Krajka to…

· biuro, ktoó re powstało z pasji do podroó zż y i chęci dzielenia się z naszymi
odbiorcami, tym co w danym regionie niezwykłe i warte odwiedzenia,

· programy wycieczek przygotowywane i realizowane
z uwzględnieniem wszystkich sugestii i potrzeb danej grupy,

· profesjonalni piloci i przewodnicy, ktoó rzy swą opowiesó có dostosowują
do konkretnej grupy wiekowej, a ich praca, tak jak i nasza
jest wykonywana z pasją,

· sprawdzone autokary i dosó wiadczeni kierowcy.
Serdecznie zapraszamy na wycieczki z Krajką!
Ewelina Burek
kulturoznawca, przewodnik po Lublinie i Lubelszczyzó nie, pilot wycieczek, trener
questingu…

Magdalena Mazur-Ciseł
kulturoznawca, przewodnik po Lublinie i Lubelszczyzó nie, pilot wycieczek, autorka
ksiązż ki „Legendy Lublina dla dzieci”…

Krajka
Biuro Turystyki Kulturowej
e-mail: biuro@krajka-lublin.pl
tel. 533 553 071
tel. 533 553 413

Ważna informacja
Wszelkie etapy organizacji i realizacji wycieczek realizujemy
drogą telefoniczną i mailową.
W przypadku potrzeby kontaktu osobistego przyjedziemy do Panó stwa we
wskazane, dogodne miejsce i o umoó wionej godzinie.
www.krajka-lublin.pl
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OGÓLNE WARUNKI ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
1.Wycieczki zostały skalkulowane dla 35 i 45 ucznioó w + 3 opiekunoó w
bezpłatnie, organizujemy jednak roó wniezż wyjazdy dla mniejszych i większych
grup (woó wczas przygotowujemy kalkulację pod okresó loną liczbę osoó b).
2. Koszty wycieczki obejmują:
- transport autokarem (przejazd liczony jest z Lublina, dla grup wyjezż dzż ających
z innych miejscowosó ci przygotowujemy indywidualną wycenę),
- opiekę pilota wycieczek,
- usługę przewodnikoó w, zgodnie z programem wycieczki,
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektoó w,
- zakwaterowanie
- ubezpieczenie NNW (wycieczki krajowe) i KL (wycieczki zagraniczne),
- bezpłatny udział 3 opiekunoó w
- podatek VAT
Kalkulacja wycieczek nie obejmuje wyżywienia, ktoó re zamawiamy na zż yczenie
grupy (woó wczas cena za wyzż ywienie doliczana jest do kosztoó w wycieczki).
3. ZAMÓWIENIE WYCIECZKI powinno odbywacó się w formie pisemnej (e-mail)
lub telefonicznie (zamoó wienie nalezż y potwierdzicó e-mailem w ciągu 7).
PRZY ZAMAWIANIU WYCIECZKI PROSZĘ OKREŚLIĆ:
- numer wycieczki (na podstawie folderu),
- ewentualne zmiany w programie, ktoó re mozż emy dokonacó na Panó stwa zż yczenie,
- miejsce wyjazdu (adres szkoły, placoó wki),
- preferowany termin,
- liczbę uczestnikoó w i opiekunoó w,

- só wiadczenia dodatkowe (np. wyzż ywienie)
Zamówienie wycieczki zostanie przyjęte do realizacji po podpisaniu Umowy
między Biurem Turystyki Kulturowej Krajka a Klientem, zgodnie z wymogami
ustawy o usługach turystycznych.
W Umowie zostaje tezż ustalona kwota i termin wpłaty zaliczki (30%) oraz
kwota i termin wpłaty pozostałej kwoty.
W momencie podpisania Umowy Klient okresó la sposoó b rozliczenia wycieczki
(Faktura VAT lub dowoó d wpłaty). Faktura Vat mozż e bycó wystawiona najpoó zó niej
7 dnia, po realizacji wycieczki, nie poó zó niej nizż ostatniego dnia danego miesiąca.
4. Rozliczenie wycieczki nastąpi w terminie do 7 dni od jej zakonó czenia.
5. Cena wycieczki mozż e ulec zmianie jedynie w sytuacjach niezalezż nych od
biura; np. zmiana cen paliwa, biletoó w wstępu. Zmiana ceny wycieczki mozż e bycó
dokonana najpoó zó niej na 21 dni przed jej rozpoczęciem.
6. Szczegółowe warunki udziału Imprezach Turystycznych organizowanych
przez Biuro Turystyki Kulturowej Krajka dostępne są na stronie internetowej
www.krajka-lublin.pl.
Katalog Wycieczek nie stanowi oferty, w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
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Zapraszamy do Lublina
Zapraszamy do kontaktu z nami i komponowania zwiedzania Lublina, według
zainteresowań. Proponujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spacer po Starym Miesó cie z przewodnikiem: Brama Grodzka, Plac po
Farze,
Rynek z Trybunałem i kamienicami, Brama Krakowska, kosó cioó ł
Dominikanoó w, Ratusz z hejnałem…
Archikatedra Lubelska z niezwykłą zakrystią akustyczną i skarbcem,
punkty widokowe: Wiezż a Trynitarska lub Donzż on,
Muzeum Lubelskie (m.in. stoó ł z Czarcią Łapą),
Lubelska Trasa Podziemna,
Izba Drukarstwa (m.in. warsztaty czerpania papieru),
Regionalne Muzeum Cebularza,
zajęcia edukacyjne w jednej z lubelskich Galerii Sztuki,
Muzeum Wsi Lubelskiej,
Ogroó d Botaniczny,
lekcje muzealne, warsztaty (m.in. czerpania papieru, warsztaty
o sztuce),
zwiedzanie Fabryki Cukierkoó w połączone z warsztatami,
zwiedzanie Teatru im. Juliusza Osterwy,
spektakl w Teatrze Andersena, Teatrze Muzycznym lub Teatrze im.
Juliusza Osterwy, filmy w kinie…
zwiedzanie Stadionu Arena i Muzeum Sportu Lubelskiego,
zajęcia na basenie, w Parku Linowym, Parku Trampolin, spływy
kajakowe po Bystrzycy……
zwiedzanie lubelskiego lotniska
a także poniższe wycieczki, które można również modyfikować.

1. Gry Miejskie
Uczestnicy gry, podzieleni na grupy przemierzają miasto, kierując się
informacjami zawartymi w otrzymanych materiałach, m.in. mapka
z opisem gry. Po drodze na graczy “czekają” zadania: logiczne, strategiczne,
sprawnosó ciowe, kreatywne oraz sprawdzające umiejętnosó có wspoó łpracy wszystkie nawiązujące do tematu gry. Na swojej drodze uczestnicy będą
spotykacó roó wniezż animatoroó w, ktoó rzy pomogą lub utrudnią im dotarcie do
celu. Dla druzż yn, ktoó re poprawnie rozwiązż ą zadania i odgadną hasło
czekają nagrody!
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Proponujemy:
- W poszukiwaniu zaginionej receptury: gra nawiązuje do lubelskich
legend. Przeznaczona jest szczegoó lnie dla młodszych grup. Na zakonó czenie
proponujemy obiad, ktoó rego menu związane jest só cisó le z zaginioną
recepturą, ktoó rej poszukują gracze. Koszt obiadu – 15 zł/os.
- Siedemdziesięciu Ośmiu na tak!: w czasie gry, kazż da druzż yna „przeniesie
się w czasie” do 1569 r. Uczestnicy gry poznają Lublin i jego historię z XVI
wieku, kiedy to podpisano akt unijny łączący Wielkie Księstwo Litewskie
z Kroó lestwem Polskim.
Ceny gier: od 22 zł/os. (przy grupie min. 20 osoó b)
Czas trwania gry ok. 1,5 godz.
2. Legendy i historie Lublina dla dzieci...
Bajkowy spacer po Starym Miesó cie i Wzgoó rzu Zamkowym, w czasie ktoó rego
dzieci poznają lubelskie legendy i niezwykłe staromiejskie historie…
czas zwiedzania: ok. 2 godz.
cena: 200,00 zł/grupa
Dla chętnych proponujemy oglądanie stołu z Czarcią
Łapą (wstęp płatny dodatkowo).
3. Szukamy skarbu – ”Legendy Lublina dla dzieci”
To spacer z przewodnikiem, a zarazem autorką książki „Legendy Lublina
dla dzieci”. Podczas spaceru dzieci poznają lubelskie legendy i miejsca z nimi
związane… Na zakonó czenie „niby przypadkiem” w ich ręce wpada skrzynia
wypełnioną ksiązż kami „Legendy Lublina dla dzieci”.
czas zwiedzania: ok. 1,30 - 2 godz., cena: 25,00 zł/os. (cena z ksiązż ką)
4. Koziołkowy zawrót głowy
Wycieczka só ladami lubelskiego koziołka – po drodze dzieci z pomocą
przewodnika będą odnajdywacó budynki, na ktoó rych widnieje wizerunek
koziołka, poznają lubelskie zabytki, barwne historie i legendy, a na
zakonó czenie spotkają wyjątkowego gosó cia… KOZIOŁKA!!!
czas zwiedzania: ok. 2 godz. cena: 320,00 zł/grupa do 30 osoó b
5. Lubelska podróż w czasie...
Dzieci dowiedzą się jak wyglądało zż ycie codzienne w dawnym Lublinie. Jak
ubierali się kiedysó mieszkanó cy grodu, jak wyglądała zabudowa miasta…
Poznają wydarzenia, ktoó re miały miejsce w Lublinie przed wiekami.
Do wyboru:
Lublin Jagiellonó ski
Rok 1317 i XIV wiek w Lublinie
Lublin międzywojenny
czas zwiedzania: ok. 2 - 3 godz.
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Przewodnik w stroju historycznym!
cena: 300,00 zł/grupa do 30 osoó b

6. Epoka Jagiellońska w Lublinie
W czasie wycieczki zobaczymy m.in. Kaplicę Troó jcy SŚ w., obraz "Unia
Lubelska" Jana Matejki, kosó cioó ł i klasztor Ojcoó w Dominikanoó w, kosó cioó ł
pobrygidkowski i Pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim.
czas zwiedzania: ok. 3-4 godz.
cena: 300,00 zł /grupa
Wstępy płatne dodatkowo: Kaplica Trójcy Św., Muzeum Lubelskie - obraz Jana
Matejki "Unia Lubelska", wystawa w kościele pobrygidkowskim.
7. Na szlaku tolerancji
W czasie wycieczki zobaczymy m.in. Kaplicę Troó jcy SŚ w., cerkiew
prawosławną, Stary Kirkut, Kosó cioó ł ewangelicko-augsburski.
czas zwiedzania: ok. 3-4 godz.
cena: 300,00 zł/grupa
Wstępy płatne dodatkowo: Kaplica Trójcy Św.
Dodatkowe możliwości: zwiedzanie Nowego Kirkutu, dawnej Jeszywa Chachmej
Lublin, wystawy "Portret Miejsca" w Bramie Grodzkiej.
8. Znani w Lublinie
W czasie wycieczki uczniowie poznają związki z Lublinem takich osoó b jak:
"Widzący z Lublina", Joó zef Ignacy Kraszewski, Wincenty Pol, Joó zef
Czechowicz, Franciszka Arnsztajnowa, Jan Kochanowski, Biernat z Lublina…
czas zwiedzania: ok. 3-4 godz.
cena: 300,00 zł/grupa
Dodatkowe możliwości: zwiedzanie Muzeum im. Józefa Czechowicza oraz Dworku
Wincentego Pola.
9. ABC sztuki
Spacer po Wzgoó rzu Zamkowym, Starym Miesó cie i SŚ roó dmiesó ciu.
Podczas wycieczki przewodnik zwraca szczegoó lną uwagę na cechy
architektury, rzezó by i malarstwa charakterystyczne dla danego stylu
w sztuce.
czas zwiedzania: ok. 3 godz.
cena: 300,00 zł/grupa
Program można podzielić na dane style w sztuce – np. szlakiem gotyku, szlakiem
renesansu lubelskiego, secesji itd.
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10. Lubelski Cmentarz
Zwiedzanie
najstarszego
we
wschodniej
Polsce
cmentarza
wielowyznaniowego przy ul. Lipowej. Miejsce spoczynku, wielu wybitnych
mieszkanó coó w Lublina.
czas zwiedzania: ok. 2 godz.
cena: 200,00 zł/grupa
11. Muzeum na Majdanku - II Wojna Światowa
czas zwiedzania: ok. 2 - 3 godz.
cena: 200,00 zł/grupa
Każdą wycieczkę możemy również uatrakcyjnić wizytą na balkonie
Ratusza o godz. 12:00, kiedy odgrywany jest hejnał miasta!

Lubelszczyzna
1 dzienó
12. Świdnik – Lotnisko Lublin
Wariant I: zwiedzanie lotniska w strefie ogoó lnodostępnej. Zapoznajemy
uczestnikoó w z pracą lotniska jak i elementami só ciezż ki pasazż era. Jest tezż
przeznaczony czas na obserwację lądującego i startującego samolotu wraz
z informacją co w międzyczasie dzieje się na płycie lotniska.
Czas trwania wycieczki : ok 1h.
cena: 45 osoó b: 45 zł; 35 osoó b: 55 zł
Wariant II: zwiedzanie lotniska w strefie ogoó lnodostępnej jak
i zastrzezż onej. Zapoznajemy uczestnikoó w z pracą lotniska, elementami
só ciezż ki pasazż era wraz z przejsó ciem przez kontrolę bezpieczenó stwa,
zwiedzaniem m.in. bazy Lotniskowej Słuzż by Ratowniczo- Gasó niczej jak
i Bazy Techniczno- Garazż owej. Podczas wycieczki obserwujemy lądowanie
i start samolotu wraz z elementami obsługi na płycie lotniska.
Czas trwania wycieczki : ok 2,5h.
cena: 45 osoó b: 50 zł; 35 osoó b: 60 zł
Wariant III: wariant II + zajęcia na symulatorach w Szkole Lotniczej
Czas trwania wycieczki : ok 5h.
UWAGA: ceny obejmują transport, wariant II dostępny dla uczestnikoó w od
7 lat, wariant III dostępny dla uczestnikoó w od 13 lat, konieczna legitymacja
szkolna.
cena: 35 osoó b: 130 zł; 45 osoó b: 120 zł
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13. Kozłówka plus... Impreza na Orientację
Kozłówka: Muzeum Zamoyskich.
Kozłowiecki Park Krajobrazowy: pierwsza częsó có, w czasie ktoó rej grupie
towarzyszy instruktor, obejmuje praktyczne szkolenie z czytania mapy
i rozpoznawania stron só wiata. Druga częsó có to podział grupy na zespoły
kilkuosobowe, ktoó rych zadaniem jest dotarcie do wyznaczonych w lesó nej
przestrzeni punktoó w. Dodatkowo proponujemy ognisko (prowiant we
własnym zakresie).
cena: 45 osoó b: 96 zł; 35 osoó b: 108 zł
Dodatkowo w Kozłówce polecamy zwiedzanie Powozowni i Galerii Socrealizmu.
14. Kozłówka plus... gra terenowa w parku
Kozłówka: Muzeum Zamoyskich.
Gra terenowa w Parku: dzieci poruszają się po Parku z mapką, odnajdują
wskazoó wki potrzebne do ukonó czenia gry, odpowiadają na pytania związane
z miejscem w ktoó rym się znajdują...
cena: 45 osoó b: 74 zł; 35 osoó b: 88 zł
Dodatkowo polecamy w Kozłówce - zwiedzanie powozowni i Galerii Socrealizmu,
możliwość organizacji ogniska, zwiedzania Lubartowa i wyjątkowej Panoramy
Lubartowskiej.
15. Wiele kultur – jedno miasto
Muzeum Wielokulturowości Kocka: muzeum parafialne posó więcone
chrzesó cijanó stwu, judaizmowi, kalwinizmowi.
Multimedialne Muzeum Historii Kocka: wyjątkowe, multimedialne
muzeum poruszające wielokulturowosó có miejsca, przedstawiające słynne
postaci związane z miasteczkiem: Księzż na Jabłonowska, Berek Joselewicz,
gen. Kleeberg…
Multimedialne Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków: muzeum
obrazujące ostatnie wydarzenia Kampanii Wrzesó niowej.
Spacer pod pomnik posó więcony gen. Kleebergowi.
cena: 45 osoó b: 58 zł; 35 osoó b: 69 zł
Dodatkowo polecamy Pałac w Kozłówce, zwiedzania Lubartowa i wyjątkowej
Panoramy Lubartowskiej.
16. Ginące zawody klasycznie - garncarz, pszczelarz
Garncarz: warsztat u lubelskiego mistrza (ok. 3 godz.), nauka lepienia na
kole; uczestnicy zabierają ze sobą swoje wyroby.
Pszczelarz / Bartnik: skansen pszczelarski w Pszczelej Woli.
cena: 45 osoó b: 68 zł; 35 osoó b: 79 zł
Dodatkowo lub zamiennie polecamy wizytę w olejarni, wizytę w kuźni u kowala,
zoo w Wojciechowie, mini zoo
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17. Szklarz i zoo
Szklarz: zwiedzanie pracowni, podpatrywanie jak powstają naczynia
szklane, historia szkła (możliwe opcje dodatkowe w formie warsztatów).
Zoo w Wojciechowie (m. in.: lew, zebry, alpaki, małpy, kangury, lamy, pumy).
cena: 45 osoó b: 72 zł; 35 osoó b: 85 zł
Program można poszerzyć o dodatkowe atrakcje w okolicy: Pszczela Wola,
Nałęczów, Kazimierz Dolny, wizytę u garncarza, kowala.... Polecamy również
ognisko, warsztaty kulinarne, Młyn Hipolit (szczegółowy opis dodatkowych
opcji na stronie www.krajka-lublin.pl).
18. Owadolandia + kuźnia
Owadolandia: przejsó cie só ciezż ki edukacyjnej z gigantycznymi modelami
owadoó w w ich naturalnym só rodowisku, pokaz zż ywych owadoó w
nielimitowany czas na placu zabaw.
Kuźnia: spotkanie z kowalem, pokaz kucia zż elaza.
cena: 45 osoó b: 71 zł; 35 osoó b: 84 zł
Możliwość odwiedzenia Nałęczowa, warsztatów twórczych, wizytę
w gospodarstwie pasiecznym, kolejkę wąskotorową, zoo, mini zoo.…
19. Zrób to sam – zajęcia warsztatowe
Warsztat do wyboru: ● Koty pasiaki i inne zwierzaki (rzezó biarsko –
malarskie), ● ABC rzeźbienia i zdobienia (rzezó biarsko-malarskozłotnicze),● Moja pieczątka (rzezó biarsko-stolarsko-malarskie), ● Zabawki
z drewna (stolarsko-rzezó biarsko-malarskie), ● Breloczki do kluczy i inne
ozdobniki
(stolarsko-rzezó biarsko-malarskie),
●
Blisko
Natury
(rozpoznawanie zioó ł pozż ytecznych, wykonanie aromatycznych lnianych
sakiewek z suszem z unikalnymi etykietami), ● Traperskie (odwiedziny
u bobroó w, rozpoznawanie tropoó w zwierząt, metody łowienia ryb bez
tradycyjnej wędki, uczestnik otrzymuje odznakę trapera, ktoó rą sam
wykanó cza). ● Od ziarenka do bochenka (jak rozpoznawacó gatunki ziarna,
wspoó lny wypiek chleba zż ytniego w piecu chlebowym lub racuszkoó w
drozż dzż owych na płycie ogniskowej, ● Wspólne wykonanie twarogu
wiejskiego z "prawdziwego" mleka z dodatkiem własnoręcznie zebranych
zioó ł na łące (będziemy go degustowacó z zż ytnim chlebkiem). „Mój kucyk”
(nauka czyszczenia konia, mini wykład, oprowadzanie na koniach, quiz
jezó dziecki), „ABC jeździectwa” (nauka czyszczenia, mini wykład,
oprowadzanie na koniach, zawody ruchowe dotyczące roó zż nych konkurencji
jezó dzieckich).
Nałęczów: spacer po Parku Zdrojowym.
cena: 45 osoó b: 70 zł; 35 osoó b: 83 zł
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Dodatkowo polecamy ognisko z kiełbaskami lub samodzielne wykonanie „Zupy
Łąkowej”, „Pączków”, "Chleba przetrwania prosto z gara", wizytę
w gospodarstwie rybackim, kolejkę wąskotorową.

