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WYCIECZKI SZKOLNE
ZIELONA SZKOŁA



        Mamy przyjemność kolejny raz przedstawić Państwu naszą ofertę 
WYCIECZEK SZKOLNYCH oraz ZIELONYCH SZKÓŁ 2019/2020.

Mając wieloletnie doświadczenie w organizowaniu wypoczynku           
dla dzieci, co roku uatrakcyjniamy programy oraz proponujemy nowe 
kierunki zwiedzania i pobytu.

Posiadamy wymagane przez prawo zaświadczenie i ubezpieczenie    
dla Organizatorów Turystyki ( nr 1108).

        Biuro Turystyczne Green Travel s.c.

       Małgorzata Majewska
       Wioleta Kwapisz 

3 Wycieczki zimą, świąteczne tradycje
4 Smak tradycji
5 W świecie teatru i bajek
6 Poznaj życie zwierząt
7  Warsztaty cukiernicze, kulinarne
8,9 Szlakiem zabytków techniki
10,11 Sól - białe złoto
12,13 Zamki i pałace
14,15 Na górskim szlaku
16,17 Parki rozrywki
18 Szlak Orlich Gniazd, Palmiarnia, Auschwitz, Osikowa Dolina
19 Wioski Świata w Krakowie
20 Wycieczki jednodniowe - zagraniczne
21 Warownia Pszczyńskich Rycerzy, Warsztaty w Żarkach
22,23 Wrocław
24 Kraków, Warszawa, Cieszyn

25 Kraków + nocleg pod ziemią w Kopalni Soli w Bochni
26 Poznaj tajemnice Pienin
27 Tradycje rodziny góralskiej w Zakopanem
28 Karpacz, Karpacz + Złota Praga
29 Rosenau - Zaginione Miasto
30 Kotlina Kłodzka
31 Kotlina Kłodzka + Adrspach
32 Wyjątkowy Wrocław
33 Warszawa
34 Góry Świętokrzyskie, Mazury
35 Energetyczne Bieszczady
36 Berlin + Wyspa Tropikalna
37 Złota Praga
38 Szklarska Poręba + Drezno, Szklarska Poręba + Szwajcaria Saska

39 Pieniny
40 Zakopane
41 Kudowa Zdrój
42 Karpacz

43 Władysławowo Jessica
44 Łeba  Sailor
45 Łeba  Nord
46 Łeba  Słoneczko
47 Krynica Morska Bałtyk
48 Jastrzębia Góra Willa Chantal
49 Jastrzębia Góra Moderna
50 Darłówko Kama
51 Darłówko Gniewko
52 Pogorzelica Dziejba Leśna
53 Mielno  Bałtyk
54 Świnoujście Graal

SPIS TREŚCI
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Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

od 69 zł

od 80 zł

od 79 zł
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WYCIECZKI ZIMĄ
KULIG W WIŚLE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, kulig zaprzęgiem konnym zakończony 
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek w chacie góralskiej (kiełbaska, chleb, herbata).
W drodze powrotnej możliwość postoju na Rynku w Wiśle (słynna cukiernia „U Janeczki”).

KULIG W ISTEBNEJ
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, kulig zaprzęgiem konnym zakończony 
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek pod wiatą, ciepła zupa pomidorowa, domowe zapiekan-
ki, kakao. 

UDEKORUJ WŁASNĄ BOMBKĘ CHOINKOWĄ
Podczas wizyty w pracowni poznajemy wszystkie etapy powstawania bombek, sposób 
ręcznego formowania szkła oraz tajniki dekorowania ozdób choinkowych. W trakcie 
warsztatów plastycznych uczestnicy samodzielnie dekorują szklaną bombkę wg własnego 
pomysłu. Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Fabryki 
Bombek (bombka o średnicy 12cm). 

od 79 zł

od 47 zł

UDEKORUJ SWOJĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ W KRAKOWIE
Wielkanocne malowanie pisanek to warsztaty plastyczne przybliżające historię pisanki 
oraz techniki dekorowania świątecznych jajek. Uczestnicy warsztatów samodzielnie 
wykonują własną, niepowtarzalną pisankę. 
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Fabryki.

SZUKAMY ZAJĄCZKA - WARSZTATY W OSINACH
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, warsztaty (poznanie zwyczajów związa-
nych z Wielkanocą, wesołe zabawy z zajączkiem i barankiem, rozwiązywanie zagadek 
i rebusów). Dla każdego uczestnika czasopismo Bajtel + poczęstunek chleb ze smalczykiem, 
herbata.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

od 89 zł

od 65 zł

od 73 zł

od 67 zł

od 73 zł

od 73 zł
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SMAK TRADYCJI
UCZYMY SIĘ WYPIEKU CHLEBA W GÓRKACH MAŁYCH
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zajęcia w Chlebowej Chacie: 
przybliżenie życia naszych przodków, własnoręczne formowanie oraz wypiek podpłomyków 
- degustacja podpłomyków z masłem, miodem lub smalcem, kawa zbożowa z mlekiem. 

Możliwość zorganizowania dodatkowo KULIGU zimą lub wiosną - zakończonego ogniskiem 
z pieczeniem kiełbasek w Brennej.

KOZIA ZAGRODA W BRENNEJ – WARSZTATY WYROBU PIERNIKÓW
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Koziej Zagrody: 
warsztaty wyrobu i wypieku pierników (nauka zdobienia, zajęcia rękodzielnicze w chacie 
góralskiej, oprowadzenie po zagrodzie). W trakcie zwiedzania degustacja domowego chleba 
na zakwasie ze słodkimi konfiturami Koziej Zagrody i kawy zbożowej z mlekiem.

UCZYMY SIĘ WYPIEKU CHLEBA W RADZIONKOWIE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Muzeum Chleba: 
Historia chleba - kontynuacja tematu szkolnego „Od ziarenka do bochenka”, projekcja filmu 
„Chleb”, prelekcja o szacunku do chleba, samodzielne warsztaty z ciastem, zwiedzanie 
muzeum z przewodnikiem, lekcja w dawnej klasie szkolnej.

KOZIA ZAGRODA W BRENNEJ - WARSZTATY WYROBU SERA
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Koziej Zagrody: udział 
w warsztatach wyrobu sera w kolybie pasterskiej z degustacją świeżego buncu, połączonych 
z zajęciami rękodzielniczymi w chacie góralskiej, zwiedzanie zagrody, naczynia pasterskie, 
instrumenty, koszor ze zwierzętami (natura i zwyczaje zwierząt pasterskich, karmienie, 
szczotkowanie), strój pasterski, gry i zabawy. 
Za dodatkową opłatą możliwość zorganizowania grilla.

