykowo 

W programie zwiedzanie Zamku w Kórniku, Parku w Rogalinie wraz ze słynnymi dębami, 
Muzeum A. Fidlera w Puszczykowie.

Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie – muzeum poświęcone 
życiu i twórczości podróżnika Arkadego Fiedlera, zlokalizowane w podpoznańskim Puszczyko-
wie, przy ulicy Słowackiego 1. W pobliżu znajduje się stacja kolejowa Puszczykówko oraz 
przystanki autobusowej linii podmiejskiej nr 651 z Poznania.

Cena zawiera: transport autokarem
opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 110 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 100 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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9. kórnik - rogalin

Zwiedzanie Zamku w Kórniku, rejst stateczkiem po Jeziorze Kórnickim, przejazd do Rogalina i spacer po 
parku do Dębów Rogalińskich. 

Czas wolny na posiłek we własnym zakresie.

10. uzarzewo - muzeum przyrodnicze

Zapraszamy do wspólnego spędzania czasu w muzeum w Uzarzewie. Do wyboru jedne z poniż-
szych lekcji muzealnych. 1. Zwierzęta w czterech porach roku (dzieci w wieku 4-8 lat) 2. W 
krainie zwierząt polarnych (grupy przedszkolne) 3. Jak Sroczka Bystrooczka w lesie zwierzętom 
pomagała (klasy 1-3) 4. Ptasie rozmowy (grupy przedszkolne, klasy 1-3) 5. W krainie mamutów i 
niedźwiedzi jaskiniowych (grupy przedszkolne, klasy 1-3) 6. Tajemnice ptasich gniazd i jaj (grupy 
przedszkolne, kl. 1 - 3) 7. Leśne Przedszkole (klasy  2-3) 8. Czym jest las i jakie ma warstwy (klasy 
3-6) 9. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? (klasy 4-6) 10. Po owocach i liściach je poznacie 
(klasy 4-6 i gimnazjaliści) 11. Poznajemy zwierzęta różnych krain (klasy 5-6, gimnazjaliści) 12. W 
pustyni i w puszczy - śladami Stasia i Nel po Afryce (klasy 4-6 i i gimnazjaliści) 13. Krzyżacy. 
Zbyszko poluje na niedźwiedzia (klasy 1-2 gimnazjum) 14. Brałem udział w polowaniu na tura. 
Opowiadanie z wyobraźni w oparciu o treść fragmentu powieści „Krzyżacy” 15. Pan Tadeusz 
(klasy 7-8 i gimnazjum) 16. Ptak z naszego godła (klasy 2-6) Uwaga! Istnieje możliwość zorgani-
zowania ogniska (kiełbaski we własnym zakresie). 
 

cena OD 90 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

cena OD 110 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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11. Kościan - nenufar club

Dzieci przybywają do „Nenufar Clubu”, gdzie zostają przywitane i wprowadzone w tajemniczy nastrój 
wyspy skarbów. Uczestnicy wsiadają na tratwy i płyną przez malownicze tereny pod okiem piratów. Przez 
cały czas realizacji programu dzieci są pod fachową opieką, podczas pływania na tratwach wyposażone 
są w kamizelki ratunkowe i płyną z nimi ratownicy którzy są przebrani w stroje piratów budując atmosferę 
poszukiwania skarbów. W pewnym momencie znajdują płynącą po wodzie butelkę, w której jest połowa 
mapy opisującej drogę do tajemniczej wyspy zamieszkanej przez samotnego Indianina, który ma drugą 
połowę mapy. Indianin obiecuje im oddać swoją część mapy pod pewnymi warunkami. Po wykonaniu 
wszystkich zadań Indianin dotrzymuje słowa. Uczestnicy wsiadają na tratwę i płyną dalej w poszukiwaniu 
skarbu. Po znalezieniu skarbu dzieci przechodzą na teren, gdzie czeka na nich ognisko, przy którym mogą 
upiec kiełbaski (kiełbaski we własnym zakresie). Następnie udają się na teren placu zabaw (możliwość 
zobaczenia miniatur kilku znanych budowli świata), gdzie mają czas do swojej dyspozycji. 

12. majaland kownaty

W Majalandzie czeka na nas sporo atrakcji typowych dla parków rozrywki, z tym że powiązanych w 
większości z Pszczółką Mają i innymi postaciami z bajek. Część urządzeń działa na świeżym powietrzu, a 
część dostępna jest pod dachem, przez cały rok. Na zewnątrz można więc spotkać sympatyczne zwierzaki 
w mini zoo – Farmie Heidi, pokręcić się na Karuzeli Kwiatów, pobawić na Placu Zabaw Gucia, przejechać 
się na ramionach konika polnego podczas Przygody z Filipem czy nauczyć się gasić pożar jako Mali Straża-
cy. Jest  także Miasteczko Samochodowe i Tańcząca Fontanna. Wśród atrakcji wewnętrznych warto 
wymienić łańcuchową Karuzelę Motyli, Plac Zabaw Mai, zjeżdżalnię Super Ślizg oraz niezwykły rower 
Szkoła Latania. Są też mrożące krew w żyłach przejażdżki Rollercoasterem Wikingów przechodzącym 
przez jaskinię i na wieży wolnego spadku Totem Wikingów. Wodna przygoda czeka natomiast w Łodziach 
Wikingów, na Wielkim Drakkarze czy na Tratwie. Nie brak  również uwielbianych przez dzieci basenów z 
piłeczkami czy torów przeszkód. Istnieje możliwość udziału w warsztatach edukacyjnych: „Klasa Pszczółki 
Mai” lub "Ruch na drodze". 

cena OD 120 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu

SUPERATRAKCJA!

cena OD 180 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu
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1. WARSZAWA - CENTRUM NAUKI KOPERNIK

I dzień – wyjazd grupy o godz. 6.00, przejazd do Warszawy, zwiedzanie Starówki (katedra, Zamek 

Królewski bez zwiedzania wnętrz), Barbakan, Krakowskie Przedmieście, wstęp do Centrum Nauki 
Kopernik, przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja, zakwaterowanie grupy, czas wolny.

II dzień – śniadanie w miejscu noclegu, przejazd do Łazienek – spacer po parku do Pomnika 

Chopina, zwiedzanie Pałacu na Wodzie bez wnętrz, przejazd pod Grób Nieznanego Żołnierza i 

Pałac Kultury. Ok. godz. 14:00 obiad jednodaniowyv i wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie 

wycieczki ok. godz. 21.00.

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

2. Łódź - orientarium - TERMY UNIEJÓW

I dzień - przejazd autostradą do Łodzi - zwiedzanie Orientarium, gdzie największą atrakcją jest 
kąpiel słoni oraz podwodny tunel. Będzie można z niego obserwować rafę koralową i basen dla 
rekinów i płaszczek. Orientarium tonie w egzotycznej, tropikalnej zieleni. Rośliny, krzewy, blusz-
cze i trawy zasadzone tutaj pochodzą m.in. z Laosu, Indii, Australii, Japonii czy Filipin. Po pobycie 
w ZOO spacer Łódzką Aleją Gwiazd, gdzie znajdują się odciśnięte dłonie najznakomitszych posta-
ci polskiej kinematografii. Zwiedzanie Manufaktury i przejazd na miejsce noclegu. 

II dzień - śniadanie, przejazd do Uniejowa ok. godz. 11:00, pobyt na basenach termalnych w 
Uniejowie, ok. godz. 13:30 obiad po posiłku, wyjazd w drogę powrotną. 

cena OD 420 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy

cena OD 420 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy
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3. WROCŁAW - AFRYKARIUM + PANORAMA RACŁAWICKA

I  DZIEŃ -  podstawienie autokaru pod szkołę o godz.6.50 wyjazd grupy o godz. 7.00   przejazd do 
Wrocławia – zwiedzanie ZOO wraz z AFRYKARIUM, jest  to kompleks przedstawiający różne 
ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. Łącznie znajduje się tu 19 
basenów i zbiorników przedstawiających m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, hipopotamy 
nilowe, ryby słodkowodne jezior Malawi i Tanganiki.  Dżunglę otaczającą rzekę Kongo reprezentu-
ją zaś krokodyle i manaty - niezwykłe, roślinożerne ssaki zwane także syrenami. Obejrzenie 
spektaklu „Grające Fontanny”.