20. Podróż w czasie - zajęcia warsztatowe
Dwa warsztaty do wyboru: ● „Od ziarenka do bochenka”, ● Wyplatanie
z wikliny, ● Wyplatanie z rogozż yny, ● Garncarstwo, ● Lekcja przyrody,
● „W krainie zwierzątek”- zajęcia dla grup młodszych.
Czas trwania warsztatoó w: ok. 5 godz.
cena: 45 osoó b: 98 zł ; 35 osoó b: 110 zł
Dodatkowo zajęcia można połączyć z wizytą w Lasach Janowskich.
21. Warsztaty kulinarne (okolice Nałęczowa)
Nauka wypieku rogalikoó w z nadzieniem ze só liwki nałęczowskiej z imbirem
(certyfikowany PRODUKT LOKALNY) (swoje wypieki dzieci zabierają do
domu, czas trwania ok. 2-3 godz).
Nałęczów: spacer po Parku Zdrojowym.
cena: 45 osoó b: 65 zł; 35 osoó b: 77 zł
Możliwość wypieku innych produktów.
22. Kazimierz Dolny – Janowiec
Kazimierz Dolny: Rynek Duzż y i Mały, Góra Trzech Krzyzż y, zamek i baszta,
fara, klasztor oo. Reformatoó w.
Janowiec: zwiedzanie ruin
zamku
Firlejoó w,
spichlerza,
dworku
szlacheckiego.
cena: 45 osoó b: 67 zł; 35 osoó b: 77 zł
Dodatkowo proponujemy wejścia do kazimierskich muzeów, jeepy, przejście
wąwozami, rejs statkiem.…
23. Nałęczów - Kazimierz - Puławy
Nałęczów: spacer po Parku Zdrojowym i najblizż szych okolicach parku,
Pijalnia Woó d Mineralnych.
Kazimierz Dolny: Góra Trzech Krzyzż y, zamek i baszta, fara, rynek
z zabytkowymi kamienicami, Kosó cioó ł Zwiastowania Najsó więtszej Marii
Panny i Klasztor Reformatoó w, wąwoó z „Korzeniowy Doó ł”.
Puławy: spacer po parku Izabelli Czartoryskiej (m. in.: SŚ wiątynia Sybilli,
Domek Gotycki, Domek Grecki, schody serpentynowe).
cena: 45 osoó b: 62 zł; 35 osoó b: 72 zł
Dodatkowo lub zamiennie proponujemy Janowiec, Czarnolas, wejścia do Muzeum
Czartoryskich, muzeów nałęczowskich lub kazimierskich, ognisko…
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24. Przygoda w skamieniałym świecie: warsztaty geologicznopalontologiczne w kazimierskich wąwozach
Kazimierz Dolny: spacer po miasteczku z przewodnikiem: Mały i Duzż y
Rynek, Fara, Wzgoó rze Klasztorne...
Warsztaty: Pierwszy etap warsztatoó w odbywa się w Kamiennym Dole
wąwozie znanym z odkrycia jedynych w Polsce szczątkoó w krokodyla
z rodzaju thoracosaurus sprzed 65 mln. lat. Uczestnicy warsztatoó w
samodzielnie poszukują skamieniałosó ci z konó ca ery dinozauroó w i dowiadują
się o warunkach zż ycia organizmoó w w prehistorycznym morzu.
Drugi etap to nauka rozpoznawania, preparowania i opisywania
znalezionych skamieniałosó ci w oparciu o programy nauczania szkoły
podstawowej, gimnazjum i liceum. Wszystkie znalezione okazy uczestnicy
zabierają ze sobą w formie oryginalnej pamiątki.
Warsztaty konó czą się spacerem po Wąwozie Korzeniowym i pieczeniem
kiełbasek.
cena: 45 osoó b: 75 zł; 35 osoó b: 85 zł
25. Grodzisko Żmijowiska i Kazimierz Dolny
Kazimierz Dolny: spacer po miasteczku z przewodnikiem: Mały i Duzż y
Rynek, Fara, Wzgoó rze Klasztorne...
Grodzisko Żmijowiska: zajęcia warsztatowe do wyboru: • „Dzieje krajki” –
wczesnosó redniowieczne techniki tkackie, • „Od gliny do garnka” –
słowianó skie techniki lepienia naczynó , • „W glinianym garnku” – potrawy
sprzed 1000 lat.
cena: 45 osoó b: 63 zł; 35 osoó b: 73 zł
Możliwość poszerzenia wycieczki o dodatkowe atrakcje.
26. Kazimierz aktywnie
Kazimierz Dolny: Rynek Duzż y i Mały, Góra Trzech Krzyzż y, zamek i baszta,
fara, klasztor oo. Reformatoó w.
Wyprawa terenowa jeepami po kazimierskich wąwozach i wzniesieniach.
cena: 45 osoó b: 85 zł; 35 osoó b: 95 zł
Dodatkowo możliwość 2 – godzinnego korzystania z parku linowego (na
wyłączność grupy), rejsu statkiem lub spływów kajakowych lub pontonowych,
przedłużenia wycieczki o dodatkowe trasy spacerowe, przejazdu kolejką
wąskotorową, organizację ogniska.
27. Survival w wąwozach: zajęcia integracyjne + Impreza na Orientację
w Kazimierzu Dolnym
Kazimierz Dolny: zwiedzanie miasteczka z przewodnikiem, m.in.: Rynek
Mały i Duzż y, Fara, Wzgoó rze Klasztorne…
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Zajęcia terenowe w kazimierskim wąwozie: terenoznawstwo (praca
z kompasem, praca z mapą, odroó zż nianie kierunkoó w só wiata w terenie),
frozpalanie ognia bez zapałek, podstawowe zasady bezpieczenó stwa
(pierwsza pomoc).
Impreza na Orientację: praktyczne szkolenie z czytania mapy
i rozpoznawania stron só wiata, podział grupy na zespoły kilkuosobowe,
ktoó rych zadaniem jest dotarcie do wyznaczonych w przestrzeni lesó nej
punktoó w.
„Team Building” - gry i zabawy integrujące grupę.
cena: 45 osoó b: 74 zł; 35 osoó b: 87 zł
Możliwość organizacji ogniska, grilla, przejażdżki jeepami, ogniska
z kiełbaskami...
Dodatkowo – po uzgodnieniu - możliwość wprowadzenia elementów podstawy
programowej z przyrody lub geografii.
28. Leśna Szkoła pod Kazimierzem Dolnym
Kazimierz Dolny: zwiedzanie miasteczka z przewodnikiem, m.in.: Rynek
Mały i Duzż y, Fara, Wzgoó rze Klasztorne…
Leśna Szkoła: szereg programoó w do wyboru (dostępne na stronie
www.krajka-lublin.pl) obejmujących terenoznawstwo, elementy survivalu,
edukację ekologiczną, m.in.: Patyk Wędrowca, Wąwozowe Manewry,
Ekoturysta, W krainie wąwozoó w i belemnitoó w…
cena: 45 osoó b: 79 zł; 35 osoó b: 92 zł
29. Zaawansowane szkolenie survivalowe w wąwozach lessowych
1. podstawy survivalu: procedury S.T.O.P. / P.L.A.N.
2. rozpalania ognia za pomocą krzesiwa,
3. terenoznawstwo: orientacja w terenie, wyznaczenie kierunkoó w
geograficznych,
4. nawigacja w terenie za pomocą mapy i kompasu,
5. sposoby sygnalizacji i wzywania pomocy,
6. budowania schronienia,
7. filtracji wody,
Na koniec zajęcó uczniom zostaną wręczone imienne certyfikaty.
cena: 45 osoó b: 84 zł; 35 osoó b: 97 zł
30. Farma Iluzji
Do wyboru ścieżka: „Pierwszy raz na Farmie” - dla nowicjuszy,
„W poszukiwaniu nowości” - dla stałych gosó ci, „Mali odkrywcy” - dla
najmłodszych (zwiedzanie só ciezż ek z przewodnikiem).
Na szlakach m.in.: Chata Tajemnic, Muzeum Iluzji, só ciezż ka złudzenó ,
lewitujący kran, szlak trapera, Zakręcony Domek, Labirynt Lustrzany, Ames
15