KOZIA ZAGRODA W BRENNEJ - WARSZTATY OBRÓBKI WEŁNY
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Koziej Zagrody: 
oprowadzenie po zagrodzie (kolyba, chata, folusz), koszor ze zwierzętami (karmienie), 
warsztat obróbki wełny, na koniec pieczenie kiełbasek (kiełbasa, herbata, pieczywo).



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WARSZTATY W OSINACH - Hit sezonu dla najmłodszych
Każdy uczestnik zajęć w Centrum Edukacji Regionalnej otrzymuje czasopismo dla dzieci 
Bajtel będące podsumowaniem zdobytej wiedzy + poczęstunek w postaci chleba ze smalczy-
kiem + herbata.
Lekcje i warsztaty artystyczne prowadzą nauczyciele wychowania przedszkolnego i kształcenia 
zintegrowanego. Podczas zajęć realizowane są wytyczne Podstawy Programowej Wychowania 
Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej. Specjaliści od regionalizmu przekazują uczestnikom 
wiedzę z zakresu tradycji i obrzędowości Górnego Śląska. Zajęcia prowadzone są w rodzinnej 
atmosferze, z dużą dawką humoru i zabawy.

W ŚWIECIE TEATRU LALEK I BAJEK

od 49 zł

od 70 zł

od 64 zł

od 58 zł
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Warsztaty do wyboru:  

- CO NAM JESIEŃ W DARZE NIESIE   (WRZESIEŃ)
- TAJEMNICZA SKRZYNIA    (WRZESIEŃ)
- ROBIMY ZAPASY NA ZIMĘ    (PAŹDZIERNIK)
- GÓRNICZE SKARBY    (LISTOPAD)
- CHOINKA PACHNĄCA JAK LAS   (GRUDZIEŃ)
- BAL W OSINACH     (STYCZEŃ)
- W JAŚKU PIÓRA     (LUTY / MARZEC)
- ŻEGNAJ MARZANNO - ZIMOWA PANNO  (MARZEC)
- SZUKAMY ZAJĄCZKA    (KWIECIEŃ)
- BERY I BOJKI     (KWIECIEŃ / MAJ)
- ZUSKA, CZYLI ZABAWY NASZYCH DZIADKÓW (MAJ)
- W KOŁO MACIEJU    (CZERWIEC)
- POWITANIE LATA     (CZERWIEC)

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU - BIAŁEJ
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu na spektakl do Teatru 
„Banialuka”.

Dodatkowo możliwość zwiedzania magicznych miejsc Teatru lub uczestnictwo 
w warsztatach aktorskich, animacyjnych lub teatralno-muzycznych. 

BAJKOWY ŚWIAT - STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU - BIAŁEJ
Prezentacja procesu produkcji filmu animowanego w miejscu, w którym te filmy naprawdę 
powstają. Dzięki pobytowi w Studiu uczniowie poznają kolejne etapy tworzenia filmu 
animowanego.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Studia Filmów Rysun-
kowych. 



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

od 114 zł

od 57 zł

od 60 zł

od 60 zł

od 107 zł
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POZNAJ ŻYCIE ZWIERZĄT
                                    ZOO + AFRYKARIUM WE WROCŁAWIU
                                       Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Ogrodu Zoologicznego.

                                    ZOO + AFRYKARIUM + WARSZTATY EDUKACYJNE WE WROCŁAWIU
                                    Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Ogrodu 
                                      Zoologicznego + warsztaty edukacyjne (temat warsztatów do wyboru) 
 
                                      Tematy całoroczne:
ZMYSŁY W ŚWIECIE ZWIERZĄT (w jaki sposób zwierzęta przygotowały się do życia nocą) 
CZY WIESZ CO JEŻ? – czym się żywią zwierzęta i jakie mają zęby
POGADAJMY O GADACH – czym gady różnią się od płazów
TE WSPANIAŁE ROBALE – próbujemy określić cechy charakteryzujące zwierzęta bezkręgowe
BLISKIE SPOTKANIE Z MAŁPAMI – czy człowiek pochodzi od małpy?
DRAPIEŻNIK EUROPY – co to jest drapieżnik? co robi aby przetrwać?
STOP NIELEGALNEMU HANDLOWI – nielegalny handel zwierzętami
DARWIN – jak zmieniać świat, w jaki sposób przyroda wpływa na bioróżnorodność? 
Tematy od kwietnia do października:
ZWIERZĘTA AZJI
OD ANDÓW PO AMAZONKĘ – Ameryka Południowa
ŻYCIE NA SAWANNIE – co to jest sawanna? po co zebra ma paski?
DWA BIEGUNY – czym rożni się biegun Północny od Południowego? jakie zwierzęta tam żyją? 

OGRÓD ZOOLOGICZNY W CHORZOWIE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Ogrodu Zoologicznego.
Możliwość zorganizowania warsztatów - „Cechy charakterystyczne różnych grup zwierząt, 
przystosowanie do środowiska życia”, prowadzone przez przewodnika – dodatkowa opłata 
8 zł za os. 

OGRÓD ZOOLOGICZNY W OSTRAWIE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Ogrodu Zoologicznego.

LEŚNY PARK NIESPODZIANEK W USTRONIU - POKAZ PTAKÓW I SÓW
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Leśnego Parku 
Niespodzianek: pokazy ptaków drapieżnych, pokazy sów, ścieżki edukacyjne, aleja 
bajkowa, plac zabaw. Każdy uczestnik otrzymuje karmę, aby nakarmić wolno żyjące sarny, 
daniele, muflony.  



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WARSZTATY CUKIERNICZE, KULINARNE

PROGRAM PODSTAWOWY
- Projekcja filmu edukacyjnego o produkcji czekolady
- Prezentacja jedynego w Polsce owocu kakaowca
- Produkcja tabliczki czekolady (80 gr) z wybranymi dodatkami (kokos, żurawina,  
  orzechy ziemne, mak, słonecznik, rodzynki
- Malowanie po tabliczce czekolady
- Przygotowanie pralin z mas o smaku mango, jagodowym, wiśniowym i orzechowo-  
  czekoladowym, dekorowanie kolorowymi dodatkami i czerwoną czekoladą

PROGRAM PLUS
- Projekcja filmu edukacyjnego o produkcji czekolady
- Prezentacja jedynego w Polsce owocu kakaowca
- Produkcja 15 czekoladowych muszelek z trzech rodzajów czekolady (mlecznej, 
  białej, deserowej)
- Przygotowanie pralin z mas o smaku mango, jagodowym, wiśniowym i orzechowo-
  czekoladowym, dekorowanie kolorowymi dodatkami i czerwoną czekoladą.
- Słodki podarunek - woreczek z mieszanką czekoladowych draży dla każdego 
  uczestnika
 

od 124 zł

od 118 zł

od 125 zł

od 110 zł
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WARSZTATY KULINARNE NA BARCE W KRAKOWIE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, warsztaty kulinarne dla dzieci w restauracji 
na barce (ok. 1,5 godz.), godzinny rejs po Wiśle.
Do wyboru:
Opcja I: Warsztaty wytrawne (do wyboru): pizza, kolorowe kanapki (pasty kanapkowe, 
wesołe kanapki), minitarty z różnymi nadzieniami, sałatki
Opcja II: Warsztaty na słodko (do wyboru): przygotowanie ciasta z owocami (dzieci przygoto-
wują masę, dodają owoce i zdobienia), przygotowanie deserów na bazie jogurtu, owoców 
i nasion chia, musli, lepienie i dekorowanie pralin (np. na Dzień Dziecka, Dzień Babci, Dzień 
Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca), przygotowanie i dekorowanie ciastek/ pierniczków.