II DZIEŃ – śniadanie, wykwaterowanie grupy i  przejazd  na zwiedzanie Panoramy zwiedzanie 
małej makiety bitwy pod Racławicami, wstęp na seans w Panoramie Racławickiej, następnie 
zwiedzanie Starego Miasta (Rynek, Ostrów Tumski),spacer szlakiem krasnali  krótki czas wolny na 
zakup pamiątek, obiad, po posiłku wyjazd w drogę powrotną do domu.  Zakończenie wycieczki.

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

4. toruń - MALBORK

I dzień – przejazd do Malborka, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, zwiedzanie Zamku 
Krzyżackiego (ok. 2,5h), przejazd na nocleg (okolice Malborka lub Torunia), obiadokolacja, zapo-
znanie z terenem.

II dzień – śniadanie; zwiedzanie Torunia (Dom M. Kopernika (bez wnętrz), ruiny Zamku Krzyżac-
kiego, Stare Miasto, obejrzenie seansu w PLANETARIUM, obiad, wyjazd do domu.

Za dodatkową opłatą możliwość udziału w warsztatach wypieku piernika (ok. 20 zł).

cena OD 410 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy

cena OD 420 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy
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5. BYDGOSZCZ - TORUŃ

I DZIEŃ – przejazd do Bydgoszczy i rozpoczęcie zwiedzania miasta   (Spichrze nad Brdą, Wyspa 
Młyńska, Kościół NMP) następnie  odwiedzimy  Muzeum Wodociągów gdzie dowiemy się co to 
jest woda i dlaczego nie można bez niej żyć , skąd się bierze i jak trafia do kranów , dlaczego 
należy o nią dbać i chronić. Następnie zwiedzanie Eploseum, czyli dawne niemieckie zakłady 
zbrojeniowe DAG Fabrik Bromberg, które produkowały proch i nitroglicerynę dla hitlerowskiej 
armii. We wnętrzach siedmiu budynków, znajdują się ekspozycje muzealne, poświęcone zagad-
nieniom związanym z historią zakładów. Zwiedzanie Exsploseum odbywa się w grupach z 
przewodnikiem, trwa ok. 2 godzin i obejmuje przejście specjalnie wytyczoną trasą przez wszyst-
kie obiekty łączącymi je tunelami oraz ścieżkami, oglądanie wystaw, a także krótkiego filmu. 
Przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja - nocleg.  

II DZIEŃ – śniadanie w miejscu noclegu, przejazd do Torunia zwiedzanie miasta wraz z Planeta-
rium, obiad i wyjazd  w drogę powrotną. Uwaga! Na życzenie (za dodatkową opłatą ok. 20 zł) 
możliwość uczestnictwa w warsztatach wypieku piernika 

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

6. gniew - malbork żywa lekcja historii

I dzień - przejazd do Gniewu i spotkanie z żywą lekcją historii. „Żywa Lekcja Historii” to oferta 
skierowana do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Klasy młodsze wspaniale zostają 
wprowadzone w zagadnienia historii, klasy pozostałe aktualnie przerabiają poruszone zagadnie-
nia, natomiast dla klas starszych to przypomnienie materiału. „Żywa Lekcja Historii” to podróż 
przez wieki, to zaznajomienie uczniów z historią poprzez kontakt z dawnymi obyczajami, bronią 
oraz uzbrojeniem ochronnym. Zapoznanie się  z dawnymi warsztatami (prasa Gutenberga, 
mennica, kuźnia, zbrojownia itp.) Obiadokolacja, po posiłku wieczorne zwiedzanie zamku z 
pochodniami. Ognisko na podzamczu (kiełbaski we własnym zakresie). 

II dzień - Śniadanie, po posiłku przejazd do Malborka, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego z 
miejscowym przewodnikiem, obiad i wyjazd w drogę powrotną do Poznania. Zakończenie 
imprezy ok. godz. 20.00. 

cena OD 430 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy

cena OD 410 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy
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7.kołobrzeg - ustronie morskie

I dzień – Podstawienie autokaru pod szkołę, wyjazd grupy godz.6.00, przejazd do Kołobrzegu: zwiedza-
nie miasta (Kolegiata Kołobrzeska, Port handlowy z latarnią morską, Pomnik Zaślubin z morzem, 200-stu 
metrowe molo spacerowe). REJS STATKIEM dwumasztowym PIRAT po morzu, przejazd na miejsce 
noclegu, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.

II dzień – śniadanie, po posiłku przejazd do wioski indiańskiej – w programie 3 godziny wspaniałej 
zabawy między innymi: zwiedzanie stadniny i mini ZOO, kilka słownych informacji o końskich zwycza-
jach – pokaz tresury koni, bezpośredni kontakt ze zwierzętami, przejażdżki na koniach lub kucach, 
przejażdżki bryczką; PROGRAM INDIAŃSKI prowadzony przez Indianina w wigwamie, ciekawostki o 
życiu Indian, gry, zabawy, tańce indiańskie, strzelanie z łuku indiańskiego.

Cały pobyt w wiosce indiańskiej jest prowadzony przez miejscowych pracowników. Przejazd na obiad i 
wyjazd w drogę powrotną. Uwaga! Zamiennie za wioskę indiańską możliwość zwiedzania Ogrodów 
Marzeń w Dobrzycy - superatrakcja!

8. karpacz - szklarska poręba

I dzień – wczesny wyjazd do Karpacza, spotkanie z miejscowym przewodnikiem górskim, piesze zdoby-
cie Śnieżki, zejście przez Strzechę Akademicką, Świątynię Wang do Karpacza, obiadokolacja, zakwatero-
wanie grupy, zapoznanie się z terenem, nocleg.

II dzień – śniadanie, przejazd do Szklarskiej Poręby, zwiedzanie wodospadu Szklarki i Kamieńczyka, 
obiad, wyjazd w drogę powrotną. 

cena OD 390 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy

cena OD 390 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy
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9. kotlina kłodzka
I  DZIEN - podstawienie autokaru pod szkołę o godz. 6.50 wyjazd grupy w trasę o godz. 7.00, 
przejazd do  Kudowy Zdrój, spacer przez Park Zdrojowy do pobliskiej Kaplicy Czaszek w Czermnej 
oraz do ruchomej szopki w Pstrążnej, przejazd na miejsce noclegu – zakwaterowanie, ok. godz. 
17.30 obiadokolacja, zapoznanie się z terenem i nocleg

II DZIEŃ –  ok. godz. 8.00 śniadanie w miejscu noclegu,  zwiedzenie  Błędnych Skał lub Strzelińca  
( do wyboru), przejazd do Wambierzyc-zwiedzanie bazyliki, ok. godz. 14.00 obiad oraz wyjazd w 
drogę powrotną  do domu.  
                                                                                            
II WERSJA zamiast  Kudowy Zdroju i Czermnej możliwość zwiedzania Twierdzy Kłodzkiej lub 
Kopalni Złota w Złotym Stoku (płatne dodatkowo ok 30 zł/os ) 
Zakończenie wycieczki ok. godz.19.30-20.00

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

10. KSIĄŻ - NOWA RUDA - WROCŁAW

I DZIEŃ - podstawienie autokaru pod szkołę, przejazd do Książa, zwiedzanie zamku  szlakiem II Wojny Światowej i 
spacer po otaczającym zamek parku oraz zwiedzanie Palmiarni, przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja, zakwa-
terowanie grupy, zapoznanie z terenem i nocleg. 

II DZIEŃ - śniadanie w miejscu noclegu, wykwaterowanie grupy, zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej w kopalni 
węgla brunatnego w Nowej Rudzie. Wędrówka po kopalni  rozpoczyna się od budynku muzeum, gdzie można 
zobaczyć eksponaty górnictwa podziemnego i poznać historię wydobywania węgla na terenach Dolnego Śląska. W 
nadziemnej części kompleksu są piece i wieże szybowe. Najciekawszym jednak punktem wycieczki jest licząca ok. 
700 m. długości podziemna trasa i przejażdżka podziemną kolejką - koniecznie  z wyposażeniem w górnicze hełmy 
i akumulatorowe lampy. To całościowy przegląd techniki górniczej z potężnymi maszynami do urobku węgla, 
licznymi narzędziami i konstrukcjami kopalnianymi. W koplni można wszystkiego dotknąć, przesunąć czy podnieść, 
aby sprawdzić jak ciężki był górniczy trud. Ciekawostką i wielką atrakcją kopalni jest duch - skarbnik strzegący 
tajemnic kopalni. Do dziś mieszka on w sztolni i „straszy” przybyłych turystów. 