Room. Nielimitowana zabawa na só wiezż ym powietrzu na polanie piknikowej,
w strefie łamigłoó wek, na drewnianym placu zabaw, na boiskach do gier
zespołowych oraz na plazż y przy Zatoce Piratoó w.
cena: 45 osoó b: 92 zł; 35 osoó b: 102 zł
Dodatkowo proponujemy Muzeum Sił Powietrznych: m. in.: samoloty, śmigłowce,
stacje radiolokacyjne.
31. Magiczne Ogrody
Wizyta w Rodzinnym Parku Rozrywki, gdzie spotkamy się z m. in.:
rodziną Bulwiakoó w, Kwiatoli i Goblinoó w. Spotkamy kilkumetrową gąsienicę,
odwiedzimy tajemniczą wyspę i „Mroczysko” - siedzibę smoka Araka oraz
poznamy mnoó stwo innych tajemniczych stworzenó ...
Wariant I – samodzielne zwiedzanie + nielimitowany czas w parku:
cena: 45 osoó b: 85 zł ; 35 osoó b: 95 zł
Wariant II – zwiedzanie z animatorem (120 min) + nielimitowany czas
w parku: + 15 zł/os
32. Zakochani w Lubelszczyźnie: przykładowy szlak literacki
Nałęczów: spacer po Parku Zdrojowym, Pijalnia Woó d, cmentarz parafialny
(groby m.in.: Oktawii ZŻ eromskiej, Ewy Szelburg-Zarębiny), zwiedzanie
Muzeum ZŻ eromskiego lub Prusa (do wyboru).
Czarnolas: Muzeum Jana Kochanowskiego.
Zwoleń: krypta Kochanowskich, Centrum Regionalne.
cena: 45 osoó b: 66 zł; 35 osoó b: 69 zł
Na życzenie WYCIECZKI ZWIĄZANE Z INNYMI LITERATAMI lub PATRONAMI
SZKÓŁ.
Możliwość organizacji ogniska, zwiedzania Parku i Pałacu Czartoryskich
w Puławach .
33. Słowiański Gród i chełmskie podziemia
Słowiański Gród: zwiedzanie grodu - obiekty obronne i kultowe,
cmentarzysko kurhanowe, podgrodzie mieszkalne, zajęcia interaktywne.
Chełm: Rynek, Podziemia Kredowe.
cena: 45 osoó b: 78 zł; 35 osoó b: 90 zł
Czas trwania zajęć – ok. 4 godzin. Dodatkowo proponujemy: ognisko
z poczęstunkiem słowiańskim (do wyboru: zupa z pokrzyw, groch z kapustą,
zestaw kasz po słowianó sku) lub kiełbaskami. Koszt 10 zł/os. Dodatkowe atrakcje
dostępne w Słowiańskim Grodzie opisane san a naszej stronie internetowej.
34. Chełm i Poleski Park Narodowy
Chełm: Rynek, Wzgoó rze z Bazyliką Chełmską, Podziemia Kredowe. Poleski
Park Narodowy: Osó rodek Ochrony ZŻ oó łwia Błotnego – projekcja filmu
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o Poleskim Parku Narodowym oraz obserwacja żółwi błotnych (zż oółwie
przebywają w osó rodku do połowy czerwca), zwiedzanie muzeum PPN,
spacer só ciezż ką przyrodniczą „ZŻ oó łwik”, wyprawa wzdłuzż só ciezż ki
przyrodniczej „Dąb Dominik” (do wyboru roó wniezż inne só ciezż ki, o roó zż nej
długosó ci i charakterze przyrodniczym).
cena: 45 osoó b: 73 zł; 35 osoó b: 86 zł
Możliwość organizacji ogniska.
35. Poleski Park Narodowy - szlakiem żółwia, łosia i żurawia
Urszulin: Osó rodek Ochrony ZŻ oó łwia Błotnego – projekcja filmu o Poleskim
Parku Narodowym oraz obserwacja żółwi błotnych (zż oółwie przebywają w
osó rodku do połowy czerwca).
Stary Załucz: zwiedzanie muzeum PPN, spacer só ciezż ką przyrodniczą
„ZŻ oó łwik”, wyprawa wzdłuzż só ciezż ki przyrodniczej „Dąb Dominik”, „Spławy”
lub “Czahary” (do wyboru roó wniezż inne só ciezż ki, o roó zż nej długosó ci
i charakterze przyrodniczym).
cena: 45 osoó b: 60 zł; 35 osoó b: 73 zł
Możliwość organizacji ogniska.
Dodatkowo polecamy przyrodnicze oraz kulturowe zajęcia prowadzone na
terenie Parku. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
36. 100% Zamość
Zamość: Rynek Wielki z Ratuszem, Pałac Zamoyskich, Akademia Zamojska,
katedra z wejściem na dzwonnicę, Rynek Wodny i Solny, zabudowania
twierdzy zamojskiej, udział w niezwykłym pokazowym wystrzale
z prawdziwej armaty!, zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego. Do wyboru:
Prochownia z prezentacją multimedialną „Historia twierdzy i miasta
Zamosó có” lub spacer trasą turystyczną w bastionie VII.
cena: 45 osoó b: 85 zł; 35 osoó b: 98 zł
Proponujemy również dojazd do Zamościa i z powrotem pociągiem.
37. Zamość i ginące zawody
Zamość: Rynek Wielki z Ratuszem, Pałac Zamoyskich, Akademia Zamojska,
katedra z wejściem na dzwonnicę, Rynek Wodny i Solny, zabudowania
twierdzy, udział w niezwykłym pokazowym wystrzale z prawdziwej
armaty!
Olejarnia w Ruszowie: „Jak drzewiej biło się olej” - pokaz tłoczenia oleju
na dwuwiekowych maszynach w strojach z epoki, zwiedzanie skansenu oraz
degustacja oleju z chlebem.
cena: 45 osoó b: 74 zł; 35 osoó b: 87 zł
Dodatkowo w Zamościu proponujemy zwiedzanie ZOO.
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38. Zamość plus... Krasnobród
Zamość: Rynek Wielki z Ratuszem, Pałac Zamoyskich, Akademia Zamojska,
katedra, Rynek Wodny i Solny, zabudowania twierdzy, udział w niezwykłym
pokazowym wystrzale z prawdziwej armaty!
Krasnobród: Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, Ptaszarnia, kapliczka „Na
Wodzie”, kamieniołom z wiezż ą widokową, spacer do rezerwatu só w. Roch.
cena: 45 osoó b: 60 zł; 35 osoó b: 73 zł
39. Zamość plus... Zwierzyniec
Zamość: Rynek Wielki z Ratuszem, Pałac Zamoyskich, Akademia Zamojska,
katedra, Rynek Wodny i Solny, zabudowania twierdzy, udział w niezwykłym
pokazowym wystrzale z prawdziwej armaty!
Zwierzyniec: Kosó cioó ł na Wodzie, Muzeum Roztoczańskiego Parku
Narodowego (wystawa multimedialna), terenowa wyprawa: spotkanie
z pierwotną puszczą „Bukowa Góra” (obszar ochrony só cisłej).
cena: 45 osoó b: 70 zł; 35 osoó b: 83 zł
40. Zamość plus... Roztocze
Zamość: Rynek Wielki z Ratuszem, Pałac Zamoyskich, Akademia Zamojska,
katedra, Rynek Wodny i Solny, zabudowania twierdzy, udział w niezwykłym
pokazowym wystrzale z prawdziwej armaty!
Zwierzyniec: Kosó cioó ł na Wodzie.
Józefów: Kamieniołom Babia Dolina, Wiezż a Widokowa.
Susiec: só ciezż ka przyrodnicza w rezerwacie „Szumy nad Tanwią”.
cena: 45 osoó b: 70 zł; 35 osoó b: 83 zł
41. Roztocze – różne warianty wycieczek.
41.A. Roztocze – Zwierzyniec, Józefów, Susiec
Zwierzyniec: Kosó cioó ł na Wodzie, Muzeum Roztoczańskiego Parku
Narodowego (wystawa multimedialna), só ciezż ka dydaktyczna "Po Wydmie",
stawy Echo – ostoja konika polskiego.
Józefów: Kamieniołom Babia Dolina, Wiezż a Widokowa.
Susiec: só ciezż ka przyrodnicza w rezerwacie „Szumy nad Tanwią”.
cena: 45 osoó b: 70 zł; 35 osoó b: 83 zł
41.B. Roztocze – Zwierzyniec, Krasnobród, Hamernia
Zwierzyniec: Kosó cioó ł na Wodzie, Muzeum Roztoczańskiego Parku
Narodowego (wystawa multimedialna), só ciezż ka dydaktyczna "Po Wydmie",
stawy Echo – ostoja konika polskiego.
Krasnobród: Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, Ptaszarnia, kapliczka „Na
Wodzie”, spacer do rezerwatu só w. Roch.
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Hamernia: spacer po rezerwacie „Czartowe Pole” lub Susiec: só ciezż ka
przyrodnicza w rezerwacie „Szumy nad Tanwią”.
cena: 45 osoó b: 70 zł; 35 osoó b: 83 zł
41.C Roztocze miodem płynące…
Mokrelipie: Gospodarstwo Pasieczne „ULIK” – skansen pszczelarski (praca
pszczelarza, opowiesó có o zż yciu i pracy pszczoó ł, degustacja roó zż nych rodzajoó w
miodoó w i słodki upominek).
Szczebrzeszyn: Pomnik Chrząszcza.
Zwierzyniec: Kosó cioó ł na Wodzie, Muzeum Roztoczańskiego Parku
Narodowego (wystawa multimedialna), só ciezż ka dydaktyczna "Po Wydmie",
stawy Echo – ostoja konika polskiego.
Guciów: wiejska zagroda – zbiory etnograficzne i geologiczne. Pokaz
pieczenia podpłomyków i samodzielny wyrób masła połączony
z degustacją.
cena: 45 osoó b: 90 zł; 35 osoó b: 102 zł
41.D. Roztocze - II Wojna Światowa
Zamość: Rynek Wielki z Ratuszem, Pałac Zamoyskich, Akademia Zamojska,
katedra z wejsó ciem na dzwonnicę, Rynek Wodny i Solny, Synagoga,
zabudowania twierdzy zamojskiej, Muzeum Martyrologii „Rotunda”.
Bełżec: Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełzż cu.
Bunkry Linii Mołotowa
cena: 45 osoó b: 70 zł; 35 osoó b: 86 zł
Dodatkowo polecamy udział w zajęciach edukacyjnych związanych z tematyką
II Wojny Światowej.
41.E. Frajda na Roztoczu - zabawa i edukacja
W programie m.in.: poszukiwanie skarboó w, strzelanie z łukoó w, malowanie
twarzy, szalony tor przeszkoó d, zwariowana olimpiada…
Zwierzyniec: zwiedzanie miasteczka, só ciezż ka dydaktyczna "Po Wydmie",
stawy Echo – ostoja konika polskiego.
cena: 45 osoó b: 82 zł; 35 osoó b: 94 zł
42. Lasy Janowskie - COOLTURA i przyroda
Janów Lubelski: Osó rodek Edukacji Ekologicznej (wystawa przyrodnicza
posó więcona florze i faunie Lasoó w Janowskich oraz ekspozycja kolejki
wąskotorowej), wyprawa „só ladem bobra” (zwiedzanie tam i zż eremi
bobrowych), só ciezż ka przyrodnicza w rezerwacie Szklarnia, ostoja konika
biłgorajskiego.
Imielty Ług: rezerwat torfowiskowy – spacer só ciezż ką przyrodniczą (częsó có
spacer mozż e odbycó sie na bosaka).
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Do wyboru: spotkanie z garncarzem i proó by lepienia garnkoó w lub pokaz
gry na regionalnym instrumencie – suce biłgorajskiej.
cena: 45 osoó b: 72 zł; 35 osoó b: 86 zł
W cenie wycieczki proponujemy również ognisko (prowiant we własnym zakresie
lub za dopłatą – 10 zł/os. zapewniony przez biuro).
43. Lasy Janowskie – ZOOM NATURY
ZOOM NATURY: miejsce, gdzie zwiedzający ma mozż liwosó có zapoznacó się
z wybranymi zagadnieniami z zakresu: przyrody, historii naturalnej,
geologii, geografii i ekologii poprzez eksperymentowanie i dosó wiadczanie
(laboratoria edukacyjne – Zoom Natury, Runo Lesó ne, Awifauna i Troposfera,
Energia i Recykling.).
Do wyboru: Przyrodnicza Gra Terenowa lub wycieczka piesza po lesie
z konkursami przyrodniczymi i survivallem.
cena: 45 osoó b: 90 zł; 35 osoó b: 102 zł
Dodatkowo polecamy: udział w warsztatach tematycznych, zabawa w Parku
Kreatywnym lub Parku Linowym, Zwariowaną Olimpiadę Sportową lub 12
Prac Herkulesa (uczestnicy w grupach rywalizują w różnych konkurencjach
logiczno-siłowych), Off-road - ok. 1 godzinną przeprawę samochodami
terenowymi po terenie leśnym, ognisko, spływ galarami po Sanie…
44. Lasy Janowskie – Integracja
Zwariowana olimpiada sportowa: uczestnicy w grupach rywalizują
w roó zż nych, zabawnych konkurencjach.
Off-road: przeprawa samochodami terenowymi po terenie lesó nym
(mokradła, wzniesienia, wydmy, bagna).
Ognisko z kiełbaskami.
Zajęcia edukacyjne
nauka wiązania węzłoó w (podczas zajęcó uczestnicy poznają ok. 20 węzłoó w,
ktoó re mogą się przydacó w zż yciu codziennym
zajęcia medyczne (praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone
przez ratownikoó w medycznych. Uczestnicy będą mogli nauczycó się m. in.:
usztywniania konó czyn, transport poszkodowanego, tamowanie krwotokoó w,
reanimacja, omdlenia, padaczka i inne).
cena: 45 osoó b: 96 zł; 35 osoó b: 108 zł
45. Wielokulturowość Lubelszczyzny
judaizm – Włodawa.
prawosławie – Jabłeczna.
unici – Kostomłoty.
tatarzy – Studzianka.
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Możliwość poszerzenia wycieczki o gry terenowe, naukę strzelania z łuku
tatarskiego, „Dawne zmagania tatarskie” - jak wyglądał dzień tatara, warsztaty
kuchni tatarskiej: wspólne przygotowanie obiadu …
cena: 45 osoó b: 76 zł; 35 osoó b: 88 zł
46. Kraina Rumianku
Wariant I: ognisko i niesamowity warsztat do wyboru (m. in.: szalone
tkaczki, zielarski, od ziarna do chleba, ceramiczne cudaki, nauka gwary
chachładzkiej). cena: 45 osoó b: 80 zł; 35 osoó b: 96 zł
Wariant II: dwa warsztaty do wyboru, gry, zabawy, ognisko.
cena: 45 osoó b: 102 zł; 35 osoó b: 108 zł
Wariant III: niesamowita gra terenowa, ognisko.
cena: 45 osoó b: 86 zł; 35 osoó b: 94 zł
Możliwość poszerzenia o dodatkowe miejscowości, np.: Kodeń, Hanna, Romanów,
Włodawa, Hola – cerkiew i skansen, SPEKTAKL TEATRU OBRZĘDOWEGO,
spotkanie z wędrownym kowalem, tatarskie gry terenowe, zwiedzanie cmentarza
tatarskiego...
47. Podlasie aktywnie: Janów Podlaski, Serpelice
Janów Podlaski: najstarsza Panó stwowa stadnina koni w Polsce.
Serpelice: 3-godzinny survival - wspinaczka skałkowa, strzelanie z łuku,
wspinanie po oponach, strzelanie z wiatroó wki i z markera paintballowego
do celu stałego, szukanie skarboó w wykrywaczem metali, pokaz rozniecanie
ognia, có wiczenie gladiatorzy.
cena: 45 osoó b: 120 zł; 35 osoó b: 125 zł
Możliwość poszerzenia wycieczki o Szwajcarię Podlaską: ścieżka dydaktyczno –
przyrodnicza z tajemniczą kamienną babą, wydłużenie zajęć survivalowych.
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Spływy kajakowe
48. Spływ kajakowy po Wieprzu + survival
Spływ kajakami (ok. 2 godzinny) na trasie Białki Dolne – Kosó min (pow.
puławski) lub dłuzż szej. Kajaki 2-osobowe, kazż dy uczestnik posiada
kamizelkę ratunkową. Opieka ratownika WOPR i instruktora kajakarstwa.
Ognisko (bez prowiantu).
cena: 45 osoó b: 75 zł; 35 osoó b: 90 zł
Dodatkowo proponujemy szkolenie survivalowe, zabawy integracyjne...
49. Spływ kajakowy na Roztoczu
Spływ rzeką Wieprz na trasie Obrocz - Zwierzyniec (ok. 2-3 godziny,
bezpieczny i łatwy, uczestnicy wyposazż eni są w kamizelki ratunkowe,
z grupą płynie 2 ratownikoó w, spływ dla osoó b początkujących). Po spływie
odpoczynek przy ognisku (prowiant we własnym zakresie lub po
uzgodnieniu zapewniony przez biuro).
Zwierzyniec: Kosó cioó ł na Wodzie, só ciezż ka dydaktyczna "Po Wydmie", stawy
Echo – ostoja konika polskiego.
cena: 45 osoó b: 82 zł; 35 osoó b: 94 zł
Wyjazd możemy połączyć również ze zwiedzaniem Zamościa oraz innych
miejscowości położonych na Roztoczu. Dla osób doświadczonych w spływach
proponujemy wydłużenie trasy o ok. 2 godz..; dopłata 20 zł/os.
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Lubelszczyzna
2 dni
50. Roztocze – magiczna kraina na dwa dni
I dzień
Zamość: Rynek Wielki z Ratuszem, Pałac Zamoyskich, Akademia Zamojska,
katedra, Rynek Wodny i Solny, zabudowania twierdzy, udział w niezwykłym
pokazowym wystrzale z prawdziwej armaty! Prochownia Zamojska –
prezentacja multimedialna o historii miasta.
Susiec: só ciezż ka przyrodnicza w rezerwacie „Szumy nad Tanwią”.
Wieczorem ognisko.
II dzień
Hamernia: spacer po rezerwacie „Czartowe Pole”.
Józefów: Kamieniołom Babia Dolina, Wiezż a Widokowa.
Zwierzyniec: Kosó cioó ł na Wodzie, Muzeum Roztoczańskiego Parku
Narodowego (wystawa multimedialna), só ciezż ka dydaktyczna "Po Wydmie",
stawy Echo – ostoja konika polskiego, terenowa wyprawa: spotkanie
z pierwotną puszczą „Bukowa Góra” (obszar ochrony só cisłej).
cena: 45 osoó b: 164 zł; 35 osoó b: 186 zł
51. Dwudniowa przygoda na Roztoczu
I dzień
ZOOM NATURY: miejsce, gdzie zwiedzający ma mozż liwosó có zapoznacó się
z wybranymi zagadnieniami z zakresu: przyrody, historii naturalnej,
geologii, geografii i ekologii poprzez eksperymentowanie i dosó wiadczanie
(laboratoria edukacyjne – Zoom Natury, Runo Lesó ne, Awifauna i Troposfera,
Energia i Recykling.).
Do wyboru: Park Linowy lub wyprawa samochodami terenowymi.
Do wyboru: Przyrodnicza Gra Terenowa lub wycieczka piesza po lesie
z konkursami przyrodniczymi i survivallem.
II dzień
Susiec: só ciezż ka przyrodnicza w rezerwacie „Szumy nad Tanwią”.
Józefów: Kamieniołom Babia Dolina, Wiezż a Widokowa.
Zwierzyniec: Kosó cioó ł na Wodzie, Muzeum Roztoczańskiego Parku
Narodowego (wystawa multimedialna), só ciezż ka dydaktyczna "Po Wydmie",
stawy Echo – ostoja konika polskiego, terenowa wyprawa: spotkanie
z pierwotną puszczą „Bukowa Góra” (obszar ochrony só cisłej).
cena: 45 osoó b: 176 zł; 35 osoó b: 200 zł
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52. Integracja na Roztoczu
I dzień
Zwariowana olimpiada sportowa: uczestnicy w grupach rywalizują
w roó zż nych konkurencjach.
Imielty Ług: rezerwat przyrody - spacer przyrodniczy przez torfowiska
(mozż liwa roó wniezż „wersja brudna”, kiedy dzieci wraz z przewodnikiem
przeprawiają się przez mokradła wyznaczonym szlakiem; koniecznosó có
zabrania ubranó na zmianę).
Wieczorne podchody.
Ognisko z kiełbaskami.
II dzień
12 prac Herkulesa - jest to szereg konkurencji o charakterze siłowo
umysłowym, w ktoó rym uczestnicy podzieleni na zespoły rywalizujące
w roó zż nych konkurencjach.
Medicus: grupowa gra edukacyjna mająca na celu nauczenia uczestnikoó w
postępowania w roó zż nych sytuacjach związanych z pierwszą pomocą.
Przyrodnicza Gra Terenowa.
Wyprawa
samochodami
terenowymi:
wycieczka
połączona
ze zwiedzaniem Uroczyska Kruczek + ZŻ eremie bobrowe.
cena: 45 osoó b: 200 zł; 35 osoó b: 222 zł
53. Roztocze w kajaku i na rowerze
I dzień
Spływ rzeką Wieprz na trasie Obrocz - Zwierzyniec (ok. 2/3 godziny,
bezpieczny i łatwy, uczestnicy wyposazż eni są w kamizelki ratunkowe,
z grupą płynie 2 ratownikoó w, spływ dla osoó b początkujących). Po spływie
odpoczynek przy ognisku (prowiant we własnym zakresie lub po
uzgodnieniu zapewniony przez biuro).
Późnym popołudniem przejazd rowerami na trasie Joó zefoó w – Czartowe
Pole, spacer po rezerwacie utworzonym na rzece Sopot (trasa liczy ok. 14
km).
II dzień
Przejazd rowerami na trasie Joó zefoó w – Zwierzyniec (po drodze zwiedzimy
Górecko Kościelne, rezerwat „Szum”, Floriankę – słynąca z konikoó w
roztoczanó skich , Stawy Echo, Zwierzyniec, wiesó Sochy; trasa liczy ok. 25
km).
Dla chętnych i tych, ktoó rzy będą mieli jeszcze nadmiar sił proponujemy
terenowa wyprawę – spotkanie z pierwotną puszczą „Bukowa Goó ra”
(rezerwat só cisły).
cena: 28 osoó b: 270 zł; 25 osoó b: 306 zł; 20 osoó b: 363 zł
- grupa przemierza Roztocze na rowerze pod opieką instruktorów turystyki
rowerowej,
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- oferta dla grup liczących maksymalnie 28 dzieci ,
- dzieci korzystają ze swoich rowerów (jest również możliwość wypożyczenia
roweru).

W podróż po Polsce…
1 dzień
54. Bałtów – Przygoda w Jura Parku
Bałtów – Jura Park: spacer só ciezż ką dydaktyczną z przewodnikiem, ktoó rej
głoó wną atrakcją są rekonstrukcje ok. 100 modeli dinozauroó w i innych
prehistorycznych zwierząt.
Muzeum Parku Jurajskiego.
Prehistoryczne Oceanarium – podwodny só wiat niezwykłych zwierząt,
pokazany na ekranach 3D.
Sabatówka – Wioska Czarownic.
Zwierzyniec Bałtowski (przejazd amerykanó skim autobusem szkolnym
przez teren, gdzie zobaczycó mozż na lamy, muflony, antylopy, strusie i inne
zwierzęta.
Polska w Miniaturze.
cena: 45 osoó b: 95 zł; 35 osoó b: 108 zł
55. Bałtów – Pakiet Mini
Bałtów – Jura Park: spacer só ciezż ką dydaktyczną z przewodnikiem, ktoó rej
głoó wną atrakcją są rekonstrukcje ok. 100 modeli dinozauroó w i innych
prehistorycznych zwierząt.
Muzeum Parku Jurajskiego.
Prehistoryczne Oceanarium – podwodny só wiat niezwykłych zwierząt,
pokazany na ekranach 3D.
cena: 45 osoó b: 74 zł; 35 osoó b: 88 zł
Dodatkowo w Bałtowie polecamy:
Zwierzyniec Bałtowski (15 zł/os.), nielimitowaną zabawę w Parku Rozrywki (1016 zł/os.), Polska w miniaturze (14 zł/os.), Sabatówka (8 zł/os.),lekcje muzealne
(120 zł/grupa), warsztaty plastyczno-paleontologiczne lub paleontologiczne (10
zł/os.), zwiedzanie stadniny koni + 1 okrążenie (5 zł/os.), Rollercoaster (4 zł/os.),
Kinoe emocji 5 d (11 zł/os.)
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Wycieczkę można również połączyć ze zwiedzaniem Neolitycznej Kopalni
Krzemienia Pasiastego (ok. 1,5 km. trasa podziemna), Żywego Muzeum
Porcelany w Ćmielowie oraz zabawy w Parku Linowym.