MANUFAKTURA CUKIERKÓW - ZRÓB SAM LIZAKA I CUKIERKA
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Manufaktury: pokaz 
produkcji, degustacja ciepłego cukierka. Uczestnik wykonuje własnoręcznie lizaka. Wykonane 
słodycze dzieci zabierają ze sobą do domu. Każdy otrzymuje też 60 g paczuszkę cukierków. 
Po zajęciach, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem.

FABRYKA CZEKOLADY + ZWIEDZANIE KRAKOWA
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, spacer po Krakowie z przewodnikiem, 
bilet wstępu na wybrane warsztaty.



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

SZLAKIEM ZABYTKÓW TECHNIKI

od 97 zł

od 90 zł

od 58 zł
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KOPALNIA SREBRA + SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA W TARNOWSKICH GÓRACH
Na głębokości 40 m powstał szlak turystyczny o długości 1740 m, łączący trzy szyby: „Anioł”, 
„Żmija” i „Szczęść Boże”. W czasie niezwykłej wędrówki turyści oglądają pochodzące z XVIII 
i XIX w. przodki górnicze, dawne stanowiska pracy i narzędzia. Blisko 300-metrowy fragment 
trasy trzeba pokonać łodzią. W budynku nadszybia Kopalni Srebra znajduje się multimedialna 
wystawa, na której prezentowane są treści związane z historią, geologią, technikami 
wydobycia i odwadniania tarnogórskich podziemi. W podziemiach panuje specyficzny 
mikroklimat o stałej temperaturze 10°C. Tuż przy budynku kopalni znajduje się Skansen 
Maszyn Parowych.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni 
Srebra oraz Sztolni „Czarnego Pstrąga” + podziemny spływ łodziami. 

KOPALNIA GUIDO W ZABRZU
Na poziomach 170 i 320 czeka na turystów moc atrakcji, których nie sposób zobaczyć 
nigdzie indziej. Aby przekonać się jak wyglądała praca górnika, poznać historię górnictwa 
i jego współczesne oblicze, wystarczy włożyć kask, pobrać górniczą lampę i ruszyć 
na spotkanie podziemnej przygody!  Zwiedzanie Kopalni „Guido” odbywa się z przewodni-
kiem trasą edukacyjną z podstawą programową kształcenia ogólnego (dostosowaną 
do wieku uczestników).
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni 
„Guido”.

Trasa turystyczna (łączona) poziom 170 + 320

NAJWIĘKSZE I NAJSTARSZE PLANETARIUM ŚLĄSKIE W CHORZOWIE
Największe i najstarsze planetarium i obserwatorium astronomiczne w Polsce założono 
4 grudnia 1955 roku. Centralnym urządzeniem Planetarium Śląskiego jest potężny projektor - 
waży ponad 2 tony, natomiast wysokość przy pionowym ustawieniu wynosi 5 m. Odtwarza 
on wygląd nieba z dowolnego miejsca na Ziemi o dowolnej porze, naśladując rzeczywisty 
firmament. Ekranem projekcji jest największa w kraju kopuła o średnicy 23 metrów. 
Widownia może pomieścić 400 osób.
W zespole budynków Planetarium Śląskiego znajduje się także obserwatorium astronomiczne 
(z największym w Polsce 30-centymetrowym refraktorem), kilkumetrowy zegar słoneczny, 
stacja klimatologiczna i stacja sejsmologiczna.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Planetarium Śląskiego: 
seans filmowy, obserwatorium astronomiczne, stacja klimatologiczna.



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA - warsztaty do wyboru

od 80 zł

od 87 zł

od 80 zł

od 80 zł

od 80 zł
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STREFA DZIAŁAŃ (klasy 4 - 8)
Zajęcia polegają na zwiedzaniu dawnych wyrobisk kopalni „Królowa Luiza”, w trakcie których 
goście poznają smak prawdziwej, górniczej pracy. Uczestnicy wykonują podstawowe prace 
górnicze takie jak: urabianie węgla w przodku, skręcanie rurociągu czy cięcie drewna. 
Podczas tych zajęć uczniowie poznają także zagrożenia występujące w kopalni, z którymi 
górnicy na co dzień muszą się mierzyć. 

SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA - Bajtel Szychta
Uczestnicy mają okazję poznać pracę górników dzięki zabawkowej mini-kopalni „Bajtel 
Gruba” pełnej ruchomych urządzeń. Mała brygada ładuje „węgiel” za pomocą łopaty, 
transportuje go specjalnymi przenośnikami aż do szybu, gdzie przy pomocy siły mięśni 
rąk i nóg wyjeżdża on na powierzchnię. Tam zostaje przejęty przez brygadę naziemną, 
która komunikuje się z poziomem wydobywczym za pomocą specjalnych telefonów 
akustycznych. Podczas Bajtel Szychty mali górnicy zostaną wyposażeni w górniczy 
ekwipunek i będą mieli okazję wziąć udział w improwizowanej akcji ratowniczej.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu.
Możliwość zwiedzania Parku Technik 12c – tylko w okresie wiosenno-letnim za dodatko-
wą opłatą.

STREFA KULTURY (klasy 1 - 6)
Podczas wędrówki po XIX-wiecznej sztolni uczniowie poznają śląskie piosenki i gwarę 
oraz tradycyjne śląskie stroje. Nauka przebiega w nowoczesnej formie, z użyciem Infokiosków 
z grami multimedialnymi, znajdującymi się w podziemiach. Dzieci spotykają też prawdziwego 
Skarbnika, słuchają legendy o ciężkiej pracy górnika i zwiedzają stare wyrobiska Kopalni Luiza.

STREFA TECHNIKI (klasy 4 - 8)
W Strefie Techniki uczestnicy poznają rozwój górnictwa od XIX wieku aż po współczesne 
maszyny górnicze takie jak: wrębiarka, strug i kombajn ścianowy. Podczas wycieczki młodzi 
goście zobaczą te maszyny w ruchu! Dowiedzą się także jak wygląda proces powstawania 
wyrobisk górniczych. Zajęcia kończą się przejażdżką kolejką spągową Karlik.