Po zwiedzaniu przejazd do Wrocławia - zwiedzanie Starego Miasta (Rynek, Ostrów Tumski), czas wolny na zakup 
pamiątek. Obiad i powrót do domu.

cena OD 420 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy

cena OD 390 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy
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11. ZAMEK KSIĄŻ - GÓRY SOWIE

I dzień – wyjazd o godz. 7:00. Przejazd w góry. Wielka Sowa - wejście na najwyższy szczyt Gór 
Sowich. Zwiedzanie Sztolni Walimskich - kompleksu bunkrów oraz podziemnych budowli z 
czasów II Wojny Światowej. Zakwaterowanie grupy w ośrodku, obiadokolacja i nocleg.

II dzień – śniadanie, przejazd do Zamku Książ, zwiedzanie zamku  szlakiem II Wojny Światowej i 
spacer po otaczającym zamek parku oraz zwiedzanie Palmiarni. Około godz. 13:30 obiad i wyjazd 
w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki ok. godz. 20:00.

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

12. ojców - energylandia lub wadowice

I dzień - przejazd do Zatoru i pobyt w największym w Polsce Parku Rozrywki Energylandia. Po zwiedza-
niu przejazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, zapoznanie z terenem i nocleg.

II dzień - ok. godz. 8:00 śniadanie w miejscu noclegu, przejazd do Ojcowskiego Parku Narodowego 
oraz zwiedzanie. Ok. godz. 13:30 obiad, po posiłku wyjazd w drogę powrotną.

UWAGA! Zamiennie zamiast zwiedzania Ojcowa możliwy przejazd do Wadowic i zwiedzanie muzeum - 
Domu Rodzinnego Ojca Św. Jana Pawła II. Jest to obiekt pełniący funkcję wspomnienia życia świętego 
Papieża Polaka - Karola Wojtyły. Czas wolny na skosztowanie tradycyjnej kremówki wadowickiej, obiad 
na trasie.

Uwaga! Bilety wstępu do Energylandii płatne dodatkowo (cena zależy od wieku uczestników) - pytaj 
w biurze.

cena OD 350 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy

cena OD 395 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy
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13. DWOREK GOZDAWA

I dzień - Wyjazd grupy godzina 8.00, przejazd Szlakiem Piastowskim, po drodze zwiedzanie 
Lednogóry, Osady Biskupińskiej oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, przejazd do 
Gozdawy, tętniącego życiem miasteczka Western City. Tu będzie można zobaczyć jak żyli osad-
nicy XIX wieku w Ameryce. W miasteczku znajdziemy to wszystko czego potrzebował do życia 
przeciętny kowboj. Będziemy świadkami i uczestnikami wydarzeń o których krążą legendy. 
Zdobędziemy tajniki jazdy konnej i bryczką. Wieczorem w chwili spokoju usiądziemy wspólnie 
do ogniska lub do grilla.

II dzień - Śniadanie, po posiłku przejazd do Kruszwicy, gdzie zwiedzimy Mysią Wieżę oraz odbę-
dziemy rejs statkiem po jeziorze Gopło, po obiedzie wyjazd w drogę powrotną, zakończenie 
wycieczki ok. godziny 17.00 Uwaga! na terenie ośrodka znajduje się sala gimnastyczna, boisko 
sportowe oraz kryty basen z którego będąc na miejscu można skorzystać.

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

14. sieraków - mniszki

I DZIEŃ – przejazd do Sierakowa, zwiedzanie stada ogierów, przejście do Muzeum Opalińskich , 
spotkanie  z przewodnikiem - zwiedzanie muzeum,  po zwiedzaniu krótki czas wolny na zakup 
pamiątek oraz godzinny pobyt na kręgielni - 4 tory (wymagane dodatkowe obuwie tylko na salę), 
przejazd na miejsce noclegu, ok. godz. 18.00 obiadokolacja.

II  DZIEŃ – przejazd do Mniszek  i wizyta w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. Jest  to 
założony w wyremontowanych dawnych budynkach folwarcznych ośrodek, w którym można 
zobaczyć pokazowe warsztaty  ginących zawodów m.in. kowalstwa, bednarstwa, pasiekę,  szew-
stwa (maszyny do wyrobu butów, ”kopyta”, pokaz cięcia skóry), udział w warsztatach wikliniarskich 
wyplatania wozu. Dzieci zapoznają się z dawnym sprzętem gospodarstwa domowego (stare rodza-
je pralek, tarki, maglownice, żelazka na dusze). Na miejscu  znajduje się salka przyrodnicza, gdzie 
poznamy życie lasu i ich mieszkańców, ok. godz. 14.00 obiad i przejazd do domu.

cena OD 380 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy

cena OD 390 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, bilety wstępu,
obiadokolacja, nocleg, śniadanie,

obiad jednodaniowy
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ZAGRANICA

wycieczki DWUDNIOWE

1. SZCZECIN - ZOO EBERSWALDE

I DZIEŃ - Podstawienie autokaru przed szkołę przejazd do Eberswalde w Niemczech zwiedzanie 
wspaniałego ogrodu zoologicznego   w Eberswalde w którym  można  spędzić aktywnie cały dzień. ZOO 
posiada  1500 zwierząt, 150 gatunków na terenie 15 ha . Tutaj małpy biegają swobodnie po lesie, daniele 
i kangury przyjmują swoich gości na wybiegach a osły i kucyki czekają w wiejskiej zagrodzie na 
przejażdżkę. Pomysłowo został zbudowany wybieg dla lwów, pośrodku którego znajduje się przeszklo-
na jaskinia, do której docierają zwiedzający podziemnym tunelem. Lemury białogłowe, marmozety 
zwyczajne i lemury katta poruszają się w zoo na wolności i zwracają na siebie uwagę zwiedzających. 

II DZIEŃ - śniadanie w miejscu noclegu po posiłku wykwaterowanie grupy i zwiedzanie Szczecina. 
Spacer po  pięknym mieście  rozpoczniemy  od Wałów Chrobrego - miejsca, z którym wiele osób 
kojarzy sobie Szczecin. Odbywa się tu wiele imprez między innymi Dni Morza czy Zlot Żaglowców. 
Spacerując możemy podziwiać Akademię Morską, Gmach Muzeum i Urząd Wojewódzki oraz interesują-
cą fontannę. 14:00 obiad jednodaniowy i wyjazd w drogę powrotną. Bilety wstępu do ZOO w Eberswal-
dzie płatne dodatkowo.

cena OD 400 zł
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Cena zawiera: transport autokarem
opieka pilota / przewodnika,

bilety wstępu po stronie polskiej, obiadokolacja, nocleg,
 śniadanie, obiad jednodaniowy

nowość!



90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

3. PRAGA

I dzień – przejazd do Pragi o godz. 6:00, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, rozpoczęcie 
zwiedzania miasta, (Hradczany, Kościół Loretta, Zamek Praski, Katedra Św. Wita, Wieża Prochowa, 
Złota Uliczka, Most Karola); obiadokolacja i nocleg.

II dzień – śniadanie, ciąg dalszy zwiedzania, Dzielnica Żydowska, czas wolny dla grupy; obiad i 
przejazd do Poznania.

Bilety wstępu dodatkowo płatne ok. 300 CZK/osobę.

cena OD 490 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika, obiadokolacja, nocleg,
 śniadanie, obiad jednodaniowy

2. HEIDE PARK

Wyjazd grupy około godz. 24:00, przejazd do Heide Parku – od godz. 9:00 całodzienna zabawa i 
szereg atrakcji na karuzelach, kolejkach z pętlą, ekspres kolejkach, miasteczku z Dzikiego Zacho-
du. 