56. 100 % Sandomierz
Sandomierz: Brama Opatowska, Rynek z Ratuszem, Collegium
Gostomianum, katedra, Wzgoó rze Zamkowe, romanó ski kosó cioó ł só w. Jakuba,
Wąwoó z Kroó lowej Jadwigi, „Ucho igielne”, spacer trasą podziemną, wizyta
w niezwykłej Zbrojowni Rycerskiej - prezentacja dawnego uzbrojenia oraz
mozż liwosó có
przymierzania strojoó w historycznych, spacer na skarpę
nadwisó lanó ską z rezerwatem przyrody „Goó ry Pieprzowe”.
cena: 45 osoó b: 80 zł; 35 osoó b: 92 zł
Dodatkowo polecamy seans filmu animowanego „Sandomierz Królewska
Opowieść”. C. 9 zł/os.
57. Sandomierz plus… Ujazd
Sandomierz: Brama Opatowska, Rynek z Ratuszem, Collegium
Gostomianum, katedra, Wzgoó rze Zamkowe, romanó ski kosó cioó ł pw. só w. Jakuba,
Wąwoó z Kroó lowej Jadwigi, „Ucho igielne”, spacer trasą podziemną.
Ujazd: Zamek Krzyzż topoó r – najpiękniejsze ruiny w só więtokrzyskim.
cena: 45 osoó b: 88 zł; 35 osoó b: 100 zł
Dodatkowo polecamy zwiedzanie Kolegiaty w Opatowie (Lament Opatowski)
oraz zajęcia edukacyjne w Krzyżtoporze (opis zajęć znajduje się na naszej stronie
internetowej). Spacer po podziemiach w Sandomierzu można zamienić na spacer
podziemiami w Opatowie.
58. Sandomierskie legendy plus… PACANÓW
Sandomierz: spacer po Starym Miesó cie, m. in. Brama Opatowska, Rynek
z Ratuszem, katedra, Wąwoó z Kroó lowej Jadwigi, „Ucho igielne”…
Pacanów: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka – Interaktywna
podroó zż po ekspozycji „Bajkowy SŚ wiat”; Pomnik Koziołka Matołka
w Pacanowie.
cena: 45 osoó b: 90 zł; 35 osoó b: 108 zł
Dodatkowe atrakcje w Pacanowie: warsztaty (zajęcia taneczne, gry i zabawy
dramowe, zajęcia animacyjne, spotkanie z bajką, literatura w bibliotece), seans w
kinie Szkatułka, przedstawienie teatralne, interaktywna wystawa Soria Moria,
Wioska Indiańska.
59. Sandomierz plus… spływ galarami
Sandomierz: Brama Opatowska, Rynek z Ratuszem, Collegium
Gostomianum, katedra, Wzgoó rze Zamkowe, romanó ski kosó cioó ł pw. só w. Jakuba,
Wąwoó z Kroó lowej Jadwigi, „Ucho igielne”, spacer trasą podziemną,
zwiedzanie Zbrojowni Rycerskiej.
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Ulanów: spływ galarami po Sanie (spływ prowadzony jest przez
dosó wiadczonych flisakoó w, w czasie spływu dzieci mają nałozż one
kamizelki ratunkowe).
cena: 45 osoó b: 92 zł; 35 osoó b: 104 zł
Dodatkowo polecamy ognisko z kiełbaskami oraz poczęstunek chlebem flisackim.
60. Wielkie skarby świętokrzyskich miasteczek
Ujazd: Zamek Krzyzż topoó r – najpiękniejsze ruiny w SŚ więtokrzyskim.
Do wyboru: Opatów - Brama Warszawska, kolegiata só w. Marcina („Lament
Opatowski”), spacer Trasą Podziemną, lub Szydłów – „Polskie
Carcassonne”: ruiny só redniowiecznego zamku, najdłuzż sze zachowane
mury obronne w Polsce, synagoga, Brama Krakowska, kosó cioó ł só w.
Władysława lub Sandomierz: Brama Opatowska, Rynek z Ratuszem,
katedra, Wąwoó z Kroó lowej Jadwigi, „Ucho igielne”, spacer trasa podziemną.
Kurozwęki: zwiedzanie wnętrz pałacowych i lochoó w pełnych tajemnic,
„Safari bizon” (przejazż dzż ka wozem westernowym wsó roó d bizonoó w), mini
zoo.
cena: 45 osoó b: 102 zł; 35 osoó b: 116 zł
Dodatkowo możemy zorganizować ognisko..
61. Świętokrzyskie Impresje
Ujazd: Zamek Krzyzż topoó r – najpiękniejsze ruiny w SŚ więtokrzyskim.
Świętokrzyski Park Narodowy: wycieczka piesza Drogą Kroó lewską (trasa
Nowa Słupia – Łysa Goó ra), punkt widokowy na gołoborze.
Święty Krzyż: zwiedzanie Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyzż a SŚ więtego
i Muzeum Misyjnego.
cena: 45 osoó b: 78 zł; 35 osoó b: 92 zł
Wycieczkę można połączyć ze zwiedzaniem trasy podziemnej w Opatowie.
62. Centrum Nauki Leonardo Da Vinci plus…
Centrum Nauki Leonardo Da Vinci - Tematem wystawy jest zdrowy
organizm ludzki – dobrze funkcjonujące ludzkie ciało, ktoó re pozwala
zachowacó sprawnosó có fizyczną i umysłową. Wystawa ma usó wiadomicó
zwiedzającym, jak złozż ony i wymagający jest organizm ludzki. Przedstawia
pięcó czynnosó ci zż yciowych człowieka (oddychanie, bicie serca, reakcja na
bodzó ce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odzż ywianie), ktoó re
utrzymują organizm w stanie biologicznej roó wnowagi.
Kadzielnia: zwiedzanie niezwykłej jaskini (zwiedzanie w kaskach).
Zamek w Chęcinach: baszta widokowa, lochy, skarbiec, przymierzanie
elementoó w zbroi rycerskiej, pokazy strzelania z armaty, hakownic
i piszczela.
cena: 45 osoó b: 104 zł; 35 osoó b: 120 zł
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W Centrum Nauki proponujemy również udział w warsztatach (10 zł/os.)
Zwiedzanie Jaskini na Kadzielni można w miarę dostępności zamienić na
zwiedzanie Jaskini Raj (dopłata do wycieczki – 12 zł/os.).
63. Świętokrzyska Geowyprawa
Krzemionki Opatowskie: Neolityczna Kopalnia Krzemienia Pasiastego (ok.
1,5 km. trasa podziemna).
Świętokrzyski Park Narodowy: wycieczka piesza Drogą Kroó lewską (trasa
Nowa Słupia – Łysa Goó ra), punkt widokowy na gołoborze.
Święty Krzyż: zwiedzanie Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyzż a SŚ więtego
i Muzeum Misyjnego.
cena: 45 osoó b: 84 zł; 35 osoó b: 100 zł
Dodatkowo proponujemy: zwiedzanie Rekonstrukcji Neolitycznej Osady oraz
warsztaty archeologiczne pt. „W neolitycznej osadzie”, Zamku Krzyżtopór
w Ujeździe. Multimedialnego Muzeum Parku Świętokrzyskiego.
64. GEOPARK
GeoPark: warsztaty szlifowania skał, zwiedzanie wystawy stałej, kino 5d –
podroó zż do wnętrza ziemi.
Zamek w Chęcinach: baszta widokowa, lochy, skarbiec, przymierzanie
elementoó w zbroi rycerskiej, pokazy strzelania z armaty, hakownic
i piszczela.
Świętokrzyski Park Narodowy: wycieczka piesza Drogą Kroó lewską (trasa
Nowa Słupia – Łysa Goó ra), punkt widokowy na gołoborze.
Święty Krzyż: zwiedzanie Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyzż a SŚ więtego
i Muzeum Misyjnego.
cena: 45 osoó b: 98 zł; 35 osoó b: 114 zł
65. Góry Świętokrzyskie i Jaskinia Raj
Jaskinia Raj – jedna z najpiękniejszych polskich jaskinó .
Świętokrzyski Park Narodowy: wycieczka piesza Drogą Kroó lewską (trasa
Nowa Słupia – Łysa Goó ra), punkt widokowy na gołoborze.
Święty Krzyż: zwiedzanie Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyzż a SŚ więtego
i Muzeum Misyjnego.
cena: 45 osoó b: 112 zł; 35 osoó b: 128 zł
66. Góry Świętokrzyskie Kulturowo-Archeologicznie
Świętokrzyski Park Narodowy: wycieczka piesza Drogą Kroó lewską
(trasaNowa Słupia – Łysa Goó ra), punkt widokowy na gołoborze.
Święty Krzyż: zwiedzanie Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyzż a SŚ więtego
i Muzeum Misyjnego.
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Centrum Kulturowo-Archeologiczne:
grupa aktywnie zwiedza
i uczestniczy w warsztatach, przechodząc kolejno wybrane przez siebie
4 stanowiska: hutnicze-pełny pokaz starozż ytnej metalurgii zż elaza, warsztat
kowalski - wykuwanie narzędzi i ozdoó b, obtapianie łupki zż elaznej po
rozbiciu pieca dymarskiego, stanowisko garncarskie, tkackie, obroó bki skoó ry
i szewstwa antycznego, brązownictwo i złotnictwo, łucznicze, gier i zabaw
antycznych, prezentacje gospodarstwa domowego kultury przeworskiej,
w tym pradziejowej kuchni i zielarstwa. Na zakonó czenie na zwiedzających
czeka ognisko (prowiant we własnym zakresie).
cena: 45 osoó b: 96 zł; 35 osoó b: 112 zł
67. Góry Świętokrzyskie i świat w miniaturze
Św. Katarzyna: Muzeum Minerałoó w i Skamieniałosó ci - lekcja muzealna,
zwiedzanie muzeum – m. in. największy kryształ goó rski w polskich
muzeach, samorodek złota, galeria krzemieni pasiastych – pokaz
szlifowania.
Łysica: wejsó cie na najwyzż szy szczyt Goó r SŚ więtokrzyskich.
Park Miniatur w Krajnie, m. in. Plac só w. Piotra z Bazyliką, Koloseum, Wiezż a
w Pizie, Rialto – słynny most wenecki, Akropol, Wiezż a Eiffla, Łuk Triumfajny,
Big Ben, Brama Bran-demburska, Statua Wolnosó ci, Biały Dom, Wiezż e WTC,
wodospad Niagara, Chrystus z Rio, Piramida Cheopsa, Sfinks, Taj Mahal,
fragment Muru Chinó skiego, Opera w Sydney.
cena: 45 osoó b: 98 zł; 35 osoó b: 114 zł
W Muzeum Minerałów dzieci mogą otrzymać pamiątkę – wyszlifowany kamień
(dopłata – 2 zł/os.), wejście na Łysicę możemy zamienić na wejście na Święty
Krzyż.
68. Świętokrzyskie Żeromskiego – gra terenowa
Do wyboru: Świętokrzyski Park Narodowy (wycieczka piesza Drogą
Kroó lewską: trasa Nowa Słupia – Łysa Goó ra, punkt widokowy na gołoborze,
SŚ więty Krzyzż : zwiedzanie Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża
Świętego i Muzeum Misyjnego lub Św. Katarzyna (piesza wycieczka na
Łysicę najwyzż szy szczyt w Goó rach SŚ więtokrzyskich, kapliczka só w. Franciszka
i Stefana ZŻ eromskiego).
Interaktywna Gra Terenowa „Azymut na ZŻ eromskiego” lub „W só wiecie
Stefanka” (fascynująca gra w czasie ktoó rej podczas wykonywania
okresó lonych zadanó uczestnicy nauczą się okresó lacó kierunki só wiata, nauczą
posługiwacó się mapą oraz poznają twoó rczosó có i zż ycie Stefana ZŻ eromskiego).
Ognisko (prowiant we własnym zakresie lub po dodatkowej opłacie
zapewniony przez biuro).
cena: 45 osoó b: 96 zł; 35 osoó b: 114 zł
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Dodatkowo proponujemy
Żeromskiego w Kielcach.

zwiedzanie

Muzeum

Lat

Szkolnych

Stefana

69. Dźwiękiem malowane – Łańcut i Leżajsk
Łańcut: zespoó ł pałacowo-parkowy Potockich, stajnia, powozownia
i oranzż eria.
Leżajsk: klasztor o.o. Bernardynoó w – zwiedzanie połączone z koncertem
organowym.
cena: 45 osoó b: 90 zł; 35 osoó b: 106 zł
Dodatkowo polecamy zwiedzanie Centrum Wikliniarstwa połączone z pokazem
wyplatania lub spływ galarami po Sanie.
70. Warszawa dla każdego...
Warszawa – sposó roó d licznych zabytkoó w, ciekawych miejsc i szlakoó w
przygotujemy dla Panó stwa wycieczkę dostosowaną do wieku, potrzeb
i oczekiwanó grupy.
Do wyboru między innymi:
Muzea: Wilanoó w, Zamek Kroó lewski, Łazienki, Muzeum Narodowe, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Polin – multimedialne muzeum historii
zż ydoó w, Cytadela, Muzem Chopina, Muzeum Marii Curie - Skłodowskiej, Muzeum
Etnograficzne, Zachęta – Narodowe Muzeum Sztuki, Muzeum Domkoó w dla
Lalek, Muzeum Sportu, Muzeum Legii, Muzeum PRL, Muzeum Ewolucji PAN...
W każdym z muzeów oferta zajęć edukacyjnych i lekcji muzealnych.
Na powietrzu: Zoo, Ogroó d Botaniczny – Powsin,
Pałac Kultury i Nauki: zwiedzanie wnętrz, taras widokowy,
sejm, senat lub Belweder,
Niewidzialna wystawa: dzieci z przewodnikiem poruszają się po specjalnie
zaaranzż owanych miejscach w ciemnosó ci tak, by moó c wczucó się w rolę osoó b
z niepełnosprawnosó cią,
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych: zwiedzanie planoó w
filmowych z przewodnikiem,
Polskie Radio – wizyta w studiach radiowych, informacja o pracy dziennikarzy
i funkcjonowaniu Polskiego Radia,
Telewizja Polska,
Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego – ekspozycja prezentująca
m.in. historię pieniądza, laboratorium autentycznosó ci, giełdę i nowoczesne
systemy płatnicze,
Centrum Nauki Kopernik,
Stadion Narodowy, Stadion Legii...
Szlaki spacerowe:
• Warszawskie legendy,
• Powstanie Warszawski,
• Kamienie na szaniec,
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•Powązki,
•Powstanie Listopadowe,
•Trakt Kroó lewski,
•Zamki i Pałace...
Obiekty w okolicy Warszawy:
•Twierdza Modlin: zwiedzanie lub zajęcia w najdłuzż szej twierdzy w Europie,
•Muzeum Papiernictwa i warsztaty czerpania papieru w Konstancinie,
•Park Miniatur Wojewoó dztwa Mazowieckiego,
•ZŻ ywa Lekcja Historii w Warowni Jamsborg (ok. 3 godz): temat związany
z początkami Panó stwa Polskiego,
•Muzeum Chopina w ZŻ elazowej Woli,
•Centrum Rzezó by Polskiej (wiele ciekawych warsztatoó w) w Oronó sku,
•Muzeum Romantyzmu w Opiniogoó rze,
•szlaki dydaktyczne w Kampinowskim Parku Narodowym
•Suntago: wodny świat – największy w Europie...

71. Suntago – wodny świat – największy w Europie!!!
Największy w Europie zadaszony kompleks basenoó w i saun… Baseny
termalne, solankowe, rwąca rzeka, basen siarkowy, basen z falami….
Mnoó stwo zjezż dzż alni i atrakcji.
cena od: 45 osoó b: 115 zł; 35 osoó b: 137 zł
UWAGA: cena obejmuje wejście 2-godzinne, możliwość wydłużenia wizyty lub
połączenia wycieczki ze zwiedzaniem Warszawy, Czerska, Dęblina…
Cena w katalogu jest uśredniona – zależy od wieku uczestników.