GEOSTREFA (klasy 4 - 8)
W Geostrefie młodzi goście Sztolni Królowa Luiza zapoznają się się z zagadnieniami związany-
mi z geologią - przede wszystkim dowiedzą się jak wyglądał proces powstawania węgla. 
Uczestnicy przeanalizują też warstwy z jakich zbudowana jest nasza planeta. Podczas gry 
terenowej, odbywającej się również pod ziemią, poszukają ukrytych w wyrobiskach górniczych 
skał, takich jak dolomit czy bazalt i minerałów na przykład fluorytu. 



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

SÓL - BIAŁE ZŁOTO

od 110 zł

od 96 zł

od 96 zł

od 110zł
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KOPALNIA SOLI W WIELICZCE - „ODKRYWAMY SOLILANDIĘ”
Podczas podróży po solnych podziemiach odkrywcy spotkają tajemniczego Skarbnika, 
rozwiążą rozmaite zagadki oraz quiz, pobawią się w towarzystwie skrzata – Soliludka. 
W programie znajdzie się również chwila na czytanie fragmentów książki „Solilandia – 
pamiętnik wielickiego skrzata” pod patronatem fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Na zakończenie mali odkrywcy uroczyście otrzymają Dyplomy Znawcy 
i Przyjaciela Solilandii.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem 
„Skarbnikiem” Kopalni Soli trasą turystyczną.

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE - TRASA TURYSTYCZNA
Wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje 
ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Blisko 3 kilometry krętych korytarzy, 800 schodów 
do pokonania i zejście na głębokość 135 metrów pod ziemię. Nic dziwnego, że do tej pory 
uroki Trasy Turystycznej, głównego szlaku Kopalni Soli „Wieliczka”, podziwiało już 40 
milionów spragnionych przygody turystów z całego świata. Podczas zwiedzania z przewod-
nikiem dowiemy się o historii i tajemnicach Kopalni.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem.

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE - TRASA GÓRNICZA (ukończone 10 lat)
Roboczy strój, kask, lampa – wyruszający pod ziemię turyści otrzymują ekwipunek godny 
górników. Na trasie górniczej przydadzą się również wygodne buty oraz cieplejsza odzież. 
Przygoda rozpoczyna się od zjazdu najstarszym istniejącym w Wieliczce szybem górniczym 
- szybem Regis. Nad wyprawą czuwa doświadczony przewodnik zwany przodowym.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem.

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE - „ŚLADAMI LEGEND”
Oferta dla dzieci klas IV-VII Szkoły Podstawowej, łącząca edukację z zabawą i aktywnym 
zwiedzaniem podziemi Kopalni Soli „Wieliczka”. Program pozwala dzieciom na zapoznanie 
się z naukową wiedzą i pomaga wypracować umiejętności pracy w grupie, rozwijając przy 
tym wyobraźnię i logiczne myślenie. Na program składa się wędrówka trasą turystyczną 
z przewodnikiem i słodki poczęstunek. Scenariusz przewiduje także rozwiązywanie rozmaitych 
quizów,  tropienie śladów Skarbnika, rywalizację w konkurencjach związanych z dawnymi 
pracami górniczymi jak toczenie bałwana czy wsypywanie soli do beczek. 
Na zakończenie przygody nastąpi uroczyste rozdanie pamiątkowych dyplomów dla wędrowców.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem.



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - oferta edukacyjna
od 100 zł

od 116 zł

od 116 zł

od 116 zł

od 116 zł

od 116 zł
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KOPALNIA SOLI W BOCHNI - ZWIEDZANIE TURYSTYCZNE
Dostępna w bocheńskiej kopalni Podziemna Ekspozycja Multimedialna sprawia, że zwiedzanie 
ma charakter podróży w czasie. Podróż przez historię górnictwa solnego rozpoczyna się w epoce 
panowania księcia Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Spotkania z polskimi królami, 
żupnikami genueńskimi, a także duchem mnicha cystersa stanowią niecodzienną lekcję historii. 
Słuchowiska przestrzenne, animacje oraz interaktywne prezentacje ukazujące rozwój techniki 
górniczej na przestrzeni wieków sprawiają, że przedstawione w ten sposób informacje utrwalają 
się na dłużej i są wyjątkowym uzupełnieniem wiedzy zdobytej w szkolnej ławie.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem.

OPCJA I (klasy 1 - 3) - „KRÓLESTWO SKARBNIKA”
Tajemnicza postać Bocheńskiego Skarbnika od lat wypatrywana jest przez pracujących górników 
i turystów odwiedzających kopalnię. Niewielu jest takich, którym udało się go spotkać. Pełna 
niespodzianek wyprawa solnymi korytarzami prowadzi młodych turystów wprost do odkrycia 
tajemnicy bocheńskiego skarbu i spotkania z dobrym duchem kopalni. 

OPCJA II (klasy 1 - 3) - „ZAGADKOWA KOPALNIA”
Program pobytu edukacyjnego dla najmodszych turystów został napisany tak, aby w możliwie najprostszy 
i najciekawszy sposób przekazać wiedzę na temat historii kopalni. Pomocnym narzędziem jest tutaj 
"Wielka Księga Podziemnych Zagadek". Każda poprawnie odgadnięta zagadka zamienia się w magiczny 
przedmiot.

OPCJA III (klasy 1 - 3) - ŚLADAMI PRACY GÓRNIKA”
Przemierzając kopalniane korytarze uczestnicy wycieczki poznają historię wydobycia soli 
a o trudach górniczego fachu opowiada im sam średniowieczny górnik. Uczniowie poznają 
dawne narzędzia i urządzenia, które służyły do urobku soli. Uczestnicy wycieczki biorą także 
udział w zajęciach plastycznych i sportowo-rekreacyjnych.

OPCJA V (klasy 4 - 6) - „KRÓLEWSKA KOPALNIA”
Spotkanie z królem Kazimierzem Wielkim to niezwykła lekcja historii, geografii i ekonomii zarazem. 
Zwiedzając kopalnię uczniowie zapoznają się z prawami, które regulowały funkcjonowanie kopalni, 
a także rolą władcy jako osoby tworzącej prawa dla ludzi i dla ich dobra.

OPCJA IV (klasy 4 - 6) - „DAR KSIĘŻNEJ KINGI”
Niezwykły dar, który mieszkańcy Bochni otrzymali od księżnej Kingi zmienił historię miasta i całego 
królestwa, dał początek wspaniałej historii wielu pokoleń górniczej pracy. Wiedzę zdobytą podczas 
spotkania ze świętą Kingą uczniowie będą mieli okazję sprawdzić rozwiązując quizy i zagadki.