Zakończenie pobytu w Heide Parku około godz. 18:00. Nocny wyjazd w drogę powrotną, powrót 
w godzinach porannych. Cena nie zawiera wstępu do parku – płatny dodatkowo ok. 22 €

cena OD 300 zł
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Cena zawiera: transport autokarem
opieka pilota / przewodnika, obiadokolacja, nocleg,

 śniadanie, obiad jednodaniowy
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polska

wycieczki TRZYDNIOWE



SPIS TREŚCI

WYCIECZKI TRZYDNIOWE POLSKA

1. Spływ Kajakowy SUPER ATRAKCJA

2. Kaszuby - Łeba - Szymbark

3. Trójmiasto

4. Gdańsk - Władysławowo - Hel - gdynia

5. TRÓJMIASTO - FROMBORK

6. WARMIA i MAZURY

7. MALBORK - ELBLĄG - FROMBORK

8. KOŁOBRZEG - USTRONIE MORSKIE

9. MIEDZYZDROJE - NIECHORZE 

10. WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE - WYSPA WOLIN

11. KOTLINA KŁODZKA

12. KOTLINA KŁODZKA - MIĘDZYGÓRZE ZŁOTY STOK JASKINIA NIEDŹWIEDZIA

13. KOTLINA KŁODZKA PRAGA LUB SKALNE MIASTO

14. KARKONOSZE KARPACZ - SZKLARSKA PORĘBA

15. KARKONOSZE - PRAGA

16. BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI

17. KRAKÓW WIELICZKA i OKOLICE 

18. JURA KRAKOWSKO - CZESTOCHOWSKA

19. SZLAKIEM RENESANSU CZRNOLAS PUŁAWY - KOZŁÓWKA, NAŁĘCZÓW, KAZIMIERZ

20. WROCŁAW GÓRY SOWIE PODZIEMNIE MIASTO OSÓWKA- KSIĄŻ

21. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

22. OJCÓW -  ENERGYLANDIA - WADOWICE
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1. spływ kajakowy - superatrakcja

W sercu Borów Tucholskich znajduje się ośrodek otoczony lasem oraz jeziorami zapewniający 
poczucie ciszy i relaksu. Do dyspozycji blisko 3 hektarowy teren otoczony ścianą lasu. Na terenie 
boisko do siatkówki, biłki nożnej i koszykówki. 

I dzień - przejazd autokarem do ośrodka, zakwaterowanie grupy, przygotowanie do rejsu - spływ 
kajakami (ok. 3 godz.), obiadokolacja, zapoznanie się z terenem, nocleg. 
II dzień - śniadanie, podział na grupy - grupa I spotkanie z Leśnikiem, grupa II spływ kajakowy, po 
południu pobyt na ósrodku, gry i zabawy ruchowe, obiadokolacja. Dyskoteka na świeżym powie-
trzu lub ognisko. 
III dzień - śniadanie, wykwaterowanie grupy, przejazd do Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi, 
zwiedzanie skansenu, obiad i wyjazd w drogę powrotną. 

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

2. kaszuby - łeba - szymbark

I dzień - wyjazd do Szymbarka, zwiedzanie Centrum Edukacji z miejscowym przewodnikiem, największą 
atrakcją jest zwiedzanie „Domu Postawionego na Głowie”, gdzie fotele i stolik znajdują się na suficie, 
kwiaty na parapetach do góry donicami. W skansenie zwiedzimy również: najdłuższą deskę świata 
(rekord Guinessa z 2002 r.) oraz najdłuższy stół z jednej deski, fotel Prezydenta Lecha Wałęsy i wiele 
innych. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

II dzień - śniadanie w miejscu noclegu, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, przejazd meleksami i 
spacer przez ruchome wydmy w Łebie, zwiedzanie miasta, powrót do miejsca noclegu, obiadokolacja, 
wieczorem ognisko lub grill (kiełbaski we własnym zakresie)

III dzień - śniadanie w miejscu noclegu, zwiedzanie skansenu Etnograficznego we Wdzydzach, przejazd 
do Lubiany – zwiedzanie fabryki Porcelany Stołowej (możliwość zakupu wyrobów po cenach produ-
centa w przyzakładowym sklepiku). Po zwiedzaniu obiad i wyjazd w drogę powrotną do domu. Zakoń-
czenie wycieczki ok. godz. 21.00

cena OD 550 zł

cena OD 545 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,
opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,

2x śniadanie, 2x obiadokolacja
+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



3. trójmiasto

I dzień - przejazd do Gdańska, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, zwiedzanie Starówki / 
Długi Targ, port nad Motławą, pomnik Stoczniowców, Katedra, Poczta Polska / przejazd na nocleg, 
obiadokolacja, zapoznanie się z terenem. 

II dzień - Śniadanie, przejazd do Gdyni, zwiedzanie miasta, Daru Pomorza lub błyskawicy, Muzeum 
Oceanograficzne. Przejazd do Sopotu, zwiedzanie miasta, spacer po Molo – czas wolny. Powrót 
do miejsca noclegu, obiadokolacja.

III dzień - Śniadanie, przejazd do Malborka ok. godz. 10.00, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego, ok. 
godz. 13.00 obiad, po posiłku wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki ok. godz. 21.00.

UWAGA! W trzecim dniu zamiast Malborka polecamy zwiedzanie Centrum Nauki Eksperyment w 
Gdyni. Jego trzonem są cztery główne wystawy: HYDROŚWIAT, AKCJA CZŁOWIEK, DRZEWO 
ŻYCIA lub NIEWIDOCZNE SIŁY. 

Dla klas starszych możliwość zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej albo Muzeum Solidarności.

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

4. gdańsk - władysławowo - hel - gdynia

I dzień – przejazd do Gdańska, zwiedzanie Starówki – Długi Targ z Dworem Artusa, Kościół NMP, 
Żuraw Portowy nad Motławą, przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja i nocleg.

II dzień – śniadanie, przejazd na Półwysep Helski, zwiedzanie Jastarni, Helu wraz z pobytem w 
fokarium. Zwiedzanie Władysławowa ze słynną Aleją Gwiazd Sportu, obiadokolacja, nocleg.

III dzień – śniadanie, przejazd do Gdyni, zwiedzanie miasta, Daru Pomorza lub Błyskawicy, spacer 
po Molo w Sopocie, obiad i wyjazd  w drogę powrotną. Zakończenie ok. godz. 21.00.
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cena OD 540 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 545 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



5. trójmiasto - frombork

I dzień – wyjazd o godz. 7:00, przejazd do Trójmiasta, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie 
Gdańska (Złota Brama, Ratusz, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Żuraw, Kościół Mariacki - wejście 
na wieżę skąd rozciąga się piękna panorama miasta). Zakwaterowanie w ośrodku. Obiadokolacja. 
Spacer nad morze. 

II dzień - śniadanie, zwiedzanie Fromborka, Planetarium, Wzgórza Katedralnego, Starówki. Powrót 
na nocleg i obiadokolacja. 

III dzień - śniadanie. Zwiedzanie Gdyni. Skwer Kościuszki, Dar Młodzieży, Oceanarium. Przejazd do 
Sopotu. Spacer po molo. Około godz. 14:00 obiad i wyjazd w drogę powrotną. 

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

6. warmia i mazury

I dzień - wyjazd godz. 6:00, przejazd do Olsztynka, zwiedzanie Skansenu Budownictwa Ludowe-
go, przejazd na Pola Grunwaldzkie - zwiedzanie pola bitwy z Krzyżakami oraz muzeum Bitwy pod 
Grunwaldem. Przejazd na miejsce noclegu, ok. 18:30 obiadokolacja, zakwaterowanie, zapoznanie 
się z terenem, nocleg. 

II dzień - śniadanie, przejazd do Gierłoży, zwiedzanie Wilczego Szańca - kwatery Hitlera, przejazd 
do Św. Lipki, zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego oraz wysłuchanie koncertu organowego, ok. 
godz. 18:00 obiadokolacja, wieczorny spacer po okolicy. 

III dzień - śniadanie, wykwaterowanie grupy, przejazd do Olsztyna, zwiedzanie Starówki. Wyjazd 
w drogę powrotną na trasie obiad.
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cena OD 650 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 560 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



7.MALBORK - ELBLĄG FROMBORK

I dzień - zbiórka i wyjazd z Poznania, przejazd na trasie Poznań – Malbork, zwiedzanie Zamku 
Krzyżackiego z miejscowym przewodnikiem – przejazd do Elbląga, obiadokolacja, nocleg.

II dzień - śniadanie; zwiedzanie miasta, rejs po Kanale Elbląskim, J. Druzno i zabytkowe pochylnie, 
obiadokolacja, nocleg.

III dzień - śniadanie, przejazd do Fromborka, zwiedzanie Muzeum M. Kopernika, Planetarium, 
Katedry, obiad, wyjazd w drogę powrotną.