W podróż po Polsce…
2 dni
72. Bajkowe Świętokrzyskie
I dzień
Sandomierz: Brama Opatowska, Rynek z Ratuszem, Collegium
Gostomianum, katedra, Wzgoó rze Zamkowe, romanó ski kosó cioó ł pw. só w. Jakuba,
Wąwoó z Kroó lowej Jadwigi, „Ucho igielne”, spacer trasą podziemną,
zwiedzanie Zbrojowni Rycerskiej.
Ujazd: Zamek Krzyzż topoó r – najpiękniejsze ruiny w só więtokrzyskim.
II dzień
Pacanów: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka – Interaktywna
podroó zż po ekspozycji „Bajkowy SŚ wiat”; Pomnik Koziołka Matołka
w Pacanowie.
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Ulanów: spływ galarami po Sanie (spływ prowadzony jest przez
dosó wiadczonych flisakoó w, w czasie spływu dzieci zabezpieczone
są kamizelkami ratunkowymi). Spływ galarami po Sanie możemy zamienić
na przedstawienie teatralne w Pacanowie.
cena: 45 osoó b: 248 zł; 35 osoó b: 278 zł
Dodatkowe atrakcje w Pacanowie: warsztaty (zajęcia taneczne, gry i zabawy
dramowe, zajęcia animacyjne, spotkanie z bajką, literatura w bibliotece), seans
w kinie Szkatułka, przedstawienie teatralne, interaktywna wystawa Soria Moria,
Wioska Indiańska.
73. Świętokrzyskie i Jaskinia Raj
I dzień
Świętokrzyski Park Narodowy: wycieczka piesza Drogą Kroó lewską: trasa
Nowa Słupia (buk Jagiełły, pielgrzym) – Łysa Goó ra, punkt widokowy na
gołoborze. Święty Krzyż: zwiedzanie Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyzż a
SŚ więtego i Muzeum Misyjnego.
Św. Katarzyna: piesza wycieczka na Łysicę - najwyzż szy szczyt w Goó rach
SŚ więtokrzyskich, kapliczka só w. Franciszka i Stefana ZŻ eromskiego).
II dzień
Jaskinia Raj: zwiedzanie jednej z najpiękniejszych polskich jaskinó .
Zamek w Chęcinach: baszta widokowa, lochy, skarbiec, przymierzanie
elementoó w zbroi rycerskiej, pokazy strzelania z armaty, hakownic
i piszczela.
cena: 45 osoó b: 208 zł; 35 osoó b: 238 zł
74. Świętokrzyskie Impresje na dwa dni…
I dzień
Opatów: Brama Warszawska, kolegiata só w. Marcina („Lament Opatowski”).
Ujazd: Zamek Krzyzż topoó r – najpiękniejsze ruiny w SŚ więtokrzyskim.
Kurozwęki: zwiedzanie wnętrz pałacowych i lochoó w pełnych tajemnic,
„Safari bizon” (przejazż dzż ka wozem westernowym wsó roó d bizonoó w), mini
zoo.
II dzień
Jaskinia na Kadzielni – zwiedzanie niezwykłej só więtokrzyskiej jaskini.
Zagnańsk: Dąb Bartek
Świętokrzyski Park Narodowy: wycieczka piesza Drogą Kroó lewską (trasa
Nowa Słupia – Łysa Goó ra), punkt widokowy na gołoborze.
Święty Krzyż: zwiedzanie Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyzż a SŚ więtego
i Muzeum Misyjnego.
Centrum Kulturowo-Archeologiczne:
grupa aktywnie zwiedza
i uczestniczy w warsztatach, przechodząc kolejno stanowiska: hutnicze pełny pokaz starozż ytnej metalurgii zż elaza, warsztat kowalski - wykuwanie
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narzędzi i ozdoó b, obtapianie łupki zż elaznej po rozbiciu pieca dymarskiego,
stanowisko garncarskie, tkackie, obroó bki skoó ry i szewstwa antycznego,
brązownictwo i złotnictwo, łucznicze, gier i zabaw antycznych, prezentacje
gospodarstwa domowego kultury przeworskiej, w tym pradziejowej kuchni
i zielarstwa.
cena: 45 osoó b: 210 zł; 35 osoó b: 240 zł
75. Orle Gniazda i Sztolnia Czarnego Pstrąga
I dzień
Skały Kroczyckie: spacer po rezerwacie Goó ra Zboroó w i zwiedzanie Jaskini
Głębokiej (latarki!).
Ogrodzieniec: zwiedzanie zamku z przewodnikiem.
II dzień
Tarnowskie Góry: Sztolnia Czarnego Pstrąga – niezapomniana podziemna
podroó zż łodziami na odcinku 600 m.
Mirów i Bobolice: wycieczka na szlaku „Orlich Gniazd”
Dodatkowa możliwość: zwiedzanie Kopalni Srebra, seans w Planetarium
w Chorzowie, zabawa w Wesołym Miasteczku w Chorzowie…
cena: 45 osoó b: 220 zł; 35 osoó b: 240 zł
76. Na szlaku Orlich Gniazd
I dzień
Skały Kroczyckie: spacer po rezerwacie Goó ra Zboroó w i zwiedzanie Jaskini
Głębokiej (latarki!).
Ogrodzieniec: najbardziej malownicze ruiny na szlaku „Orlich Gniazd”.
Mirów i Bobolice: wycieczka na szlaku „Orlich Gniazd”
II dzień
Ojców: Multimedialne Muzeum OPN – zwiedzanie i projekcja filmu 3d,
spacer doliną Prądnika (Brama Krakowska, Wąwoó z Ciasne Skałki, „zó roó dełko
miłosó ci”), dziedziniec zamku w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa.
cena: 45 osoó b: 220 zł; 35 osoó b: 250 zł
Zwiedzanie Jaskini Głębokiej możemy zamienić na zwiedzanie Jaskini Ciemnej lub
Groty Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym.
Możemy również zmodyfikować program wprowadzając np. zajęcia
wspinaczkowe.
77. Kraków i Ojców
I dzień
Kraków: Wzgoó rze Wawelskie – katedra, Muzeum Katedralne, groby
królewskie, wejście na wieżę z Dzwonem Zygmunta, dziedziniec zamku
kroó lewskiego. Stare Miasto – Rynek z sukiennicami, Kościół Mariacki
(ołtarz Wita Stwosza), Brama Florianó ska, Barbakan, Collegium Maius,
kosó cioó ł só w. Franciszka z witrazż ami S. Wyspianó skiego, Pomnik Grunwaldzki…
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II dzień
Ojców: Multimedialne Muzeum OPN – zwiedzanie i projekcja filmu 3d,
spacer doliną Prądnika (Brama Krakowska, Wąwoó z Ciasne Skałki, „zó roó dełko
miłosó ci”), zwiedzanie Jaskini Ciemnej lub Groty Łokietka, dziedziniec
zamku w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa.
cena: 45 osoó b: 215 zł; 35 osoó b: 245 zł
78. Kraków i Wieliczka
I dzień
Kraków: Wzgoó rze Wawelskie – katedra, Muzeum Katedralne, groby
królewskie, wejście na wieżę z Dzwonem Zygmunta, dziedziniec zamku
kroó lewskiego. Stare Miasto – Rynek z sukiennicami, Kosó cioó ł Mariacki
(ołtarz Wita Stwosza), Brama Florianó ska, Barbakan, Collegium Maius,
kosó cioó ł só w. Franciszka z witrazż ami S. Wyspianó skiego, Pomnik Grunwaldzki…
II dzień
Wieliczka: zwiedzanie Kopalni Soli (do wyboru: trasa turystyczna lub trasa
goó rnicza).
cena: 45 osoó b: 218 zł; 35 osoó b: 248 zł
Dla szkół ponadpodstawowcyh koszt wycieczki wzrast o 20 zł/os. (droższy bilet
wstępu do Wieliczki)
79. Kraków i Energylandia
I dzień
Kraków: Wzgoó rze Wawelskie – katedra, Muzeum Katedralne, groby
królewskie, wejście na wieżę z Dzwonem Zygmunta, dziedziniec zamku
kroó lewskiego. Stare Miasto – Rynek z sukiennicami, Kościół Mariacki,
Brama Florianó ska, Barbakan, Collegium Maius, kosó cioó ł só w. Franciszka
z witrazż ami S. Wyspianó skiego, Pomnik Grunwaldzki…
II dzień
Park Rozrywki Energylandia - zabawa na urządzeniach rozrywkowych
m.in. roller coaster, karuzele, urządzenia dla dzieci, kino, strefa Water Park.
cena: 45 osoó b: 250 zł; 35 osoó b: 280 zł
Zwiedzanie Krakowa możemy zamienić na zwiedzanie np. Ojcowskiego Parku
Narodowego.
Klasy 7-8 szkoły podstawowej dopłata – 10 zł/os.. licealiści - 40 zł/os.
80. Kraków – historia, nauka i zabawa
I dzień
Kraków – Ogród Doświadczeń: niezwykły sensoryczny park edukacyjny
z interaktywną ekspozycją przyblizż ającą prawa fizyki.
Do wyboru: Kopalnia Soli w Bochni: zwiedzanie trasy turystycznej –
podziemna ekspozycja multimedialna lub Wieliczka.
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II dzień
Kraków: Wzgoó rze Wawelskie – katedra, Muzeum Katedralne, groby
królewskie, wejście na weiżę z Dzwonem Zygmunta, dziedziniec zamku
kroó lewskiego. Stare Miasto – Rynek z sukiennicami, Kościół Mariacki,
Brama Florianó ska, Barbakan, Collegium Maius, kosó cioó ł só w. Franciszka
z witrazż ami S. Wyspianó skiego, Pomnik Grunwaldzki…
cena: 45 osoó b: 228 zł; 35 osoó b: 258 zł
Zwiedzanie Kopalni w Bochni można uatrakcyjnić biorąc udział w 1,5 km
przeprawie łodziami lub dodatkowym programem edukacyjnym. Dodatkowo
polecamy również Malowaną Zagrodę w Zalipiu.
81. Małopolska na poważnie
I dzień
Do wyboru: standardowe zwiedzanie Krakowa lub tematyczne:
Żydowski Kazimierz: podczas zwiedzania młodziezż zapozna się z kulturą
materialną i duchowa Kazimierza; na trasie zwiedzania m. in. ul. Szeroka,
Synagoga i cmentarz Remuh, Synagoga Stara, dom Heleny Rubinstein,
Centrum Kultury ZŻ ydowskiej, koszerny Hotel Eden (omoó wienie zasad
koszernosó ci).
II dzień
Kraków: Muzeum Fabryki Schindlera lub wystawa „SŚ ladem europejskiej
tozż samosó ci Krakowa” w podziemiach rynku.
Oświęcim: Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.
cena: 45 osoó b: 244 zł; 35 osoó b: 272 zł
Dodatkowo w Krakowie proponujemy zwiedzanie multimedialnej ekspozycji
w podziemiach krakowskiego rynku, kościoła Św. Stanisława na Skałce,
cmentarza Rakowickiego, wnętrz Zamku Wawelskiego, Smoczej Jamy, wizytę
w Ogrodzie Doświadczeń, History Land – historia Krakowa opowiedziana za
pomocą klocków lego, Parku Wodnym…
82. Śladami Jana Pawła II
I dzień
Kraków: Bazylika Mariacka, ul. Kanoniczna, kosó cioó ł Franciszkanoó w, Pałac
Biskupi, Collegium Maius, Cmentarz Rakowicki – grobowiec rodzicoó w
i brata Jana Pawła II; Wzgórze Wawelskie – wejsó cie do Katedry, dziedziniec
zamku kroó lewskiego, Sanktuarium Miłosierdzia Bozż ego w Łagiewnikach.
II dzień
Wadowice: Dom Rodzinny Jana Pawła II (muzeum), kosó cioó ł parafialny.
Wycieczka górska po Beskidzie Małym – „Goó rach Domowych” Karola
Wojtyły.
cena: 45 osoó b: 218 zł; 35 osoó b: 248 zł
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83. Nad Sanem…
I dzień
Rudnik nad Sanem „Polska stolica Wikliny”: zwiedzanie Centrum
Wikliniarstwa połączone z pokazem wyplatania.
Przemyśl: Stare Miasto (Zamek Kazimierzowski, Rynek, katedra z wejsó ciem
na dzwonnicę). Fort XII Werner Twierdzy Przemysó l.
II dzień
Arboretum w Bolestraszycach: spacer z przewodnikiem po niezwykłym
zespole parkowym.
Krasiczyn: XVI-wieczny zamek - jeden z najpiękniejszych w Polsce.
Ognisko z kiełbaskami.
cena: 45 osoó b: 198 zł; 35 osoó b: 224 zł
Wycieczkę można połączyć (lub zmodyfikować) ze zwiedzaniem Zamku
w Łańcucie, Klasztorem o.o. Bernardynów w Leżajsku, spływem galarami po
Sanie, zwiedzaniem Huty Szkła w Krośnie.
84. Bieszczady…
I dzień
Solina: spacer po zaporze wodnej.
Bieszczadzki Park Narodowy: wycieczka przyrodnicza na trasie Brzegi
Goó rne – Połonina Carynó ska – Przełęcz Wyzż nianó ska (ewentualnie Ustrzyki
Goó rne).
II dzień
Bieszczadzki Park Narodowy: wycieczka przyrodnicza na trasie Wołosate
– Tarnica lub Przełęcz Wyzż na – Połonina Wetlińska – Chatka Puchatka –
Przełęcz Orłowicza – Wetlina.
cena: 45 osoó b: 200 zł; 35 osoó b: 238 zł
Dodatkowo proponujemy zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku, wnętrz zapory wodnej na Solinie, przejazd po bezdrożach
bieszczadzkimi drezynami, gry terenowe, przejażdżkę kolejką wąskotorową,
zabawy integracyjne, wyprawy samochodami terenowymi, pokaz sokolniczy,
spływ pontonami po Sanie.
85. Podlaskie skarby z żubrem w tle:
Supraśl, Bohoniki, Tykocin, Muzeum związane z Trylogią.
I dzień
Do wyboru: Supraśl - cerkiew obronna, Pałac Buchholtzoó w, Muzeum Ikon
(możliwość organizacji zajęć warsztatowych: „Jak powstaje ikona”) lub
Białystok - ogrody i Pałac Branickich, cerkiew SŚ w. Ducha lub só w.
Mikołaja, katedra.
Kruszyniany: meczet, spotkanie z przewodnikiem, cmentarz tatarski.
Możliwość degustacji potraw tatarskich.
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II dzień
Tykocin: „Perła Baroku” - rynek oraz wyjątkowe Muzeum Kultury
Żydowskiej (polecamy dodatkowo zajęcia edukacyjne związane
z judaizmem).
Historia z żubrem w tle: zwiedzanie pierwszej, prywatnej ostoi żubra,
edukacyjnego Muzeum Oręża Polskiego związanego z Trylogią
H. Sienkiewicza (częsó có eksponatoó w podarowana przez J. Hoffmana),
wystawa narzędzi tortur. obiad w Karczmie Rzym.
Narwiański Park Narodowy: niesamowite przejsó cie kładkami po Narwi,
ktoó re dzieci muszą same przeciągacó .
cena: 45 osoó b: 230 zł; 35 osoó b: 268 zł
Dodatkowo polecamy zajęcia interaktywne w Muzeach, polecamy zwiedzanie
Europejskiego Centrum Sztuki „Opera i Filharmonia Podlaska” - jednej
z najnowocześniejszych instytucji kultury w Europie Wschodniej, spektakl w ECS.
Polecamy również wizytę w Leśnym Ogrodzie.
86. Białowieski Park Narodowy na 100%
I dzień
Białowieski Park Narodowy: przejsó cie piesze szlakiem „ZŻ ebra ZŻ ubra”
do rezerwatu pokazowego zż ubroó w, szlak „Dęboó w Kroó lewskich”.
II dzień
Białowieski Park Narodowy: wejsó cie do rezerwatu ścisłego
z przewodnikiem na szlak „Do dębu Jagiełły”, Muzeum BPN, Park Pałacowy.
cena: 45 osoó b: 215 zł; 35 osoó b: 240 zł
Dodatkowo polecamy warsztaty rękodzielnicze, zabawy integracyjne,
przejażdżkę drezynami.
Możliwość uzgodnienia innej wersji programu, np.: survival w Serpelicach,
wizyta w Krainie Rumianku, pokazu robienia sękaczy.
87. Aktywnie do Białowieży
I dzień
Janów Podlaski: zwiedzanie stadniny koni arabskich.
Serpelice: 3-godzinny survival - wspinaczka skałkowa, strzelanie z łuku,
wspinanie po oponach, strzelanie z wiatroó wki i z markera paintballowego
do celu stałego, szukanie skarboó w wykrywaczem metali, pokaz rozniecanie
ognia, có wiczenie gladiatorzy.
II dzień
Białowieski Park Narodowy: przejsó cie só ciezż ką dydaktyczną do rezerwatu
pokazowego zż ubroó w i tarpanoó w, szlak „Dęby Kroó lewskie”.
cena: 45 osoó b: 253 zł; 35 osoó b: 293 zł
Dodatkowo w Białowieży polecamy warsztaty rękodzielnicze, zabawy
integracyjne, przejażdżkę drezynami.
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Możliwość poszerzenia wycieczki o Szwajcarię Podlaską: ścieżka dydaktyczno –
przyrodnicza, wydłużenie zajęć survivalowych, gry terenowe, zjazd na linie nad
Bugiem.