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

ZAMKI I PAŁACE

od 74 zł

od 79 zł

od 100 zł

od 100 zł

12

ZAMKOWE OPOWIEŚCI Z DUCHAMI - ZAMEK W TOSZKU
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie Zamku z przewo-
dnikiem: wejście do wieży z punktem widokowym, spektakl teatralny – legenda toszeckie-
go zamku, wizyta „Białej Damy”, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Za dodatkową opłatą ok. 8 zł 
– warsztaty plastyczne „plastyczna wędrówka po średniowiecznym zamku”      

MUZEUM ZAMKOWE, ZBROJOWNIA I SKANSEN W PSZCZYNIE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem wnętrz 
zamkowych słynnego Pałacu w Pszczynie, wejście do zbrojowni, przejście do Skansenu 
Wsi Pszczyńskiej – zwiedzanie z przewodnikiem.

Dodatkowo możliwość:
- Zwiedzania Zagrody Żubrów – koszt ok. 13 zł 
- Uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych w Skansenie Wsi Pszczyńskiej – koszt od 15-26 zł 
  (w zależności od tematyki wybranych warsztatów)

ZWIEDZANIE ZAMKU W MOSZNEJ - DOTYK HISTORII
Podczas tego zwiedzania, chcemy oddać klimat czasów, w których pałac przeżywał swój 
rozkwit. W historycznych wnętrzach, w zainscenizowany sposób zaaranżujemy dawne życie 
- walki rycerskie, strzelanie z łuku do tarczy, rzemiosło, rozrywki dam dworu, nauka 
kaligrafii – podpisanie się pismem gotyckim na pamiątkowym glejcie. Chcemy by odwie-
dzający poczuli klimat, który panował w pałacu w czasach jego świetności i poczuli się jak 
prawdziwi rycerze przymierzając zbroję. Niepowtarzalną atmosferę stworzą stroje, które 
będą mogli przyodziać uczestnicy (możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia).
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, uczestnictwo w warsztatach.

SZKOŁA MAGII I CZARODZIEJSTWA „HARRY POTTER” - ZAMEK W MOSZNEJ
Zapraszamy wszystkich chętnych adeptów magii oraz wszystkich fanów książek J.K. Rowling 
na zwiedzanie Polskiej Szkoły Magii i Czarodziejstwa na Zamku w Mosznej. Za pomocą 
naszej Tiary Przydziału odnajdziesz swój dom oraz nowych przyjaciół! Podczas tego 
zwiedzania każdy z uczestników otrzyma specjalną szatę członkowską, w której nastąpi ciąg 
dalszy magicznej przygody. Na zwiedzających czeka wiele ciekawych atrakcji, między 
innymi spotkanie z postaciami znanymi ze świata czarodziejów, spektakularne lekcje 
eliksirów, pokaz walki rycerskiej, nauka kaligrafii – podpisanie się pismem czarodziejów 
na pamiątkowym glejcie.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, uczestnictwo w warsztatach.



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

od 120 zł

od 150 zł

od 130 zł

od 125 zł
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ZAMEK CZOCHA – jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na świecie
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Zamku w Czocha.

Do wyboru trasa zwiedzania: 
 
MAGICZNE WARSZTATY - mini wykłady w formie etiud teatralnych dla młodych adeptów 
Szkoły Magii i Czarodziejstwa, czarodziejskie gry i zabawy rozbudzające wyobraźnię, 
interaktywne zajęcia w grupie, wykończenie indywidualnej różdżki, tworzenie Symboli Domów, 
do których każdego uczestnika przydzieli tajemnicza Tiara. 
Czas trwania ok 2,5 godz.

ŻYWE LEKCJE HISTORII – niezapomniana lekcja historii, na której nikt nie będzie się nudził. 
Ciekawy program przeniesie młodzież w czasy średniowiecza lub II Wojny Światowej. 
Lekcja połączona ze zwiedzaniem zamku z przewodnikiem. 
Czas trwania ok 2,5 godz.

STANDARDOWE ZWIEDZANIE ZAMKU - przewodnik oprowadza grupę po salach                  
i zakamarkach zamkowych, w których to grupa poznaje ciekawą historię obiektu, eksponaty,    
a także mrożące krew w żyłach legendy.
Zwiedzanie trwa około 1,5 godz.

Dodatkowo możliwość:
ZORGANIZOWANIE OGNISKA - wspaniała forma spędzenia wolnego czasu na powietrzu      
w zamkowej fosie: kiełbaska, pieczywo, musztarda, ketchup. Koszt na osobę ok. 17 zł

ZWIEDZANIE MULTIMEDIALNYCH SAL TORTUR. Mroczny klimat, cierpienie, niepewność, 
strach… Multimedialne Sale Tortur Zamku Czocha. Udaj się na magiczną podróż do świata 
legend, duchów i tajemnic. Odwiedź Pracownię Alchemika, poznaj Warsztat Kata, udaj się     
do Więzienia Czarownic, a na końcu… Dom Duchów. Koszt na osobę ok. 8 zł

ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU – PODZIEMNY KSIĄŻ
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Zamku Książ.  
Oferta edukacyjna zamku Książ pozwala dzieciom, młodzieży i dorosłym korzystającym z zajęć 
i warsztatów poznać historię zamku oraz jego architekturę. To możliwość aktywnego poznawa-
nia historii, obcowania ze sztuką oraz twórczej pracy w zabytkowej przestrzeni. Młodzież 
zwiedzi nowo otwarte podziemia na poziomie - 50 metrów pod zamkiem. Podczas spotkania 
uczestnicy warsztatów poznają historię zamku włącznie z opowieściami o jego przebudowach   
z czasów II wojny światowej oraz o planach dotyczących Książa w ramach realizacji nazistow-
skiego projektu „Riese” (czas zwiedzania 120 min.)

ZAMKI I PAŁACE



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

NA GÓRSKIM SZLAKU

od 77 zł

od 73 zł

od 77 zł

od 79 zł
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BESKID ŚLĄSKI - USTROŃ „CZANTORIA” + WISŁA
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, wjazd koleją linowo-krzesełkową 
na Polanę Stokłosice, przejście piesze z przewodnikiem: Polana Stokłosica – Czantoria 
Wielka (1,5 km), pobyt na szczycie Czantorii, zjazd. Przejazd do Wisły, zwiedzanie miasta 
(park, amfiteatr, figura A. Małysza z czekolady), czas wolny na Rynku.        

BESKID ŚLĄSKI - WISŁA
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie Wisły z przewodnikiem: 
Dom Zdrojowy z figurą Adama Małysza z białej czekolady, bilet wstępu do Muzeum 
Beskidzkiego i Galerii Trofeów Adama Małysza, wjazd i zjazd – Skocznia im. Adama 
Małysza, Zapora na Jeziorze Czerniańskim, Pałacyk Prezydenta z zewnątrz.

BESKID ŚLĄSKI - BIELSKO - BIAŁA „SZYNDZIELNIA”
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, wjazd kolejką gondolową 
na Szyndzielnię, przejście z przewodnikiem do schroniska PTTK „Klimczok”, zejście 
do Szczyrku, spacer po Szczyrku, zwiedzanie Skoczni. 