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

8. kołobrzeg - ustronie morskie

I dzień – zwiedzanie miasta Kołobrzeg (Kolegiata Kołobrzeska, Port handlowy z latarnią morską, Pomnik 
Zaślubin z morzem, 200-stu metrowe molo spacerowe). REJS STATKIEM dwumasztowym PIRAT po morzu, 
przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.

II dzień – śniadanie, po posiłku przejazd do wioski indiańskiej – w programie 3 godziny wspaniałej zabawy 
między innymi: zwiedzanie stadniny i mini ZOO, kilka słownych informacji o końskich zwyczajach – pokaz 
tresury koni, bezpośredni kontakt ze zwierzętami, przejażdżki na koniach lub kucach, przejażdżki bryczką, 
program indiański prowadzony przez Indianina  w wigwamie, ciekawostki o życiu Indian, gry, zabawy, tańce 
indiańskie, strzelanie z łuku indiańskiego. Powrót do ośrodka, około godz. 14:00 obiad, spacer brzegiem 
morza, kolacja, czas wolny, nocleg.

III dzień – śniadanie, po posiłku przejazd Ciuchcią do Gąsek, zwiedzanie Latarni, powrót do Ustronia 
Morskiego ok. godz. 13.00 obiad. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie imprezy ok. godz. 20.00. 

UWAGA! W trzecim dniu wycieczki istnieje możliwość zamiennie zwiedzania OGRODÓW MARZEŃ W 
DOBRZYCY - ścieżka edukacyjna wraz z lekcją przyrody i kartami pracy dla dzieci, prowadzona przez 
pracownika ogrodów.
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cena OD 495 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 590 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



9. międzyzdroje - niechorze

I DZIEŃ  przejazd do Niechorza zwiedzanie latarni morskiej oraz wejście na taras widokowy. Wieża latarni 
została umieszczona na wysokiej, 13-metrowej podstawie, osiągając wysokość 45 metrów. Wchodząc na 
taras widokowy i pokonując 270 stopni podziwiamy widok na Niechorze, Rewal i okolicę, przejazd na 
miejsce noclegu, zakwaterowanie grupy, zapoznanie się z terenem, obiadokolacja wieczorny spacer nad 
morze, nocleg 

II DZIEŃ –  śniadanie, przejazd do Międzyzdrojów, spacer po słynnej alei gwiazd, pobyt na plaży , spacer 
po Wolińskim Parku Narodowym do zagrody żubrów- zwiedzanie,  powrót do miejsca noclegu, obiadoko-
lacja,  dyskoteka, nocleg, 

III DZIEŃ śniadanie w miejscu noclegu – Zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu gdzie w 
towarzystwie przewodnika-animatora przenosimy się w świat rybaków, żeglarzy i poławiaczy bursztynów. 
Spacer po wystawach nie tylko pogłębia wiedzę uczestników ale także zachęca do dalszych dociekań. 

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

10. wybrzeże szczecińskie - wyspa wolin

I dzień – zwiedzanie Świnoujścia lub Międzyzdrojów (w zależności od miejsca zakwaterowania). 
Międzyzdroje – zwiedzanie miasta, Park Zdrojowy, spacer na Molo brzegiem morza na punkt 
widokowy na klifie Kawcza Góra, obiadokolacja i nocleg.
II dzień – śniadanie, przejazd nad jezioro Turkusowe, powstałe na miejscu dawnej Kopalni Kredy, 
spacer po Wolińskim Parku Narodowym do Zagrody Żubrów MIĘDZYZDROJE – molo i wzgórze 
widokowe, przejazd do Świnoujścia – zwiedzanie miasta, spacer wzdłuż portu, obiadokolacja i 
nocleg.
III dzień – śniadanie, wyjazd do Kamienia Pomorskiego, zwiedzanie miasta i Katedry, obiad i 
wyjazd w drogę powrotną, zakończenie ok. godz. 21.00.
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cena OD 540 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 540 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



11. kotlina kłodzka

I dzień – przejazd do Kudowy Zdrój, zwiedzanie miasta, pijalni wód mineralnych w Parku Zdrojo-
wym, spacer przez park do Kaplicy Czaszek w Czerbnej, przejście piesze do ruchomej szopki w 
Pstrążnej, obiadokolacja  i nocleg.

II dzień – śniadanie; zwiedzanie z przewodnikiem: Błędne Skały lub Szczeliniec (do wyboru), 
spacer po Parku Zdrojowym w Dusznikach Zdroju, obiadokolacja, nocleg.

III dzień – śniadanie, przejazd do Kłodzka, zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej wraz z podziemną trasą 
turystyczną, obiad, wyjazd w drogę powrotną.

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

12. KOTLINA KŁODZKA - MIĘDZYGÓRZE ZŁOTY STOK
JASKINIA NIEDŹWIEDZIA

I dzień – przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie Kopalni Złota z podziemnym wodospadem – 
Sztolnia Gertruda i Czarna, zwiedzanie Muzeum Minerałów, przejazd na miejsce noclegu, obiado-
kolacja i nocleg.

II dzień – śniadanie, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej. 
Wędrówka piesza na Igliczną do Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, powrót do miejsca noclegu, 
obiadokolacja, spacer po okolicy.

III dzień – śniadanie, przejazd do Kłodzka, zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej, obiad i wyjazd w drogę 
powrotną.
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cena OD 560 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 540 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



13. kotlina kłodzka - praga lub skalne miasto
UWAGA! Każdy musi posiadać paszport lub dowód tymczasowy.

I dzień – przejazd do Kudowy Zdrój, zwiedzanie miasta, Parku Zdrojowego, Kaplicy Czaszek, spacer 
do ruchomej szopki w Pstrążnej, obiadokolacja, nocleg.

II dzień – śniadanie, wyjazd do Pragi, zwiedzanie: Starówki, most Karola Hradczany, Katedra Św. 
Wita, Zamek Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka.

Drugi wariant – pobyt w Adrszpadzkim Skalnym Mieście połączony z przejażdżką łódkami po jezior-
ku, powrót do miejsca noclegu, obiadokolacja. UWAGA - ceny biletów wstępu i przejażdżka łódka-
mi wliczone w cene wycieczki!

III dzień – śniadanie, zwiedzanie Szczelinca lub Błędnych Skał – obiad, wyjazd w drogę powrotną

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

14. karkonosze karpacz - szklarska poręba

I dzień – przejazd do Szklarskiej Poręby, zwiedzanie Wodospadu Szklarki i Kamieńczyka, obiado-
kolacja i nocleg

II dzień – śniadanie, spotkanie z przewodnikiem górskim, piesze zdobycie Śnieżki, spacer szlakiem 
przez Strzechę Akademicką i Samotnię do Karpacza – po drodze zwiedzanie ŚWIĄTYNI WANG; 
obiadokolacja i nocleg

III dzień – śniadanie; zdobycie Góry Chojnik, zwiedzanie ruin Zamku, obiad, wyjazd w drogę 
powrotną.
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cena OD 540 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 570 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



15. karkonosze - praga

I dzień – wyjazd w wczesnych godzinach rannych, przejazd do Szklarskiej Poręby, spotkanie z 
przewodnikiem górskim, piesze zdobycie Śnieżki, obiadokolacja, nocleg.

II dzień – śniadanie, wyjazd do Pragi, zwiedzanie: Starówki, Most Karola Hradczany, Katedra Św. 
Wita, Zamek Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka, powrót do miejsca noclegu, obiadokola-
cja.

III dzień – śniadanie, przejazd do Szklarskiej Poręby, zwiedzanie Wodospadu Szklarki i Kamieńczyka 
– obiad i wyjazd w drogę powrotną

Ewentualna zamiana pierwszego dnia na wyjazd do Skalnego Miasta, płatne dodatkowo ok. 450 kC.

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

16. beskid śląski i żywiecki

I dzień –  przejazd do Tarnowskich Gór, zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga i przejażdżka łodzia-
mi, obiadokolacja i nocleg.                

II dzień – śniadanie, przejazd do Żywca, zwiedzanie Starego Miasta, przejazd nad zapory wodne 
(Tresna i Porębka), wjazd kolejką na górę Żar – zwiedzanie elektrowni, wjazd wyciągiem krzesełko-
wym na Skrzyczne, obiadokolacja i nocleg.