88. Do Białowieży szlakiem wielu kultur.
I dzień
Studzianka: zwiedzanie cmentarza tatarskiego z przewodnikiem.
Kostomłoty: cerkiew unicka.
Janów Podlaski: zwiedzanie stadniny koni arabskich.
Grabarka: „SŚ więta Goó ra” - centrum prawosławia w Polsce.
II dzień
Białowieski Park Narodowy: przejsó cie só ciezż ką dydaktyczną do rezerwatu
pokazowego zż ubroó w, szlak „Dęby Kroó lewskie”.
cena: 45 osoó b: 195 zł; 35 osoó b: 225 zł
Dodatkowo polecamy przejażdżkę drezynami, wejście do rezerwatu ścisłego,
Muzeum BPN, SURVIVAL w SERPELICACH i wiele innych atrakcji po drodze
lub w drodze powrotnej!
89. Biebrza - Narew
I dzień
Białystok: ogrody i Pałac Branickich, cerkiew SŚ w. Ducha lub só w. Mikołaja,
katedra...
Narwiański Park Narodowy: spacer po só ciezż ce dydaktycznej
z niesamowitymi ruchomymi kładkami.
II dzień
Biebrzański Park Narodowy w pigułce: rozlewiska Biebrzy, obserwacje
przyrody: torfowiska wysokie, niskie, ostoje ptakoó w, zwierzęta Biebrzy,
wystawa przyrodnicza.
Twierdza Osowiec: przejsó cie podziemnymi korytarzami po nigdy
niezdobytej twierdzy.
cena: 45 osoó b: 199 zł; 35 osoó b: 238 zł
Dodatkowo polecamy zwiedzanie Europejskiego Centrum Sztuki „Opera
i Filharmonia Podlaska” - jednej z najnowocześniejszych instytucji kultury
w Europie Wschodniej, spektakl w ECS.
90. Historia pisana sztuką – od Modlina do Arkadii
I dzień
Warszawa: spacer po Staroó wce – barbakan, zamek, kolumna Zygmunta...
Modlin: twierdza (cytadela – najdłuższy budynek w Europie): zwiedzanie
z przewodnikiem, wejsó cie na Wiezż ę Tatarską (1,5 godz.).
Możliwość wydłużenia zwiedzania do 3 godz., zwiedzania Parku Militarnego.
Żelazowa Wola: Muzeum Fryderyka Chopina.
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II dzień
Nieborów: Pałac Radziwiłłoó w z ogrodem, Manufaktura Majoliki.
Proponujemy zwiedzanie tematyczne w formie zabawy, np.: Z wizytą
w Akademii Pana Kleksa, Z wizytą u Radziwiłłów, Zabawa z historią.
Arkadia: ogroó d romantyczny Heleny Radziwiłłowej, m .in.: SŚ wiątynia Diany,
akwedukty rzymskie, dom murgrabiego.
cena: 45 osoó b: 205 zł; 35 osoó b: 235 zł
Dodatkowo polecamy: Sromów - Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich – ok.
600 drewnianych figur, z czego 400 ruchomych!!! lub Skansen Łowicki
w Maurzycach.
91. 100% Łódź
I dzień
Spała: Osó rodek Przygotowanó Olimpijskich
Łódź: spacer ulicą Piotrkowską ze słynną Aleją Gwiazd, Księzż y Młyn –
dzielnica przemysłowa, Szkoła Filmowa (dziedziniec), wystawa rekwizytoó w
z filmu King Sajz przy Muzeum Kinematografii, Manufaktura z Muzeum
Fabryki.
II dzień
Planetarium: najnowoczesó niejsze w Polsce.
Centrum Nauki i Techniki EC1: nawiązująca do warszawskiego Kopernika
multimedialna wystawa na ktoó rej mozż na samodzielnie eksperymentowacó .
cena: 45 osoó b: 220 zł; 35 osoó b: 254 zł
92. Łodzią :) do Radziwiłłów
I dzień
Łódź: spacer ulicą Piotrkowską - Aleja Gwiazd, pałace, fabryki, kamienice
secesyjne, Pasazż Roó zż y, wystawa rekwizytoó w z filmu King Sajz przy Muzeum
Kinematografii, Szkoła Filmowa (dziedziniec), Manufaktura z Muzeum
Fabryki...
II dzień
Nieborów: Pałac Radziwiłłoó w z ogrodem, Manufaktura Majoliki.
Proponujemy lekcje tematyczne w formie zabawy, np.: Z wizytą w Akademii
Pana Kleksa, Z wizytą u Radziwiłłów, Zabawa z historią.
Arkadia: ogroó d romantyczny Heleny Radziwiłłowej, m. in.: SŚ wiątynia Diany,
akwedukty rzymskie, dom murgrabiego.
cena: 45 osoó b: 198 zł; 35 osoó b: 236 zł
Łódź posiada szereg zabytków, ciekawych miejsc i muzeów, m.in.: jeden
z największych kirkutów w Europie, Muzeum Włókiennictwa - w związku z czym
proponujemy Państwu modyfikację pobytu w zależności od oczekiwań
i preferencji grupy.
Dodatkowo: zoosafari – 2-godzinna podróż wśród dzikich zwierząt.
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93. Wokół Łodzi: bunkry i Niebieskie Źródła
I dzień
Niebieskie
Źródła:
rezerwat
przyrody
nieozż ywionej,
jedno
z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Głoó wny kompleks
wodonosó ny stanowią spękane wapienie jurajskie, z ktoó rych wytryska woda
przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę.
Skansen Rzeki Pilicy: pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu
posó więconym rzece.
Konewka: zwiedzanie schronu technicznego i kolejowego, ekspozycja
militarioó w, pojazdy wojskowe, modele schronoó w oraz niemieckich
pociągoó w wojskowych.
II dzień
Łódź: pacer ulicą Piotrkowską - Aleja Gwiazd, pałace, fabryki, kamienice
secesyjne, Pasazż Roó zż y, wystawa rekwizytoó w z filmu King Sajz przy Muzeum
Kinematografii, Szkoła Filmowa (dziedziniec), Manufaktura ...
cena: 45 osoó b: 206 zł; 35 osoó b: 241 zł
Dodatkowo lub zamiennie polecamy Bełchatów: zwiedzanie odkrywkowej
kopalni węgla brunatnego, spacer po Inowłodzu: spacer nad Pilicą, ruiny pałacu,
romański kościół lub wizytę w parku edukacyjnym „Mikrokosmos”.
94. Łódź i Suntago – największy park wodny w Europie!!!
I dzień
Suntago: 4 godzinny pobyt w największym, otwartym w 2020 r.
zadaszonym parku wodnym w Europie, mnoó stwo zjezż dzż alni, roó zż nego
rodzaju basenoó w, niezliczona ilosó có atrakcji...
II dzień
Łódź: program zwiedzania Łodzi taki sam jak w wycieczce nr. 93.
cena: 45 osoó b: 257 zł; 35 osoó b: 290 zł
95. Kosmiczny Toruń i krzyżacka historia
I dzień
Toruń: Stare Miasto - Ratusz, Dwoó r Artusa, Katedra só w. Janoó w, mury
miejskie, Krzywa Wiezż a, ruiny zamku, Kosó cioó ł só w. Jakuba, Muzeum Piernika
Torunó skiego z warsztatem wypieku piernika.
II dzień
Golub-Dobrzyń: zamek-dawna twierdza krzyzż acka, zabawy historyczne
z Bractwem Rycerskim lub gra miejska.
cena: 45 osoó b: 243 zł; 35 osoó b: 285 zł
Dodatkowo proponujemy rejs statkiem po Wiśle, Obserwatorium Astronomiczne.
Zamiennie lub dodatkowo muzea i wystawy interaktywne, wizytę w KujawskoPomorskim Parku Etnograficznym, wizytę w Brodnicy, Ciechocinku...
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96. Kujawsko-Pomorskie Stolice
I dzień
Toruń: Stare Miasto - Ratusz, Dwoó r Artusa, katedra só w. Janoó w, mury
miejskie, Krzywa Wiezż a, ruiny zamku, kosó cioó ł só w. Jakuba, Muzeum Piernika
Torunó skiego - warsztaty.
Dodatkowo proponujemy 40 minutowy rejs statkiem po Wiśle, Obserwatorium
Astronomiczne. Zamiennie lub dodatkowo Dom Legend Toruńskich, Muzeum
Podróżników, wystawy interaktywne, wizytę w Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa połączoną z warsztatami.
II dzień
Bydgoszcz: zwiedzanie Starego Rynku, Wyspa Młynó ska, Exploseum Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg.
Dodatkowo proponujemy Muzeum Mydła i Historii Brudu, warsztaty mydlarskie,
możliwość przedłużenia programu o dodatkowe atrakcje.
cena: 45 osoó b: 235 zł; 35 osoó b: 278 zł

W podróż po Polsce…
3 dni
PROPONUJEMY ROZSZERZENIE PROGRAMOŚ W WYCIECZEK
DWUDNIOWYCH, ORAZ:
97. Kraków – Wieliczka – Ojców
I dzień
Ojców: Multimedialne Muzeum OPN – zwiedzanie i projekcja filmu 3d,
spacer doliną Prądnika (Brama Krakowska, Wąwoó z Ciasne Skałki, „zó roó dełko
miłosó ci”), zwiedzanie Jaskini Ciemnej lub Groty Łokietka, dziedziniec
zamku w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa.
II dzień
Kraków: Wzgoó rze Wawelskie – katedra, Muzeum Katedralne, groby
królewskie, wejście na weiżę z Dzwonem Zygmunta, dziedziniec zamku
kroó lewskiego. Stare Miasto – Rynek z sukiennicami, Kościół Mariacki
(Ołtarz Wita Stwosza), Brama Florianó ska, Barbakan, Collegium Maius,
kosó cioó ł só w. Franciszka z witrazż ami S. Wyspianó skiego.
III dzień
Wieliczka: zwiedzanie Kopalni Soli.
cena: 45 osoó b: 315 zł; 35 osoó b: 356 zł
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98. Kraków - ENERGYLANDIA – Wieliczka lub Ojców
I dzień
Kraków: Wzgoó rze Wawelskie – katedra, Muzeum Katedralne, groby
królewskie, wejście na weiżę z Dzwonem Zygmunta, dziedziniec zamku
kroó lewskiego. Stare Miasto – Rynek z sukiennicami, Kościół Mariacki
(Ołtarz Wita Stwosza), Brama Florianó ska, Barbakan, Collegium Maius,
kosó cioó ł só w. Franciszka z witrazż ami S. Wyspianó skiego.
II dzień
Park Rozrywki Energylandia - zabawa na urządzeniach rozrywkowych
m.in. roller coaster, karuzele, urządzenia dla dzieci, kino, strefa Water
Park.
III dzień
Wieliczka: zwiedzanie Kopalni Soli lub Ojcowski Park Narodowy.
cena: 45 osoó b: 370 zł; 35 osoó b: 400 zł
Klasy 7-8 szkoły podstawowej dopłata – 10 zł/os.. licealiści - 40 zł/os.
Dodatkowo proponujemy zwiedzanie Domu-Muzeum Jana Pawła II
w Wadowicach.
99. Orle Gniazda i Tarnowskie Góry
I dzień
Ojców: Multimedialne Muzeum OPN – zwiedzanie i projekcja filmu 3d,
spacer doliną Prądnika (Brama Krakowska, Wąwoó z Ciasne Skałki, „zó roó dełko
miłosó ci”), dziedziniec zamku w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa.
II dzień
Tarnowskie Góry: Sztolnia Czarnego Pstrąga – niezapomniana podziemna
podroó zż łodziami na odcinku 600 m.
Zabrze: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” (poziom
320m!!!).
Dodatkowa możliwość: zwiedzanie Kopalni Srebra, seans w Planetarium
w Chorzowie, zabawa w Wesołym Miasteczku w Chorzowie.
III dzień
Skały Kroczyckie: spacer po rezerwacie Goó ra Zboroó w i zwiedzanie Jaskini
Głębokiej (latarki!).
Ogrodzieniec: malownicze ruiny na szlaku „Orlich Gniazd”.
Zwiedzanie Jaskini Głębokiej możemy zamienić na zwiedzanie Jaskini Ciemnej lub
Groty Łokietka. Trzeci dzień możemy również zamienić na zwiedzanie Krakowa.
cena: 45 osoó b: 348 zł; 35 osoó b: 408 zł
100. Zakopane i Tatry
I dzień
Zakopane: Cmentarz Zasłuzż onych i kosó cioó ł na Pęksowym Brzysku, spacer
Krupoó wkami, skocznia narciarska Wielka Krokiew (wjazd). Wycieczka na
Gubałoó wkę i Butorowy Wierch (mozż liwosó có wjazdu).
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II dzień
Tatrzański Park Narodowy: wycieczka piesza Doliną Kosó cieliska – Wąwoó z
Krakoó w, Jaskinia Smocza Jama (latarki!), Schronisko Ornak…
Możliwość zwiedzania Jaskini Mroźnej!
III dzień
Tatrzański Park Narodowy: wycieczka piesza Drogą pod Reglami do Doliny
Strązż yskiej – Sarnia Skała i Wodospad Siklawica.
cena: 45 osoó b: 278 zł; 35 osoó b: 328 zł
101. Kraków, Zakopane i Tatry
I dzień
Zakopane: Cmentarz Zasłuzż onych i kosó cioó ł na Pęksowym Brzysku, spacer
Krupoó wkami, skocznia narciarska Wielka Krokiew (wjazd). Wycieczka na
Gubałoó wkę i Butorowy Wierch (mozż liwosó có wjazdu).
II dzień
Tatrzański Park Narodowy: wycieczka piesza Doliną Kosó cieliska – Wąwoó z
Krakoó w, Jaskinia Smocza Jama (latarki!), Schronisko Ornak…
Możliwość zwiedzania Jaskini Mroźnej!
III dzień
Kraków: Wzgoó rze Wawelskie – katedra, Muzeum Katedralne, groby
królewskie, wejście na wieżę z Dzwonem Zygmunta, dziedziniec zamku
kroó lewskiego. Stare Miasto – Rynek z sukiennicami, Kościół Mariacki,
Brama Florianó ska, Barbakan, Collegium Maius, kosó cioó ł só w. Franciszka
z witrazż ami S. Wyspianó skiego, Pomnik Grunwaldzki…
cena: 45 osoó b: 284 zł; 35 osoó b: 332 zł
Zwiedzanie Krakowa możemy zamienić na zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce
(dopłata do wycieczki – 17 zł/os.).
Programy wycieczek w Tatry mogą być dowolnie modyfikowane.
Proponujemy zwiedzanie lokalnych muzeów i tradycyjnych izb (np. pokaz
produkcji oscypka, zapoznanie z tradycjami górali i inne), wycieczkę na Halę
Gąsienicową, nad Morskie Oko, na Kasprowy Wierch, pobyt na basenach
termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej i Szaflarach, czy też wyjazd na stronę
słowacką (lodowe jaskinie demianowskie, Zamek Spiski, Czerwony Klasztor,
Słowacki Raj, „Ścieżka w drzewach”).

102. Pieniny
I dzień
Stary Sącz: rynek ze staromiejską zabudową, kosó cioó ł i klasztor Klarysek
(Dom SŚ w. Kingi).
Małe Pieniny: wycieczka piesza do rezerwatu Biała Woda.
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II dzień
Czorsztyn: zwiedzanie ruin zamku.
Pieniński Park Narodowy: wycieczka piesza na trasie Krosó cienko
-Zamkowa Goó ra – Trzy Korony – Krosó cienko.
III dzień
Szczawnica: pijalnia, park, zó roó dło „Wandy”, zó roó dło „Szymona”.
Małe Pieniny: wycieczka piesza - Palenica (mozż liwosó có wjazdu kolejką) –
Szafranoó wka – Wysoka – Wąwoó z Homole.
cena: 45 osoó b: 264 zł; 35 osoó b: 308 zł
Proponujemy również wejście na Sokolicę, zwiedzanie zamku w Niedzicy,
drewnianego kościoła w Dębnie Podhalańskim wpisanego na listę Unesco, spływ
przełomem Dunajca…
103. Bieszczady przyrodniczo i kulturowo…
I dzień
Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego – spotkanie z kulturą i tradycją
Bieszczad.
Rezerwat Przyrody Góra Sobień: ruiny zamku Kmitoó w z widokiem na
przełom Sanu.
Po drodze postój nad Soliną (spacer po zaporze).
II dzień
Bieszczadzki Park Narodowy: wycieczka przyrodnicza na trasie Przełęcz
Wyzż na – Połonina Wetlinó ska – Schronisko Chatka Puchatka – Przełęcz
Orłowicza – Smerek (1222) – Wetlina.
III dzień
Bieszczadzki Park Narodowy: wycieczka przyrodnicza na trasie Wołosate
– Tarnica lub Brzegi Goó rne – Połonina Carynó ska – Ustrzyki Goó rne.
cena: 45 osoó b: 300 zł; 35 osoó b: 350 zł
Dodatkowo proponujemy zwiedzanie wnętrz zapory wodnej na Solinie, przejazd
po bezdrożach bieszczadzkimi drezynami, gry terenowe, przejażdżkę kolejką
wąskotorową, zabawy integracyjne, wyprawy samochodami terenowymi.
104. Bieszczady ze spływem i grą terenową
I dzień
Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego – spotkanie z kulturą i tradycją
Bieszczad.
Rezerwat Przyrody Góra Sobień: ruiny zamku Kmitoó w z widokiem na
przełom Sanu.
Po drodze postój nad Soliną (spacer po zaporze).
II dzień
Bieszczadzki Park Narodowy: wycieczka przyrodnicza na trasie Wołosate
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– Tarnica lub Przełęcz Wyzż na – Połonina Wetlińska – Chatka Puchatka –
Przełęcz Orłowicza – Wetlina.
Wieczorem ognisko
(prowiant we własnym zakresie lub za dopłatą – 12 zł/os. zapewniony przez
biuro)
III dzień
Gra terenowa "Historia Bieszczad" - wyprawa do opuszczonej wsi
łemkowskiej: praca z mapą, kompasem, GPS, poszukiwanie ukrytych
skarboó w, przeprawa przez goó rskie potoki…
Spływ pontonami – szum wody, wspaniałe krajobrazy, pstrągi wyskakujące
ponad powierzchnię wody – tak w kilku słowach oddacó mozż na atmosferę
panującą podczas wycieczki pontonami malowniczą doliną największej
z bieszczadzkich rzek. Uczestnicy imprezy ubrani są w kapoki, a nad
przebiegiem spływu czuwają instruktorzy.
cena: 45 osoó b: 345 zł; 35 osoó b: 390 zł
Programy wycieczek w Bieszczady mogą być dowolnie modyfikowane.
Proponujemy również przejazd bieszczadzką kolejką, drezynami, wyprawy
samochodami terenowymi, pokazy sokolnicze, zwiedzanie zapory wodnej
w Solinie, „Szkolenie Bieszczadnika” – strzelanie z łuków, wbijanie gwoździ na
czas, rzut siekierami, gumiakami i podkowami do celu, biegi w spodniach
trzyosobowych…