GÓRA ŻAR
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem: wjazd 
koleją terenową na górę Żar, zwiedzanie z zewnątrz elektrowni szczytowo – pompowej 
Porąbka Żar, piesza wędrówka na Kocierz.
Dodatkowo zwiedzanie Żywca - Rynek, Zamek, park zamkowy.      

od 80 zł

KOPA BISKUPIA – GÓRY OPAWSKIE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilotę, opiekę przewodnika podczas wędrówki 
w Góry Opawskie, które są najdalej na wschód wysuniętym pasmem polskich Sudetów i jedynym 
na terenie województwa opolskiego. Najwyższym szczytem tego obszaru jest Biskupia Kopa 
o wysokości 890m n.p.m. Nazwa góry wywodzi się od przebiegającej tędy granicy pomiędzy 
biskupstwem wrocławskim a ołomunieckim, ustanowionej wzdłuż doliny Bystrego Potoku 
i przebiegającej przez szczyt góry. 



Małgorzata Majewska
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Wioleta Kwapisz
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od 147 zł

od 90 zł
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DOLNI MORAVA – SPACER W CHMURACH 
Spacerowałeś już kiedyś w obłokach? Teraz masz wyjątkową okazję spełnić swoje marzenie 
wchodząc na Skywalk - 55 metrową wieżę widokową. Dodatkową atrakcję stanowi siatka, 
przez którą można przejść z jednego poziomu na drugi. Na szczycie znajduje się wielka 
siatkowa trmpolina, która dostarcza dodatkowej adrenaliny. Dla odważnych jest również 
stumetrowa zjeżdżalnia, dzięki której po paru sekundach będziemy na dole.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilotę, opiekę przewodnika.

BESKID ŚLĄSKI – WYCIECZKA EDUKACYJNO REGIONALNA 
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, opiekę przewodnika.

CENTRUM PRODUKTU REGIONALNEGO:
a) prelekcja na temat tradycyjnego kulturowego wypasu owiec w Karpatach – jego znaczenia 
dla zachowania dziedzictwa kulturowego i  bioróżnorodności 
b) degustacja tradycyjnych serów regionalnych
c) pokaz obróbki wełny owczej, prelekcja na temat tradycyjnego kulturowego wypasu owiec       
w Karpatach
To edukacyjna zabawa dla aktywnych – każdy uczestnik otrzymuje po dwa małe kłębki wełny,    
a wykonane własnoręcznie podczas zajęć pompony i kokardki uczestnicy zabierają ze sobą     
do domu jako pamiątkę.
KONIAKÓW ( MUZEUM KORONKARSTWA) Koronka koniakowska to rękodzieło o ponad 200- 
letniej tradycji, dzięki niej Koniaków jest znany na całym świecie. Z koronki koniakowskiej 
tradycyjnie wykonywano serwety i obrusy okrągłe, owalne i prostokątne, które zdobiły ołtarze, 
stoły oraz elementy ubioru.
ISTEBNA (MUZEUM REGIONALNE „ CHATA KAWULOKA”) to zabytkowa izba regionalna 
powstała w 1863 roku. Należała kiedyś do Jana Kawuloka, wybitnego propagatora kultury 
regionalnej, twórcy instrumentów ludowych i gawędziarza z Istebnej. Po jego śmierci, opiekę 
nad domem przejęła córka - gawędziarka Zuzanna Kawulok, a pomaga jej w tym kustosz chaty, 
folklorysta z zamiłowania - Janusz Macoszek.
WISŁA – czas wolny np. na pyszne lody w słynnej cukierni „u Janeczki”.

od 73 zł

MAŁA I DUŻA PĘTLA BESKIDZKA - TRÓJWIEŚ BESKIDZKA
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem: 
- Koniaków (Muzeum Koronkarstwa)
- Istebna (Muzeum Regionalne „Chata Kawuloka“)
- Jaworzynka (Trójstyk: Polsko-Czesko-Słowacki) 



Małgorzata Majewska
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PARKI ROZRYWKI

POWYŻSZE DWIE WYCIECZKI MOŻNA POŁĄCZYĆ W JEDNĄ W CENIE: 115zł

od 84 zł

od 99 zł

od 99 zł

od 90 zł
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TwinPigs w Żorach – Amerykański Park Rozrywki w Polsce
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Parku. 
Amerykański Park Rozrywki Twinpigs to idealny pomysł na wycieczkę szkolną. Na dzieci            
i młodzież czeka tu ponad 50 atrakcji, w tym m.in.: karuzele, parki linowe, kina 5D i zagrody     
ze zwierzętami. Wizyta w parku to nie tylko rozrywka, ale także okazja do poznania historii 
Ameryki. Animatorzy zadbają, aby uczestnicy wycieczki wrócili do domu nie tylko z dobrymi 
wspomnieniami, ale także z konkretną wiedzą o historii i kulturze krajów zza oceanu.
Wycieczka obejmuje stałe atrakcje i  pokazy w Parku, a także zwiedzanie ścieżki edukacyjnej, 
która przybliży geografię, kulturę i historię krajów Ameryki Północnej. Klasa na pamiątkę 
otrzyma zdjęcie grupowe.

PARK NAUKI I ROZRYWKI W KRASIEJOWIE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Parku: tunel czasu, prehisto-
ryczne oceanarium, plac zabaw, jurajska plaża, pawilon paleontologiczny, park rozrywki, 
zwiedzanie z przewodnikiem 150 metrowej ścieżki edukacyjnej.                           
Za dodatkową opłatą możliwość zorganizowania grilla lub obiadu. 

PARK EWOLUCJI CZŁOWIEKA W KRASIEJOWIE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Parku: lustro ewolucji, 
ekspozycja „rozwój noża”, wystawa „okna prehistorii”, ekspozycja „oetzi”, gry multimedial-
ne, prom kosmiczny, wehikuł czasu: wystawa świadectwa ewolucji, ekspozycja: rozwój naczyń, 
rozwój pisma, grobowiec, wszyscy jesteśmy braćmi. 

ŚWIAT MARZEŃ - PARK MINIATUR W INWAŁDZIE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Parku: statek pirat, koło 
młyńskie, autoscooter, zielony labirynt, kino 5D, wystawa Tutenchamona, Egipt horror show, 
super ślizg, lodowisko, symulator, dancing fly, karuzela dumbo, dziecięca karuzela, kolejka 
elektryczna, dziewięciometrowa zjeżdżalnia, małpi gaj. Zwiedzanie Parku Miniatur z przewod-
nikiem.  
Za dodatkową opłatą możliwość wykupienia obiadu w Parku.
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Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

od 85 zł

od 116 zł

od 89 zł

od 98 zł

od 90 zł
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PARK DINOZAURÓW W INWAŁDZIE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Parku Dinozaurów - 
zwiedzanie z przewodnikiem.