III dzień – śniadanie, przejazd do Wisły, zwiedzanie miasta, wizyta u źródeł Wisły, przejazd do 
Istebnej, zwiedzanie muzeum koronkarstwa oraz kurnej chaty u Kawuloka, obiad, wyjazd w drogę 
powrotną

cena OD 590 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 570 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki
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17. kraków - wieliczka i okolice

I dzień – przejazd do Ojcowa. Zwiedzanie ruin gotyckiego zamku, Groty Łokietka; przejazd na 
trasie Ojców – Kraków, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

II dzień – 8.00 śniadanie, po śniadaniu o godz. 10.00 spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie 
Krakowa. 
W programie Kościół Mariacki, Sukiennice, Wawel. Po zwiedzaniu obiadokolacja, nocleg

III dzień – 8.00 śniadanie, przejazd do Wieliczki- zwiedzanie Kopali Soli, obiad, po posiłku wyjazd 
w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki około 21:30. 
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90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

18. jura krakowsko - częstochowska

I dzień – przejazd do Częstochowy, zwiedzanie Jasnej Góry, przejazd do Olsztyna, zwiedzanie 
ruin zamku na Szlaku Orlich Gniazd, zakwaterowanie grupy, obiadokolacja, nocleg.

II dzień – śniadanie, zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego (Pieskowa Skała, Maczuga 
Herkulesa, Jaskinia Łokietka), przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja, nocleg

III dzień – śniadanie, wyjazd do Ogrodzieńca, zwiedzanie ruin zamku warownego, piesza 
wycieczka do rezerwatu przyrody w Zborowie, obiad, wyjazd w drogę powrotną.

cena OD 590 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 595 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



19.SZLAKIEM RENESANSU CZRNOLAS PUŁAWY
- KOZŁÓWKA, NAŁĘCZÓW, KAZIMIERZ

I dzień – przejazd do Czarnolasu, zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego (muzeum, park, kaplica, 
pomnik), przejazd do Puław, zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Rodziny Czartoryskich (Pałac z 
zewnątrz, domek gotycki, świątynia Sybilli, Pałac Marynki, przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja, 
nocleg.

II dzień – śniadanie, przejazd do Kozłówki (siedziba Rodziny Zamoyskich), zwiedzanie obiektów (pałac, 
wozownia, muzeum socrealizmu, wystawy czasowej, spacer parkiem), przejazd do Nałęczowa, 
zwiedzanie Pałacu Małachowskich – z zewnątrz, spacer po parku zdrojowym, zwiedzanie pijalni, Stare 
Łazienki, Chata Żeromskiego – Wąwolnica – miejsce pielgrzymek, przejazd na miejsce noclegu, obiado-
kolacja, czas wolny i nocleg.

III dzień – śniadanie, przejazd do Kazimierza, zwiedzanie miasta (stare miasto część żydowska, G. Trzech 
Krzyży, ruiny zamku, baszta, obiad na trasie powrotnej, zakończenie imprezy ok. godz. 22.00.

90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

20. WROCŁAW GÓRY SOWIE PODZIEMNIE MIASTO OSÓWKA- KSIĄŻ

I dzień – przejazd do Wrocławia, zwiedzanie Starego Miasta z Ostrowem Tumskim, obejrzenie 
seansu w Panoramie Racławickiej, przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja, nocleg.

II dzień – śniadanie,spacer na Wielką Sowę, zwiedzanie podziemnego miasta w Osówce, powrót 
na miejsce noclegu, obiadokolacja, spacer po okolicy, nocleg.

III dzień – śniadanie, zwiedzanie Zamku w Książu szlakiem II Wojny Światowej, obiad, wyjazd w 
drogę powrotną.

Uwaga! Możliwość zamiany zamiast zwiedzania Panoramy Racławickiej - zwiedzanie ZOO
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cena Od 545 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 650 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



21.GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

I dzień – przejazd do Kielc, spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie miasta. W programie Pałac 
Biskupów Krakowskich, Katedra, Muzeum Narodowe, po zwiedzaniu zakwaterowanie, obiadokola-
cja, nocleg.

II dzień – śniadanie, wyjazd na zwiedzanie. W programie Św. Krzyż – Zespół Opactwa Benedyk-
tyńskiego, Św. Katarzyna – Klasztor z XVIII w., Oblęgorek – Muzeum H. Sienkiewicza. Powrót na 
miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

III dzień – śniadanie, wyjazd do Chęcin, zwiedzanie ruin zamku oraz Jaskini „Raj”. Ok. 13.00 obiad, 
po obiedzie wyjazd w drogę powrotną.

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Ze względu na rezerwacje wstępów do jaskini.
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90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

22. OJCÓW -  ENERGYLANDIA - WADOWICE

I dzień – 6.00 wyjazd i przejazd do Ojcowa. Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z  ruinami 
gotyckiego zamku, Groty Łokietka, po zwiedzaniu przejazd na miejsce noclegu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

II dzień - śniadanie w miejscu noclegu przejazd do Parku Rozrywki w Zatorze (całodniowy pobyt w Parku 
Rozrywki ). ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują 
się na obszarze 26 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób 
dorosłych. Wszystkie atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematyczną dekoracją i scenografią są  
podzielone na 4 strefy: Bajkolandia, Strefa Familijna, Strefa Ekstremalna, Water Park. Po pobycie w parku przejazd 
na miejsce noclegu, obiadokolacja i nocleg.

III dzień - śniadanie w miejscu noclegu przejazd do Wadowic – zwiedzanie Domu Rodzinny Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Wadowicach – muzeum, dokumentujące życie i działalność kapłańską, a także związki papieża z 
Wadowicami. UWAGA - bilety wstępu do Energylandii płatne dodatkowo w zależności od wieku uczestnika. 

cena OD 550 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena Od 595 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



1. zakopane i okolice
I dzień – przejazd do Zakopanego przez Częstochowę, zwiedzanie Jasnej góry, zakwaterowanie 
okolice Zakopanego, obiadokolacja, nocleg. Zamiennie zwiedzanie Krakowa (Stare Miasto)

II dzień - śniadanie, całodzienna wycieczka do Morskiego oka, obiadokolacja, nocleg.

III dzień – śniadanie, zwiedzanie Zakopanego: Stary Kościółek i Cmentarz na Pęksowym Brzysku, 
Kaplicy na Jaszczurówce, spacer po Krupówkach oraz zwiedzanie skoczni narciarskiej i zapozna-
nie się z jej historią, obiadokolacja, nocleg.

IV dzień – śniadanie, zdobycie Gubałówki, wjazd kolejką i przejście grzbietem Gubałówki do 
Butorowego Wierchu, zjazd wyciągiem krzesełkowym, obiad i wyjazd w drogę powrotną.

Uwaga! Istnieje możliwość zorganizowania ogniska lub dyskoteki!
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90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

2. KOŁOBRZEG- MIĘDZYZDROJE - WOLIN
I dzień – przejazd do Kołobrzegu – zwiedzanie miasta z przewodnikiem, rejs żaglowcem dwumaszto-
wym PIRAT po morzu, krótki czas wolny na zakupy w porcie.

II dzień – śniadanie, po posiłku przejazd do Kołobrzegu do wioski indiańskiej (3 godziny wspaniałej 
zabawy), powrót na miejsce noclegu, obiadokolacja. 

III dzień – śniadanie, zabranie suchego prowiantu na drogę, całodniowa wycieczka na trasie Kamień 
Pomorski, Międzyzdroje – zwiedzanie miasta, spacer do zagrody żubrów.            

IV dzień – przejazd „ciuchcią” po okolicy, przejazd ciuchcią do Latarni Morskiej  w Gąskach (zamiennie 
zwiedzanie Ogrodów Marzeń w Dobrzycy). Godz. 14:00 obiad i wyjazd. 

WYCIECZKI czteroDNIOWE POLSKA

cena OD 590 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 3x nocleg,
3x śniadanie, 3x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 590 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 3x nocleg,
3x śniadanie, 3x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki



1. praga

I dzień – przejazd, zwiedzanie Kutnej Hory z Kaplicą Czaszek, obiadokolacja, nocleg.

II dzień – śniadanie; zwiedzanie Pragi z przewodnikiem – Hradczany, Kościół Loretta, Zamek 
Praski, Katedra Św. Wita, Złota Uliczka, Most Karola; obiadokolacja

III dzień – śniadanie; ciąg dalszy zwiedzania – Dzielnica Żydowska, Jozefów, Ratusz, Zegar Orloj, 
Pl. Św. Wacława. UWAGA: bilety wstępu płatne dodatkowo ok. 450 KCZ.
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90 ZŁ 95 ZŁ
45-40 osób
+ 4 op. bezpł.