105. Białowieża, Biebrza, Narew
I dzień
Białowieski Park Narodowy: przejsó cie só ciezż ką dydaktyczną „ZŻ ebra ZŻ ubra”
do rezerwatu pokazowego zż ubroó w, szlak „Dęboó w Kroó lewskich”.
II dzień
Osowiec: przejsó cie korytarzami nigdy nie zdobytej carskiej twierdzy
zaporowej.
Biebrzański Park Narodowy: Czerwone Bagno – rezerwat przyrody
z Osó rodkiem Rehabilitacji Zwierząt, biebrzanó ska przyroda – ostoje ptactwa,
torfowiska, tropy zwierząt...
III dzień
Narwiański Park Narodowy: przejsó cie só ciezż ką dydaktyczną po Narwi
z ruchomymi kładkami!
cena: 45 osoó b: 300 zł; 35 osoó b: 340 zł
Dodatkowo polecamy zajęcia edukacyjne w każdym z parków!
106. Suwalszczyzna
I dzień
Studzieniczna: przepiękne sanktuarium na wyspie.
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Wigry: Wigierski Park Narodowy, Muzeum Wigier, spacer nad jezioro
Wigry, klasztor wigierski.
II dzień
Turtul: kroó tka só ciezż ka edukacyjna zapoznająca z walorami Suwalskiego
Parku Krajobrazowego;
Spacer Doliną Czarnej Hańczy, rezerwat „Głazowisko Bahanowo”,
najgłębsze jezioro w Polsce – Czarna Hańcza.
Stańczyki: najwyzż sze w Polsce wiadukty.
Cisowa Góra: najwyzż sze wzniesienie na Suwalszczyzó nie.
III dzień
Jaćwingowym szlakiem: Zamkowa Góra - wejsó cie na jeden z najpiękniej
połozż onych obiektoó w archeologicznych w Polsce.
Do wyboru: Rekonstrukcyjna Osada Jaćwieska lub Jaćwieska Izba
Pamięci.
cena: 45 osoó b: 315 zł; 35 osoó b: 360 zł
Możliwość przedłużenia lub modyfikacji wycieczki i WYJAZDU NA LITWĘ.
107. Mazury 100 %
I dzień
Rejs statkiem połączony ze śluzowaniem.
Mikołajki:spacer nadbrzezż em Jeziora Mikołajskiego, port jachtowy.
II dzień
Wilczy Szaniec: głoó wna kwatera Hitlera. Kompleks ogromnych bunkroó w
z II wojny, zamaskowane miasteczko w lesie.
Twierdza Boyen: doskonale zachowana pruska twierdza fortyfikacyjna.
Budowana w 1844-56 na obszarze 100 ha stanowiła głoó wne ogniwo
w łanó cuchu umocnienó zamykających od wschodu dostęp na teren panó stwa
pruskiego.
Giżycko: stolica krainy Wielkich Jezior Mazurskich: spacer po porcie, most
obrotowy, zabytkowa wiezż a cisó nienó ...
III dzień
Kadzidłowo: Park Dzikich Zwierząt – niesamowity park w ktoó rym
uczestnicy wchodzą na wybiegi ze zwierzętami.
cena: 45 osoó b: 345 zł; 35 osoó b: 389 zł
108. Mazury: historia i zabawa – zielona szkoła
I dzień
Kadzidłowo: Park Dzikich Zwierząt – niesamowity park w ktoó rym
uczestnicy wchodzą na wybiegi ze zwierzętami.
Giżycko: stolica krainy Wielkich Jezior Mazurskich: spacer po porcie, most
obrotowy, zabytkowa wiezż a cisó nienó ...
46

II dzień
Całodzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne: gry zespołowe, team building,
imprezy na orientację (więcej informacji na stronie internetowej).
III dzień
Mamerki: kompleks schronoó w Wermachtu: Muzeum II Wojny, podziemny
tunel, wiezż a widokowa, imitacja Bursztynowej Komnaty, imitacja łodzi
podwodnej, tajne bronie III Rzeszy (wystawa)
Śluza Leśniewo: imponująca, niedokonó czona só luza poniemiecka, ktoó rej cały
kompleks miał w planie III Rzeszy łączycó Mazury z Bałtykiem.
cena: 45 osoó b: 399 zł; 35 osoó b: 444 zł
109. Mazury Klasycznie
I dzień
Spacer nadbrzezż em Jeziora Mikołajskiego.
Rejs statkiem po jeziorze.
II dzień
Wilczy Szaniec: głoó wna kwatera Hitlera. Kompleks ogromnych bunkroó w
z II wojny, zamaskowane miasteczko w lesie - 200 budynkoó w: schrony,
baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia
klimatyzacyjne, wodociągi, ciepłownie, dwie centrale dalekopisowe.
Święta Lipka: barokowe sanktuarium z jednymi z najpiękniejszych
organoó w w Polsce, mini koncert organowy.
Reszel: zamek Biskupoó w Warminó skich z wystawą – SŚ redniowieczne
Narzędzia Tortur.
III dzień
Twierdza Boyen: doskonale zachowana pruska twierdza fortyfikacyjna.
Budowana w 1844-56 na obszarze 100 ha stanowiła głoó wne ogniwo
w łanó cuchu umocnienó zamykających od wschodu dostęp na teren panó stwa
pruskiego.
Giżycko: stolica krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
cena: 45 osoó b: 325 zł; 35 osoó b: 370 zł
110. Frombork i zamki krzyżackie
I dzień
Frombork: zwiedzanie miasta, katedra – jedna z największych budowli
sakralnych Europy SŚ rodkowej, dzwonnica.
II dzień
Malbork: zamek krzyzż acki.
Gdańsk: Bazylika Mariacka, wiezż a, zwiedzanie zabytkoó w w obrębie Starego
i Głoó wnego Miasta, m. in.: Ratusz, Arsenał, Stary ZŻ uraw, Złota Brama...
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III dzień
Świecie lub Radzyń Chełmiński: zamki krzyzż ackie.
Kwidzyń: kompleks zamkowo - katedralny kapituły pomezanó skiej.
cena: 45 osoó b: 370 zł; 35 osoó b: 428 zł
Zamiennie lub dodatkowo proponujemy Interaktywne Muzeum Początków
Państwa Krzyżackiego.
111. Podróż w czasie: Toruń, Biskupin, Gniezno
I dzień
Toruń: Stare Miasto - Ratusz, Dwoó r Artusa, Katedra só w. Janoó w, mury
miejskie, Krzywa Wiezż a, ruiny zamku, Kosó cioó ł só w. Jakuba, Muzeum
Piernika Toruńskiego.
Dodatkowo proponujemy rejs statkiem po Wiśle, Obserwatorium Astronomiczne.
Zamiennie lub dodatkowo Dom Legend Toruńskich, Muzeum Podróżników,
wystawy interaktywne.
II dzień
Biskupin: Rezerwat Archeologiczny.
Dodatkowo proponujemy: rejs statkiem po jeziorze Biskupińskim lub warsztaty
robienia paciorków, lepienia naczyń, tkania KRAJKI...
Gniezno: Archikatedra, Drzwi Gniezó nienó skie, podziemia.
Strzelno: Wzgoó rze só w. Wojciecha: Muzeum Romanó skie, Rotunda só w.
Prokopa, Bazylika só w. Troó jcy.
III dzień
Kruszwica: Mysia Wiezż a, czakram.
Możliwość rejsu po jeziorze Gopło.
Kłóbka: Kujawsko – Dobrzynó ski Park Etnograficzny.
cena: 45 osoó b: 355 zł; 35 osoó b: 410 zł
112. Przez Wybrzeże na Kaszuby
I dzień
Malbork : zamek krzyzż acki.
II dzień
Gdańsk: Bazylika Mariacka, wiezż a, zwiedzanie zabytkoó w w obrębie Starego
i Głoó wnego Miasta, m. in.: Ratusz, Arsenał, Stary ZŻ uraw, Złota Brama...
Dodatkowo lub zamiennie proponujemy Muzeum Bursztynu, Europejskie
Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej i wiele innych...
Oliwa: Archikatedra z rokokowymi organami.
Westerplatte: Pomnik Obronó coó w Wybrzezż a.
III dzień
Do wyboru: Szymbark: m. in: dom do goó ry nogami, najdłuzż szy fortepian
só wiata, Dom Kaszubski, Dom Trapera lub Wdzydze: Kaszubski Park
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Etnograficzny – m. in.: z lekcją języka kaszubskiego, grami i zabawami
ludowymi.
cena: 45 osoó b: 355 zł; 35 osoó b: 395 zł
113. W królestwie Neptuna: Trójmiasto
I dzień
Sopot: spacer po molo i deptaku.
II dzień
Gdańsk: Bazylika Mariacka, wiezż a, zwiedzanie zabytkoó w w obrębie Starego
i Głoó wnego Miasta, m. in.: Ratusz, Arsenał, Stary ZŻ uraw, „polowanie na
panienkę z okienka”.
Dodatkowo lub zamiennie proponujemy Muzeum Bursztynu, Europejskie
Centrum Solidarności, Muzeum II wojny światowej i wiele innych...
Oliwa: katedra z rokokowymi organami.
Westerplatte: Pomnik Obronó coó w Wybrzezż a.
III dzień
Gdynia: Akwarium Gdynó skie (wejsó cie), okręt Błyskawica lub Dar Pomorza.
cena: 45 osoó b: 355 zł; 35 osoó b: 410 zł
114. Kaszuby/Pomorze aktywnie
I dzień
Toruń: zwiedzanie w obrębie Starego Miasta
II dzień
Do wyboru: Szymbark: m. in: dom do goó ry nogami, najdłuzż szy fortepian
só wiata, Dom Kaszubski, Dom Trapera lub Wdzydze: Kaszubski Park
Etnograficzny – m. in.: z lekcją języka kaszubskiego, grami i zabawami
ludowymi.
Ekstremalny dzień: Paintball, łuki, elementy survivalu, Impreza na
Orientację, kula sferyczna, Team Building... (istnieje możliwość modyfikacji
zajęć).
III dzień
Gdańsk: zwiedzanie w obrębie Starego Miasta.
Wesperplatte: Pomnik Obronó coó w Wybrzezż a.
cena: 45 osoó b: 406 zł; 35 osoó b: 464 zł
115. Wybrzeże
I dzień
Gdynia: spacer po porcie, zwiedzanie: Dar Pomorza lub Błyskawica.
II dzień
Spacer na plazż ę w poszukiwaniu pamiątek.
Rozewie: spacer na latarnię morską.
Jastrzębia Góra: najdalej wysunięty punkt Polski, obelisk Gwiazda Poó łnocy
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Cypel Helski: fokarium, wystawa Ssaki naszego morza, Wiezż a Dalmierza wiezż a kierowania ogniem, pomieszczenia dowodzenia NAJWIĘKSZEJ NA
SŚ WIECIE baterii 406 mm Schleswig-Holstein, zamienione na ekspozycje
muzealne.
Wyrób pamiątek z własnych znalezisk.
III dzień:
Gdańsk: zwiedzanie w obrębie Starego Miasta.
Westerplatte: Pomnik Obronó coó w Wybrzezż a.
cena: 45 osoó b: 335 zł; 35 osoó b: 390 zł
116. Toruń – Malbork – Gdańsk
I dzień
Toruń: zwiedzanie w obrębie Starego Miasta, Muzeum Piernika.
II dzień
Gdańsk: Bazylika Mariacka, wiezż a, zwiedzanie zabytkoó w w obrębie Starego
i Głoó wnego Miasta, m. in.: Ratusz, Arsenał, Stary ZŻ uraw.
Dodatkowo lub zamiennie proponujemy Muzeum Bursztynu, Europejskie
Centrum Solidarności, Muzeum II wojny światowej i wiele innych...
Oliwa: katedra z rokokowymi organami.
Westerplatte: Pomnik Obronó coó w Wybrzezż a.
Gdynia: spacer po porcie, Dar Pomorza lub Błyskawica.
III dzień
Malbork: zwiedzanie zamku krzyzż ackiego.
cena: 45 osoó b: 338 zł; 35 osoó b: 392 zł
117. 100% Szlak Piastowski
I dzień
Poznań: Ostroó w Tumski: Bazylika Archikatedralna, zabudowania Starego
Rynku z ratuszem, Fara.
Dodatkowo lub zamiennie polecamy warsztaty w Muzeum Rogala Marcińskiego,
Brama Poznania – interaktywna wystawa.
II dzień
Pobiedziska: wystawa machin oblęzż niczych, prezentacja uzbrojenia wojoó w
piastowskich.
Dodatkowo proponujemy pokaz strzelania z kuszy wałowej i przymierzanie
strojów wojów oraz zwiedzanie Skansenu Miniatur.
Ostrów Lednicki: Muzeum Pierwszych Piastoó w na Lednicy.
Gniezno: Katedra Gniezó nienó ska, podziemia, Drzwi Gniezó nienó skie.
Dodatkowo polecamy Multimedialne Muzeum Początków Państwa Polskiego.
Biskupin: Rezerwat Archeologiczny.
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Dodatkowo polecamy rejs statkiem Diabeł Wenecki po jeziorze Biskupińskim lub
warsztaty robienia paciorków, ozdób, lepienia naczyń, tkania KRAJKI.

III dzień
Strzelno: Wzgoó rze só w. Wojciecha: Muzeum Romanó skie, Rotunda só w.
Prokopa, Bazylika só w. Troó jcy.
Kruszwica: Mysia Wiezż a, czakram.
cena: 45 osoó b: 370 zł; 35 osoó b: 428 zł
118. Kotlina Kłodzka: szlakiem twierdz, bunkrów i przyrody
I dzień
Kłodzko : zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej (częsó có goó rna i korytarze
minerskie).
II dzień
Srebrna Góra : zwiedzanie największej goó rskiej twierdzy.
Kudowia Zdrój: spacer po uzdrowisku.
Błędne Skały: wycieczka piesza z przewodnikiem po labiryncie skalnym.
III dzień
Walim: zwiedzanie kompleksu Riese (bunkry poniemieckie).
Nowa Ruda: zwiedzanie nieczynnej kopalni węgla, przejazd kolejką
goó rniczą.
cena: 45 osoó b: 407 zł; 35 osoó b: 465 zł

W podróż po Polsce…
4 dni
PROPONUJEMY ROZSZERZENIE PROGRAMOŚ W WYCIECZEK
TRZYDNIOWYCH, ORAZ
119. Wrocław i Karkonosze…
I dzień
Wrocław: Stare Miasto, Rynek, Ratusz, kosó cioó ł NMP na Piasku – ruchoma
szopka, Ostroó w Tumski, Katedra só w. Jana Chrzciciela.
Dodatkowo proponujemy zwiedzanie Panoramy Racławickiej (rezerwacje
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem), ZOO i Afrykanarium, Hydropolis, wjazd na
SKY Tower.
II dzień
Karpacz: spacer po uzdrowisku.
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Karkonoski Park Narodowy: wycieczka piesza na trasie Karpacz – Dolina
Łomniczki – Śnieżka – Samotnia – Mały Staw – Wielki Staw – Świątynia
Wang.
III dzień
Szklarska Poręba: spacer po uzdrowisku.
Karkonoski Park Narodowy: wycieczka piesza na trasie Szklarska Poręba
– Krucze Skały – Wodospad Kamieńczyka (najwyzż szy wodospad polskich
Sudetoó w) – Szrenica – SŚ niezż ne Kotły.
Możliwość zjazdu ze Szrenicy kolejką.
IV dzień
Chojnik: wycieczka piesza z Sobieszowa na Goó rę Chojnik, na szczycie ktoó rej
wznoszą się wspaniałe ruiny zamku.
cena: 45 osoó b: 412 zł; 35 osoó b: 472 zł
120. Dolnośląskie przyrodniczo i kulturowo
I dzień
Wrocław: Stare Miasto, Rynek, Ratusz, kosó cioó ł NMP na Piasku – ruchoma
szopka, Ostroó w Tumski, katedra só w. Jana Chrzciciela.
Dodatkowo proponujemy zwiedzanie Panoramy Racławickiej (rezerwacje
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem), ZOO i Afrykanarium, Hydropolis.
II dzień
Świdnica: rynek i Kosó cioó ł Pokoju – największa drewniana só wiątynia
w Europie wpisana na listę Unesco.
Walim: podziemne sztolnie hitlerowskiej fabryki broni.
Wielka Sowa: wycieczka piesza na najwyzż szy szczyt Goó r Sowich.
III dzień
Kudowa Zdrój: Pijalnia woó d i park.
Czermna: niezwykła „Kaplica Czaszek”.
Pak Narodowy Gór Stołowych: wycieczka piesza po skalnych labiryntach –
Błędne Skały i najwyzż szy szczyt Goó r Stołowych – Szczeliniec Wielki.
IV dzień
Książ: zwiedzanie trzeciego pod względem wielkosó ci zamku w Polsce.
cena: 45 osoó b: 420 zł; 35 osoó b: 476 zł
121. Góry Stołowe…
I dzień
Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój: zwiedzanie uzdrowisk.
II dzień
Świdnica: rynek i Kosó cioó ł Pokoju – największa drewniana só wiątynia
w Europie wpisana na listę Unesco.
Do wyboru: Park Narodowy Gór Stołowych: Międzygoó rze – Wodospad
„Wilczki” – SŚ niezż nik – Kletno.
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Możliwość zwiedzania Jaskini Niedźwiedziej