ENERGYLANDIA - największy Park Rozrywki w Polsce 
Cena zawiera: transport autokarowy, opieka pilota, bilet wstępu do Parku, poczęstunek dla grupy. 
ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które 
znajdują się na obszarze 30 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno 
dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematyczną 
dekoracją i scenografią, podzielone są na 4 strefy: bajkolandia, familijna, ekstremalna, water park. 
Dodatkowo 20 gier i zabaw interaktywnych, 4 sceny widowiskowe (dwa teatry i dwa amfiteatry), 
nowoczesne kino 7D a dla wszystkich lubiących gadżety i pamiątki kilka dedykowanych sklepów.
Cena od: 106 zł (klasy 1-6)
Cena od: 116 zł (klasy 7-8)
Cena od: 146 zł (szkoły średnie, studenci)

ZATOR - edukacja przez zabawę
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do: Parku Ruchomych 
Dinozaurów, Owadów, Mitologii, seans w kinie 5D Extreme, zwiedzanie domu do góry nogami, 
możliwość wielokrotnego skorzystania z atrakcji znajdujących się na terenie lunaparku – kolejki, 
karuzele, trampoliny itp. (z wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą monet i żetonów,   
np. automatyczne bujaki, strzelnica itp.)
Za dodatkową opłatą możliwość zorganizowania posiłku dla grupy koszt ok. 16 zł za os. 

ROSENAU - ZAGINIONE MIASTO + GRILL
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Rosenau: Park Żywiołów – 
lekcja fizyki i optyki, Straszna Sztolnia Złota - lekcja historii z nutką strachu, Ogród Wody – 
edukacyjna zabawa z pływającą wodą, Potwór z Rosenau, Świat do Góry Nogami czyli 
przygoda w wirującym domku, Rosenau – Tajemniczy Krąg, Jaskinia Wilka i Niedźwiedzia, 
Gigantyczny Zamek Rosenau z czterema pokojami zabaw dla najmłodszych, Kino Emocji 
Cinema 7D, przejażdżka ciuchcią, karuzele, park linowy - trasa dla najmłodszych.
Na zakończenie zwiedzania ognisko-grill z pieczeniem kiełbasek.

INWAŁD - WARSZTATY W WAROWNI
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie warowni: dla młodych i dzielnych 
rycerzy mnóstwo atrakcji: zbrojownia, sala „tortur”, średniowieczny zamek, osada średnio-
wieczna, park ruchomych smoków, strzelanie z łuku, karuzela beczułka + Warsztaty  
Średniowieczne. 
Za dodatkową opłatą możliwość wykupienia obiadu dla grupy.



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

od 56 zł
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PALMIARNIA W GLIWICACH
Egzotyczna przyroda na wyciągnięcie ręki.
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem Palmiarni 
w Gliwicach, która jest ośrodkiem popularyzacji wiedzy o florze i faunie z różnych stref klimatycz-
nych. 
Możliwość dodatkowego zorganizowania REJSU Kanałem Gliwickim w kwocie ok. 29 zł / os.  

od 95 zł

od 70 zł

OJCOWSKI PARK NARODOWY
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem, bilety wstępu: 
Pieskowa Skała – Zamek z zewnątrz (bez ekspozycji), Maczuga Herkulesa, Muzeum 
Przyrodnicze i film 3D, spacer Doliną Prądnika do Bramy Krakowskiej i Jaskini Łokietka.

OGRODZIENIEC
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem Zamku 
w Ogrodzieńcu.
Opcje dodatkowe:
- Zwiedzanie z przewodnikiem Parku Miniatur Ogrodzieniec + zabawa w Parku Rozrywki 
  (do 4 klasy) - koszt na os. ok. 30 zł 
- Zwiedzanie z przewodnikiem Parku Miniatur Ogrodzieniec + zabawa w Parku Doświadczeń - 
  koszt na os. ok. 28 zł 

SZLAK ORLICH GNIAZD

od 70 zł

od 86 zł

MUZEUM AUSCHWITZ - BIRKENAU
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem terenów 
największego hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu - Birkenau i Auschwitz. 
Na miejscu projekcja filmu dokumentalnego. 

OSIKOWA DOLINA - warsztaty rękodzieła z wiórków drewna osikowego
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, warsztaty.
Programy warsztatów: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Bajki, Dzień 
Mamy, Walentynki, Na cały rok.
Osikowe warsztaty są niebanalną formą edukacji, rozwoju kreatywności i zdolności manualnych 
poprzez zabawę. To wyjątkowe połączenie edukacji tradycji, rękodzieła i ekologii, którego nie 
spotkacie Państwo nigdzie indziej. Oprócz wykonanych własnoręcznie wspaniałych dekoracji 
uczestnicy zabierają ze sobą niezapomniane wrażenia i pozytywną energię. 



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WIOSKI ŚWIATA W KRAKOWIE

W CENIE POWYŻSZYCH WYCIECZEK: Transport autokarowy, 
opieka pilota, zwiedzanie z przewodnikiem Wiosek Świata,      
uczestnictwo w wybranych powyżej warsztatach + dodatkowo 
zwiedzanie z przewodnikiem Krakowa (z zewnątrz)

od 99 zł
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MÓJ KOLEGA Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ
Mali podróżnicy przemierzają wielką mapę Ameryki Południowej. Wspólnie z Marceliną, swoją 
nową koleżanką, odwiedzają andyjską chatkę Indian Quechua, gdzie mogą przymierzyć poncha 
i zagrać na gitarze z pancernika. Dzieci dowiadują się jak wygląda dzień ucznia w peruwiańskiej 
szkole, a także biorą udział w interesujących grach.

WŚRÓD INDIAN AMERYKI PÓŁNOCNEJ
We wnętrzu tipi uczestnicy warsztatu odkrywają kulturę Indian, poznają ich dzieje, sztukę, 
tradycyjne symbole i wybrane rytuały. Oprócz wiedzy, młodzi podróżnicy zdobywają także liczne 
sprawności. Cztery plemiona ścigają się w różnych konkurencjach, ćwicząc się jednocześnie 
we współzawodnictwie, przestrzeganiu reguł, umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

ARKTYCZNA PRZYGODA
W igloo uczestnicy warsztatów odkrywają fascynujące oblicze Arktyki – klimat, przyrodę oraz oby-
czaje jej niezwykłych mieszkańców. Dowiadują się kto i dlaczego nazwał ich Eskimosami oraz jaki 
oni sami mają stosunek do tej nazwy. Aktywizujące ćwiczenia dają możliwość poznania zarówno 
tradycyjnej, jak i nowoczesnej strony życia Innuitów.