39-35 osób
+ 3 op. bezpł.

2. PRAGA - WIEDEŃ - JASKINIA PUNKWY-MACOCHA

I dzień – podstawienie autokaru pod szkołę o godz. 3.50, wyjazd grupy o godz. 4.00, przejazd do 
Ołomuńca – zwiedzanie Starówki, spacer do Katedry Św. Wacława, zwiedznie jaskini Punkty wraz 
z Przepaścią Macocha (wspaniałe skalne komnaty, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty), przeprawa 
łodzią podziemną rzeką. Po zwiedzaniu przejazd na miejsce noclegu, obiadokolacja, nocleg.

II dzień – wczesne śniadanie w miejscu noclegu, całodzienny wyjazd do Wiednia, zwiedzanie 
zabytków miasta (zabytki ringu – Opera, Katedra Św. Stefana, Hofburg, Kościół Św. Ruprechta, 
Park Jana Straussa, spacer na Wzgórze Kahlenberg). 

III dzień – śniadanie w miejscu noclegu, przejazd do Pragi, zwiedzanie miasta – Hradczany: 
Zamek Praski, Katedra Św. Wita, spacer po Moście Karola, Złota Uliczka, krótki czas wolny. Wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. Zakończenie wycieczki ok. 21.30.
UWAGA: Bilety wstępu płatne dodatkowo ok. 600 KCZ. 

WYCIECZKI trzydniowe zagranica

cena OD 790 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki

cena OD 690 zł
Cena zawiera: transport autokarem, bilety wstępu,

opieka pilota / przewodnika, ubezpieczenie, 2x nocleg,
2x śniadanie, 2x obiadokolacja

+ obiad jednodaniowy w ostatnim dniu wycieczki
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1. JARMARK ŚWIĄTECZNY WE WROCŁAWIU

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to jeden z najpiękniejszych jarmarków. W tym 
wyjątkowym czasie serce Wrocławia zaczyna bić mocniej a Wrocławski Rynek staje się tłem 
dla bajkowej scenerii. W Bajkowym Lasku na najmłodszych gości Jarmarku czekać będą 
przepiękne bajki, które swoja magiczną wizualizacją i oprawą dźwiękową wprowadzą wszyst-
kich do iście bajkowego świata. Nie zabraknie również „domku kominkowego” wraz z plene-
rowymi kominkami gdzie będzie można się ogrzać przy żywym ogniu. Brama Jarmarku Bożo-
narodzeniowego otwierając się na ul. Świdnicką wprowadzi wszystkich w magiczny klimat. 
Nie będzie można ominąć  „PREZENTUSIA” czyli przesympatycznego wrocławskiego krasnala 
, gdzie trzykrotne dotknięcie jego czapeczki sprawia , że wszystkie marzenia prawdopodob-
nie się spełnią. Ten przesympatyczny krasnal pojawia się tylko raz w roku właśnie podczas 
Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na jarmarku zagości również moc pyszności: jak słodkie 
pierniki, francuskie ślimaki, austriackie sery oraz  owocowe i czekoladowe pyszności. Jarmark 
Bożonarodzeniowy to także idealne miejsce dla tych którzy swoim bliskim pragną podarować 
coś wyjątkowego. Na jarmarku będzie też można zobaczyć wrocławskich kolędników. Zwie-
dzanie Ostrowa Tumskiego i spacer Szlakiem Krasnali. 
 

2. ŚWIĄTECZNY TORUŃ Z GWIAZDĄ BETLEJEMSKĄ

cena OD 150 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

cena OD 100 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

Przejazd do Torunia, obejrzenie  świątecznego seansu w Planetarium  dwa tytuły do wyboru  
Gwiazda Betlejemska lub Renifer Kometa, wizyta w piekarni Mistrza Bogumiła udział  w 
warsztatach wypieku pierników. Dzieci lukrują i dekorują świątecznymi ozdobami spożyw-
czymi przygotowane przez siebie pierniki. Czas trwania  warsztatów świątecznych około 2 
godz. Po zajęciach przejście na Toruńską Starówkę krótkie zwiedzanie i pobyt  na  Jarmarku 
Świątecznym 
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cena OD 100 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

cena OD 110 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

3. UROCZYSTE SPOTKANIE WIGILIJNE W WOLSZTYNIE

Przyjazd do skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie. Zwie-
dzanie skansenu z przewodnikiem (min. XIX wieczny wiatrak uruchamiany specjalnie dla 
zwiedzających przy sprzyjających warunkach wietrznych). 

W stylowej chacie XVIII wiecznej zagrody wiejskiej, dzieci pod opieką etnografa, zapoznają się 
z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, a następnie samodzielnie przygotowują wieczerzę 
wigilijną (przyrządzanie prostych potraw, nakrywanie do stołu wigilijnego, dekoracja izby, 
strojenie choinki dla mieszkańców lasu). Uroczysta wieczerza wigilijna połączona ze śpiewa-
niem kolęd. Powrót do szkoły około godz. 15:30 - 16:00
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4. WIGILIA W STAREJ CHACIE U KOWALA W KLUCZEWIE

Zapraszamy na tradycyjne spotkanie wigilijne i dzielenie się opłatkiem do Starej Chaty u 
Kowala. W bajkowej scenerii dzieci uczestniczą we wspólnym ubieraniu drzewka świąteczne-
go sami wykonując łańcuchy i ozdoby choinkowe. Zapoznają się również z procesem malo-
wania bombek i ozdób świątecznych. Przy świątecznie ubranym stole na wszystkich gości 
czeka słodka niespodzianka w postaci pierników upieczonych przez Ciocię Halinkę. Będzie 
też czerwony barszczyk, bigos, a wspólne śpiewanie kolęd umili razem spędzone chwile. W 
programie również przejażdżka bryczką (lub przy sprzyjających warunkach saniami) oraz 
spotkanie ze zwierzętami gospodarskimi. Zakończeniem pobytu będzie wspólne ognisko i 
pieczenie kiełbasek. 



cena OD 95 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

cena OD 80 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

5. OBRZĘDY BOŻONARODZENIOWE W SZRENIAWIE

Zapraszamy także wszystkie dzieci i młodzież na pokazy świąteczne poświęcone zwyczajom 
bożonarodzeniowym odbywające się w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. W programie: 
szopka z żywymi zwierzętami, jasełka, pokazy prac twórców ludowych, wspólny wyrób trady-
cyjnych ozdób choinkowych. 
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6. KÓRNIK - KONARSKIE

Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne na terenie dawnej szkoły wiejskiej. ZAJĘCIA ŚWIĄTECZNE W 
KONARSKIM K/ KÓRNIKA.

,,W STAREJ SZKOLE I WIEJSKIEJ ZAGRODZIE”
- dawne zwyczaje bożonarodzeniowe
- warsztaty – przyozdabianie tradycyjnych podłaźniczek (stroików)
- wypiek świątecznych pierników
- pokaz dawnych narzędzi gospodarskich w zabytkowej stodole
- karmienie zwierząt – świnka Lola, króliki, kury, kaczki,
- degustacja wigilijnych potraw



cena OD 115 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

cena OD 85 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

W okresie przedświątecznym zapraszamy do odwiedzenia fabryki produkującej ozdoby choin-
kowe. Dzieci i młodzież będą mogły zapoznać się z całym cyklem produkcyjnym począwszy od 
dmuchania bombki poprzez srebrzenie i malowanie. Na zakończenie wizyty w fabryce dzieci 
otrzymują bombkę z własnym imieniem.

Dodatkowo zapraszamy do odwiedzenia SZOPKI BETLEJEMSKIEJ (lub zamiennie zwiedzania 
Katedry w Gnieźnie) i wspólnego śpiewania kolęd w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie na 
dzieci będzie czekać stajenka i żłobek z osiołkami, kozamki, kucykami oraz innymi licznymi 
zwierzątkami. Po pełnym wrażeń zwiedzaniu zapraszamy na ciepłą herbatkę oraz ognisko 
(kiełbaski do ogniska we własnym zakresie). 

Koszt pobytu w gospodarstwie lub zwiedzanie Katedry płatny dodatkowo 15 zł / os. 