III dzień
Czermna: niezwykła „Kaplica Czaszek”.
Park Narodowy Gór Stołowych: wycieczka piesza po skalnych labiryntach
– Błędne Skały i Szczeliniec Wielki.
IV dzień
Do wyboru: Kłodzko – zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej lub Złoty Stok –
zabytkowa kopalnia złota (podziemny wodospad i Muzeum Minerałoó w).
cena: 45 osoó b: 398 zł; 35 osoó b: 458 zł
122. Morska przygoda
I dzień
Malbork: zamek krzyzż acki.
II dzień
Gdańsk: Bazylika Mariacka, wiezż a, zwiedzanie zabytkoó w w obrębie Starego
i Głoó wnego Miasta, m. in.: Ratusz, Arsenał, Stary ZŻ uraw, „polowanie na
panienkę z okienka”.
Oliwa: katedra z rokokowymi organami.
Westerplatte: Pomnik Obronó coó w Wybrzezż a.
Hel: fokarium, wystawa "Ssaki naszego morza", spacer na cypel helski.
III dzień
Chłapowo: pracownia wyroboó w z bursztynu – prelekcja o bursztynie.
Słowiński Park Narodowy: Ruchome Wydmy, Wzgoó rze Rowokoó ł z wiezż ą
widokową.
IV dzień
Spacer brzegiem morza na Przylądek Rozewie (latarnia morska,
Muzeum Latarnictwa).
Jastrzębia Góra: najbardziej na poó łnoc wysunięta miejscowosó có Polski:
wybrzezż e klifowe, obelisk "Gwiazda Poó łnocy".
cena: 45 osoó b: 458 zł; 35 osoó b: 498 zł
123. Zachodniopomorskie
I dzień
Międzyzdroje: spacer po miasteczku, Aleja Gwiazd.
II dzień
Świnoujście: zwiedzanie miasta: spacer przez Park Zdrojowy do punktu
nawigacyjnego na falochronie, Fort Gerharda – dawny pruski fort.
Proponujemy nocne zwiedzanie fortu z pochodniami, zwiedzanie podziemnego
miasta.
Wolin: Skansen Słowian i Wikingoó w.
Woliński Park Narodowy: spacer nad Jezioro Turkusowe.
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III dzień
Szczecin: Wały Chrobrego, Zamek Ksiązż ąt Pomorskich, Stare Miasto
z Ratuszem, katedra só w. Jakuba, Galeria Sztuki Dawnej Muzeum
Narodowego, przejazd na jasne Błonia.
Dodatkowo polecamy: Muzeum Techniki i Komunikacji, wycieczkę statkiem po
porcie.
IV dzień
Kamień Pomorski: romanó sko-gotycka katedra, Muzeum Kamieni.
Trzęsacz: ruiny kosó cioła na nadmorskim klifie.
cena: 45 osoó b: 550 zł; 35 osoó b: 610 zł
Możliwość dodana innych atrakcji lub zrobienia przerwy po drodze i połączenia
ze zwiedzaniem mijanej dowolnie wybranej miejscowości. Proponujemy
zwiedzanie BERLINA.
124. Wielkopolska / Ziemia Lubuska
I dzień
Żagań: zwiedzanie klasztornego zespołu poaugustianó skiego i biblioteki
poaugustianó skiej.
II dzień
Park Mużakowski: jedno z najrozleglejszych historycznych załozż enó
parkowych w Europie, nalezż y do najwybitniejszych osiągnięcó europejskiej
sztuki ogrodowej.
Ochla: Lubuskie Muzeum Etnograficzne.
Paradyż: zwiedzanie opactwa cysterskiego.
III dzień
Międzyrzecki Rejon Umocniony: m.in.: jedne z największych podziemi
fortyfikacyjnych só wiata.
Park Narodowy Ujście Warty: zajęcia edukacyjne na wybranym szlaku.
IV dzień
Poznań: Ostroó w Tumski: Bazylika Archikatedralna, zabudowania Starego
Rynku z ratuszem, Fara.
cena: 45 osoó b: 500 zł; 35 osoó b: 560 zł
Dodatkowo lub zamiennie polecamy warsztaty w Muzeum Rogala
Marcińskiego, Brama Poznania – interaktywna wystawa, Multimedialne Muzeum
Początków Państwa Polskiego, Palmiarnie - jedną z największych w Europie.
Muzeum Arkadego Fiedlera, Muzeum Mickiewicza, Rogalów, Gołuchów...
Polecamy poszerzenie wycieczki o zwiedzanie Drezna.
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Za granicę…
125. Lwów – 1 dzień
Lwów: przejazd panoramiczny ulicami miasta: Więzienie „Brygidki” (dawny
klasztor), kosó cioły só w. Anny, cerkiew só w. Jura, Ossolineum, Pałac Sapiehoó w,
Uniwersytet Jana Kazimierza, Dworzec Kolejowy; spacer po Starym Miesó cie
m.in.: Rynek z Ratuszem i kamieniczkami, Cerkiew Wołoska, Wiezż a
Korniatowska, Prospekt Swobody, pomnik Adama Mickiewicza, pomnik
Nikifora, Opera Lwowska (wnętrze), kosó cioó ł Dominikanoó w, Katedra
Łacinó ska wraz z kaplicą Boimoó w (wnętrza), dzielnica ormianó ska i zespoó ł
katedry Ormianó skiej (wnętrza); Wysoki Zamek z kopcem Unii Lubelskiej –
najładniejsza panorama Lwowa. Zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego
oraz Cmentarza Orląt Lwowskich.
cena: 45 osoó b: 140 zł; 35 osoó b: 168 zł
Wieczorem proponujemy spektakl w Operze Lwowskiej (bilety płatne
dodatkowo).
126. Lwów – 2 dni
I dzień
Żółkiew: Zamek ZŻ oó łkiewskich, rynek, kosó cioó ł polski, cerkiew.
Lwów: spacer po Starym Miesó cie m.in.: Rynek z Ratuszem i kamieniczkami,
Cerkiew Wołoska, Wiezż a Korniatowska, Prospekt Swobody, pomnik Adama
Mickiewicza, pomnik Nikifora, Opera Lwowska (wnętrze), kosó cioó ł
Dominikanoó w, Katedra Łacinó ska wraz z kaplicą Boimoó w (wnętrza),
dzielnica ormianó ska i zespoó ł katedry Ormianó skiej (wnętrza).
Wieczorem proponujemy spektakl w Operze Lwowskiej (bilety płatne
dodatkowo).
II dzień
Lwów: przejazd panoramiczny ulicami miasta: Więzienie „Brygidki” (dawny
klasztor), kosó cioły só w. Anny, cerkiew só w. Jura (wnętrza), Ossolineum, Pałac
Sapiehoó w, Uniwersytet Jana Kazimierza, Dworzec Kolejowy. Zwiedzanie
Cmentarza Łyczakowskiego oraz Cmentarza Orląt Lwowskich. Wysoki
Zamek z kopcem Unii Lubelskiej – najładniejsza panorama Lwowa.
cena: 45 osoó b: 270 zł, 35 osoó b: 310 zł
(cena obejmuje wyżywienie: 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja)
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127. Wyprawa na Kresy – 3 dni
I dzień
Lwów: spacer po Starym Miesó cie m.in.: Rynek z Ratuszem i kamieniczkami,
Cerkiew Wołoska, Wiezż a Korniatowska, Prospekt Swobody, pomnik Adama
Mickiewicza, pomnik Nikifora, Opera Lwowska (wnętrze), kosó cioó ł
Dominikanoó w, Katedra Łacinó ska wraz z kaplicą Boimoó w (wnętrza),
dzielnica ormianó ska i zespoó ł katedry Ormianó skiej (wnętrza).
Wieczorem proponujemy spektakl w Operze Lwowskiej (bilety płatne
dodatkowo).
II dzień
Poczajów: zwiedzanie Ławry Poczajowskiej (tzw. „Prawosławna
Częstochowa”) – największego na Wołyniu osó rodka pielgrzymkowego
prawosławnych i grekokatolikoó w.
Krzemieniec: spacer na Goó rę Bony (407 m.) na ktoó rej wznoszą się ruiny
XVI-wiecznego zamku, zwiedzanie Dworku Juliusza Słowackiego.
Olesko: zwiedzanie wnętrz zamku, w ktoó rym przyszedł na só wiat Jan III
Sobieski.
Podhorce: zamek Koniecpolskich.
Złoczów: kompleks zamkowy Sobieskich.
III dzień
Lwów: przejazd panoramiczny ulicami miasta: Więzienie „Brygidki” (dawny
klasztor), kosó cioły só w. Anny, cerkiew só w. Jura (wnętrza), Ossolineum, Pałac
Sapiehoó w, Uniwersytet Jana Kazimierza, Dworzec Kolejowy. Zwiedzanie
Cmentarza Łyczakowskiego oraz Cmentarza Orląt Lwowskich. Wysoki
Zamek z kopcem Unii Lubelskiej – najładniejsza panorama Lwowa.
cena: 45 osoó b: 490 zł; 35 osoó b: 540 zł
cena obejmuje wyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 1 x obiad
Dodatkowo proponujemy zwiedzanie Żółkwi (zamek hetmana Żółkiewskiego,
kościół św. Wawrzyńca).
128. Suwalszczyzna – Wilno - Troki
I dzień
Studzieniczna: sanktuarium na wyspie z cudownym zó roó dełkiem.
Suwalszczyzna: Muzeum Wigier, Klasztor Wigierski.
II dzień
Wilno: kosó cioó ł só w. Piotra i Pawła na Antokolu, Staroó wka Wilenó ska, Ostra
Brama, Katedra Wilenó ska, Pomnik Adama Mickiewicza, kosó cioó ł só w. Anny,
Cmentarz na Rossie, Dziedziniec Uniwersytetu Wilenó skiego.
Troki: zwiedzanie Zamku Witolda na wyspie zamkowej jeziora Galve.
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III dzień
Cisowa Góra: najwyzż sze wzniesienie na Suwalszczyzó nie,
Stańczyki: najwyzż sze wiadukty w Polsce.
cena: 45 osoó b: 400 zł; 35 osoó b: 460 zł
Możliwość zwiedzanie Druskiennik, skorzystania z Aqua Parku, rejsu po Jeziorze
Wigry…
129. Litwa
I dzień
Wilno: kosó cioó ł só w. Piotra i Pawła na Antokolu, Staroó wka Wilenó ska, Ostra
Brama, Katedra Wilenó ska, Pomnik Adama Mickiewicza, kosó cioó ł só w. Anny,
Cmentarz na Rossie, Dziedziniec Uniwersytety Wilenó skiego.
Dodatkowo polecamy wejście na wieżę telewizyjną, wileńskie muzea...
II dzień
Troki: zwiedzanie Zamku Witolda na wyspie zamkowej jeziora Galve.
Rumszyszki: największy skansen na Litwie, jeden z większych w Europie.
Kowno: Staroó wka – Plac Ratuszowy z Ratuszem zwanym „ białym
łabędziem”, Katedra, Dom Perkuna, zamek kowienó ski.
Dodatkowo polecamy Muzeum Ciurlionisa – najwybitniejszego Litewskiego
kompozytora i malarza.
III dzień:
Druskienniki: spacer po uzdrowisku, bulwar nad Niemnem, miejsce po
willi Piłsudskiego.
Dodatkowo polecamy aquapark - największy na bloku wschodnim basen
z symulacją sztormu na morzu, masą zjeżdżalni.
cena: 45 osoó b: 460 zł; 35 osoó b: 530 zł
PRZYKŁADOWA WYCENA – UZALEZŻ NIONA OD KURSU EURO.
130. Poznań, Berlin
I dzień
Poznań: zwiedzanie Starego Miasta: katedra z grobami Piastoó w w najstarszej
częsó ci miasta (Ostroó w Tumski), renesansowy Ratusz, kosó cioó ł farny, kolegium
jezuickie.
II dzień
Berlin: Alexanderplatz, Unter den Linden, Brama Brandenburska, Reichstag
i dzielnica rządowa, szlakiem muru berlinó skiego: Potsdamer Platz i Check
Point Charlie (opcjonalnie muzeum muru)...
Dla dzieci i młodzieży możemy zmodyfikować program, w zależności od grupy
wiekowej i zainteresowań.
Dodatkowo polecamy: Poczdam lub Babelsberg (miasteczko filmowe).
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III dzień:

Międzyrzecki Rejon Umocniony: m.in.: jedne z największych podziemi
fortyfikacyjnych só wiata.

cena: 45 osoó b: 440 zł; 35 osoó b: 515 zł
PRZYKŁADOWA WYCENA – UZALEZŻ NIONA OD KURSU EURO.

131. Berlin, Szczecin
I dzień
Szczecin: Wały Chrobrego, Zamek Ksiązż ąt Pomorskich, Stare Miasto
z Ratuszem, katedra só w. Jakuba, Galeria Sztuki Dawnej Muzeum
Narodowego, Przejazd na jasne Błonia.
Dodatkowo polecamy: Muzeum Techniki i Komunikacji, wycieczkę statkiem po
porcie.
II dzień
Berlin: Alexanderplatz, Unter den Linden, Brama Brandenburska, Reichstag
i dzielnica rządowa, szlakiem muru berlinó skiego: Potsdamer Platz i Check
Point Charlie (opcjonalnie muzeum muru), Ku’ damm (Europacenter,
Dworzec Zoo, ruiny kosó cioła), dzielnica Pankow.
Dla dzieci i młodzieży możemy zmodyfikować program, w zależności od grupy
wiekowej i zainteresowań.
Dodatkowo polecamy: Poczdam lub Babelsberg (miasteczko filmowe).
III dzień
Niederfinow: kanał łączący Odrę i Hawelę, od 1934 roku nieprzerwanie do
dzisó działa podnosó nia statkoó w. Wybudowano ją, aby połączycó system wodny
Odry i Haweli. W planie wycieczki – rejs statkiem. Statek wpływa do wielkiej
„wanny”, ktoó ra jak winda podnosi się na 36 metroó w, i wypływa do
połozż onego wyzż ej kanału.
Turystyczne Centrum Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry w
Criewen: w centrum edukacyjnym zapoznamy się z florą i fauną Parku
Narodowego Doliny Dolnej Odry – sproó bujemy nauczycó się rozpoznawacó
odgłosy zwierząt, odroó zż niacó ryby zż yjące w Odrze.
IV dzień
Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie: zwiedzanie drewnianych chat
odtworzonej osady z początkoó w ubiegłego tysiąclecia połączone
z warsztatami – np. pisania pioó rem, wyrobu só wieczek, filcowania.
Świnoujście: Fort Gerharda - zwiedzanie dawnego pruskiego fortu (só wietne
dla młodziezż y, bo połączone z wojskową musztrą), wejsó cie na latarnię
morską.
cena: 45 osoó b: 592 zł; 35 osoó b: 692 zł
PRZYKŁADOWA WYCENA – UZALEZŻ NIONA OD KURSU EURO.
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132. Wrocław - Praga (3 dni)
I dzień
Wrocław: Stare Miasto, Rynek, Ratusz, kosó cioó ł NMP na Piasku – ruchoma
szopka, Ostroó w Tumski, Katedra só w. Jana Chrzciciela.
II dzień
Praga: Stare Miasto (Rynek Staromiejski , Ratusz, ulica Celetna, pomnik
Jana Husa, Zegar Orloj, kosó cioó ł Panny Marii przed Tynem), Złota Uliczka,
Droga Kroó lewska, Most Karola, Hradczany, katedra SŚ w. Wita.
III dzień
Adrszpaskie Skalne Miasto: wycieczka na czeską stronę Goó r Stołowych
cena: 45 osoó b: 425 zł; 35 osoó b: 500 zł
133. Praga i Góry Stołowe
I dzień
Wrocław: Stare Miasto, Rynek, Ratusz, kosó cioó ł NMP na Piasku – ruchoma
szopka, Ostroó w Tumski, Katedra só w. Jana Chrzciciela.
Dodatkowo proponujemy zwiedzanie Panoramy Racławickiej (rezerwacje
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem), ZOO i Afrykanarium, Hydropolis.
II dzień
Praga: Stare Miasto (Rynek Staromiejski , Ratusz, ulica Celetna, pomnik
Jana Husa, Zegar Orloj, kosó cioó ł Panny Marii przed Tynem), Złota Uliczka,
Droga Kroó lewska, Most Karola, Hradczany, katedra SŚ w. Wita.
III dzień
Wycieczka piesza w Czeskie Goó ry Stołowe – Adrszpaskie Skały i Teplickie
Skalne Miasto (wspaniałe formy i labirynty skalne, rejs łodzią po goó rskim
jeziorku Adrsš pasš skim ).
Dodatkowo polecamy rejs łodzią po goó rskim Jeziorku Adrsš pasš skim.
IV dzień
Wycieczka piesza na Szczeliniec (najwyzż szy szczyt Polskich Goó r
Stołowych).
Kłodzko: zwiedzanie miasta.
cena: 45 osoó b: 500 zł; 35 osoó b: 590 zł
PRZYKŁADOWA WYCENA – UZALEZŻ NIONA OD KURSU EURO.
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Oferta zimowa
136. Fabryka i Muzeum Bombek
W programie:
zwiedzanie fabryki wraz z dekoratornią, pokaz dmuchania bombek,
Muzeum Bombek
udział w warsztatach – dekorowanie bombek (kazż de dziecko zabiera
ze sobą udekorowaną bombkę).
Proponujemy zamówienie bombki z imieniem dla konkretnej osoby.
Wycieczkę możemy połączyć np. ze zwiedzaniem Sandomierza (m.in. wizyta
w niezwykłej Zbrojowni - miecze, kusze, łuki, szable, w której można „wszystko
dotykać”, spacer Trasą Podziemną), możemy zorganizować również kulig
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz zwiedzanie Centrum Bajki
w Pacanowie.
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