7. FABRYKA BOMBEK W GNIEŹNIE
ŻYWA SZOPKA BETLEJEMSKA W PAWŁOWIE

8. OBRZĘDY BOŻONARODZENIOWE OĆWIEKA - GĄSAWA

Zapraszamy również na tradycyjną Wigilię, gdzie w bajkowej scenerii dzieci i młodzież czyn-
nie uczestniczą w przygotowaniach  do nadchodzących świąt. Będzie żywa szopka z osioł-
kiem, owcą i kozami. W świątecznie przystrojonym obiekcie czekać będzie na uczestników 
wcześniej przygotowane ciasto na pierniki. Wycięte pierniki trafią do pieca a gotowe upieczo-
ne pierniki zostaną polukrowane przez dzieci. Następnie wszyscy wspólnie przygotujemy 
wigilijny stół na uroczystą wieczerzę. W menu: zupa owocowa, kapusta z grzybami, bułeczki, 
pierniki, orzechy, herbata. Nie zabraknie też wspólnego śpiewu kolęd. 
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cena OD 95 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

cena OD 95 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

9. UZARZEWO - ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
Ze ŚW. MIKOŁAJEM I RENIFEREM PRZY SANIACH

W programie spotkanie z dziećmi przy choince w Pałacu, pogadanka o zwyczajach i obrzę-
dach bożonarodzeniowych, poczęstunek piernikami bożonarodzeniowymi, obejrzenie stałej 
wystawy „Jak pory roku po świecie wędrowały”, wspólne wykonywanie ozdób świątecznych. 
Na koniec spotkanie dzieci przy saniach z reniferem        i Św. Mikołajem, opowieść o krainie 
z której pochodzi Św. Mikołaj. 

Uwaga! Możliwość rozdania prezentów dzieciom przez Św. Mikołaja - prezenty we 
własnym zakresie. 
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10. Konarskie - warsztaty świąteczne

Zapraszamy na warsztaty świąteczne na terenie dawnej szkoły i wiejskiej zagrody w Konar-
skim, koło Kórnika. W programie: malowanie i zdobienie „zimowej gąski”, dekorowanie 
świątecznych pierników, zajęcia edukacyjne czyli pokaz sprzętu w wiejskim domu i dawnej 
szkole, wyświetlanie bajek na kliszach, dawne zwyczaje świąteczne. 

Zwiedzanie zagrody ze zwierzętami z możliwością karmienia - (kury, kaczki, króliki, świnka 
Lola, koza Klara). Wizyta Św. Mikołaja przy świątecznej choince, słodki poczęstunek i ciepła 
herbata.

Możliwość zabrania prezentów świątecznych.



cena OD 150 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

cena OD 160 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

11. JARMARK ŚWIĄTECZNY W DREŹNIE

Młodzieżowe Centrum Sportu, Rekreacji i Wypoczynku serdecznie zaprasza na wycieczkę do 
Drezna. Program wycieczki: wyjazd grupy o godz. 5:00, przejazd do Drezna. Zwiedzanie 
miasta: Kompleks Pałacowy Zwinger (do 16 lat bezpłatnie) - Galeria Starych Mistrzów Malar-
stwa, Zbrojownia (powyżej 16 lat płatne okokło 10 euro), spacer po mieście Hofkirche - 
największy Kościół Saksonii zwany Katedrą, Ratusz. Po zakończeniu zwiedzania pobyt na 
jarmarkach świątecznych. 
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12. JARMARK ŚWIĄTECZNY W POTSDAMIE

W programie zwiedzanie miasta wraz ze Starówką oraz pobyt na jarmarku świątecznym. 
Istnieje możliwość zwiedzania największego w Europie Domu Tropikalnego „BIOSFERA”. 
Zwiedzimy niezwykle różnorodny świat tropików, gdzie spotkamy ponad 20.000 gatunków 
roślin strefy tropikalnej. Liczne zwierzęta ekosystemu lasów tropikalnych nadają biosferze 
unikatowy koloryt. Powracając do zimowej pory roku zwiedzimy jeszcze pałac Ceeilenhof                  
i Sanssouci (bez wnętrz), pospacerujemy po Starym Mieście. 

Zobaczymy Stary Rynek, Kościół Św. Mikołaja, Stary Ratusz. Na zakończenie pobytu przej-
dziemy na Jarmark Świąteczny - czas wolny na posiłek (we własnym zakresie) i zakup pamią-
tek.

Wstęp do Biosfery płatny dodatkowo około 10 euro. 



cena OD 130 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

cena OD 150 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

13. JARMARK ŚWIĄTECZNY W BERLINIE

Program wycieczki: godz. 5:00 - wyjazd grupy, przejazd na granicę. Godz. 9:00 - przyjazd do 
Berlina, zwiedzanie miasta, spacer do Bramy Brandenburskiej i Reichstagu, spacer Aleją Unter 
den Linden do Katedry Berlińskiej, czas do dyspozycji grupy na jednym z jarmarków świątecz-
nych. Planowany przyjazd pod szkołę o godz. 21:30 - 22:00

Przy wczesnym zamówieniu możliwość zwiedzania Muzeum Pergamon (bezpłatnie) lub 
nowo otwartego po remoncie Muzeum Techniki - Spectrum lub Muzeum Natury (płatne 
dodatkowo 2 euro).

14. JARMARK ŚWIĄTECZNY W COTTBUS 
- pobyt w manufakturze czekolady 

Wyjazd grupy o godz. 6:30, przejazd do Hornow. Pobyt w Manufakturze Czekolady (film + 
kubek gorącej czekolady + warsztaty zdobienia czekolady) - każdy uczestnik dostaje czekola-
dowe akcesoria do utworzenia swojej świątecznej kompozycji. 

Pobyt na Jarmarku Bożonarodzeniowym na przepięknej Starówce Cottbus. Zakup pamiątek. 
Wyjazd z Cottbus w drogę powrotną ok. godz. 17:00. Planowany powrót ok. 21:30 - 22:00

Cena nie zawiera biletów wstępu do Manufaktury Czekolady (płatne dodatkowo ok. 5-7 euro)

Aby zagwarantować wstęp do fabryki czekolady,
obowiązkowa bardzo wczesna rezerwacja wycieczki! wrzesień / październik
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Celem imprezy jest przedstawienie 
i upowszechnienie wielkanocnych tradycji 
i obrzędów wsi polskiej. 

W programie przedstawienie o tematyce 
świątecznej, pokazy pracy twórców ludowych 
(pisanki, palmy), warsztaty dla dzieci i spotkanie 
ze zwierzętami.
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1. EDUKACYJNO - REKREACYJNA LEKCJA MUZEALNA 
„OBRZĘDY I TRADYCJE WIELKOPOSTNE”

SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO W WOLSZTYNIE

WIELKANOC

Przyjazd do skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie, spotkanie z 
leśniczym (Przyrodnicza Ścieżka Edukacyjna), spacer, spotkanie w zabytkowej zagrodzie ze 
zwierzętami hodowlanymi, pokaz prac w zabytkowej zagrodzie, zajęcia w kuźni pod opieka 
kowala. Po zakończeniu tej części spotykamy się w „Zagrodzie karczmarza”, gdzie w zabytkowej 
Karczmie pod opieką etnografa dzieci będą przygotowywały ozdoby świąteczne, zapoznając się 
jednocześnie z ludowymi tradycjami „Świąt Wielkiej Nocy”. Po zakończeniu zajęć w Karczmie 
przygotowania do powitania wiosny i wspólne ognisko (kiełbaski do ogniska we własnym zakresie).  

cena OD 110 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

cena OD 85 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

2. obrzędy wielkanocne w szreniawie

Krótki spacer po rynku i promenadzie w Kórniku, 
warsztaty - przyozdabianie wielkanocnych 
zajączków, dawne zwyczaje wielkanocne, 
spotkanie z wielkanocnym zającem, poszukiwa-
nie drobnych upominków, wizyta u zwierząt w 
wiejskiej zagrodzie, karmienie zwierząt, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek lub babka wielkanocna i 
ciepła herbata. 

cena OD 95 zł
Cena zawiera: transport autokarem

opieka pilota / przewodnika

3. OBRZĘDY WIELKANOCNE - konarskie



WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

LUTY MARZEC

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

STYCZEŃ

KALENDARZ
WYCIECZKI SZKOLNE 2022/ 2023
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