DZIEŃ Z ŻYCIA W AFRYCE
Podczas gry symulacyjnej dzieci udają się w podróż do Afryki. Tam, w ghańskiej wiosce dowiadują 
się jakie są codzienne obowiązki ich rówieśników, z czego dzieci w Ghanie robią zabawki, skąd się 
bierze czekolada i jak wyglądają lekcje w szkole pod drzewem. 

MAGICZNA MONGOLIA
Dzieci „przenoszą się” do Azji, gdzie poznają realia życia na rozległych mongolskich stepach. 
W oryginalnej mongolskiej jurcie, uczestnicy warsztatu odkrywają ciekawą przeszłość tego kraju 
i przymierzają tradycyjne stroje. Biorąc udział w licznych zabawach zapoznają się również 
ze współczesnym obliczem Mongolii i problemami, z jakimi na co dzień stykają się ich rówieśnicy.



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI ZAGRANICZNE - JEDNODNIOWE

od 80 zł

od 258 zł

od 155 zł
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ZŁOTA PRAGA
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, ubezpieczenie, spacer z przewodnikiem 
po mieście (poruszamy się pieszo 9 godzin): przejście Traktem Królewskim przez najbardziej 
znane zabytki Pragi (z zew.): Klasztor na Strahovie, Zabytkowe centrum stolicy – Hradczany, 
Loreta Praska, Zamek Praski z Katedrą Św. Vita, uroczysta zmiana warty przed Zamkiem 
Praskim, przejście do niegdyś miasteczka Mała Strana, obecnie najbardziej romantyczna i 
malownicza dzielnica Pragi, Ogrody Valdstejna, spacer Mostem Karola, Rynek Starego 
Miasta i Ratusz Staromiejski z gotyckim Kościołem Marii Panny i ze słynnym Zegarem Orloj. 
Za dodatkową opłatą:
Istnieje możliwość zorganizowania obiadu dwudaniowego dla całej grupy
Rejsu po Wełtawie

ŚWIAT TECHNIKI W OSTRAVIE 
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, ubezpieczenie, zwiedzanie z przewodnikiem    
w języku polskim (Dużego Świata Techniki). Czas zwiedzania ok. 5 godzin (w cenie: ekspozycja 
cywilizacji, nauki i wynalazków, natury + film w 3d w języku polskim + teatr natury)
Duży Świat Techniki podzielono na Świat Dziecka, Świat Nauki i Odkryć, Świat Cywilizacji i Świat 
Przyrody. Mali i duzi  mogą dowiedzieć się tutaj wszystkiego w przystępnej formie dzięki trójwymia-
rowym filmom. Mogą dowiedzieć się jak funkcjonuje ludzkie ciało, jak powstaje burza i tęcza. Mogą 
podróżować w czasie i spotkać się z łowcami mamutów. Do Dużego Świata Techniki nawiązuje 
Mały Świat Techniki, który odkrywa tajemnicę wynalazków. Wszystko zaczyna się od maszyny 
parowej, która zapoczątkowała kolejne odkrycia techniczne. Mali odwiedzający dowiedzą się 
między innymi, jak z surowego żelaza powstaje stal. Mały i Duży Świat Techniki są jednymi              
z najczęściej odwiedzanych miejsc w Ostrawie i ulubionym celem turystów i wycieczek szkolnych. 

„DZIEŃ W RAJU” POBYT NA WYSPIE TROPIKALNEJ 
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, ubezpieczenie, pobyt na wyspie (9 godzin). 
Największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie - to cały dzień zabawy, radości              
i relaksu. Mnóstwo atrakcji zapewnia rozrywkę prawie 24 godziny na dobę. Temperatura w ciągu 
dnia w Tropical Islands to 25°C w cieniu, woda w Morzu Południowym ma 28°C, w Lagunie Bali 
31°C. Zjeżdżalnie wodne - znajdujące się na 25 metrowej wieży są sensacją dla wszystkich klas 
wiekowych. Dodatkowo wioska tropikalna jest miejscem odbywania się dziennych show na scenie 
Wayang. Sztuczna rzeka, podziemne zjeżdżalnie wodne i jacuzzi gwarantują niezapomniane 
przeżycia. Piasek, drzewa i palmy okalające brzeg, balijskie chaty, groty i typowa małpia skała 
przeniosą Państwa na Bali - Wyspę Bogów. Tam gdzie Laguna graniczy z lasem tropikalnym, dzięki 
grotom i wodospadom można się tu poczuć jak w prawdziwej dżungli. Wieczorami i nocą basen 
Laguny zamienia się w romantycznie oświetloną krainę, przepełnioną magiczną grą kolorów. 
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE
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WARSZTATY Z NATURALNYCH METARIAŁÓW W ŻARKACH
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, realizację programu: 
WARSZTATY WYTWARZANIA SŁODYCZY W PRACOWNI HOKUS POKUSS
Obserwacja procesu wytwarzania lizaków i cukierków od momentu, kiedy cukier jest 
jeszcze w płynnej formie. Każdy uczestnik wychodzi z własnoręcznie wytworzonym 
lizakiem.
MALI WŁOSCY KUCHARZE
Kolorowa i smaczna, bo każde dziecko zrobi ją dla siebie samo. Takie jest właśnie 
zadanie w ramach warsztatów robienia pizzy pod okiem profesjonalnego kucharza. 
WARSZTATY W PRACOWNI ETNOJURA W ŻARKACH NA JURZE
To miejsce wyjątkowe, kolorowe, kreatywne i pachnące sianem! Można tu samodziel-
nie wykonać przeróżne ozdoby, malowane z drewna, motane z siana, wyplatane        
z wikliny, malowane farbami, zdobione bibułą, w zależności od pomysłu i ochoty. 

Za dodatkową opłatą ok. 12 zł możliwość zwiedzania -  Muzeum Dawnych 
Rzemiosł, które mieści się w blisko stuletnim młynie elektrycznym. Stary Młyn to 
miejsce gdzie nowoczesność łączy się z tradycją, a zabawa z nauką. Elementy 
ekspozycji pozwalają na: dotykanie, zaglądanie, sprawdzanie, wąchanie itd. 
Zwiedzający mogą samodzielnie wykonywać drobne prace związane z rzemiosłami, 
zarówno podczas zwiedzania ekspozycji jak i podczas zajęć warsztatowych. 

od 107zł

od 68 zł

od 79 zł

WAROWNIA PSZCZYŃSKICH RYCERZY
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Warowni Pszczyńskich 
Rycerzy (WYBRANA OPCJA)
OPCJA I Pakiet edukacyjny mieszczański
   Pieczenie chleba - warsztaty
   Przegląd strojów średniowiecznych
   Rycerska zbroja i miecz 
   Plac zabaw Warowni Pszczyńskich Rycerzy
   Posiłek: otwarty dukat z szynką i serem (forma pizzy) + kompot
   Przewidywany czas atrakcji: ok.3h
OPCJA II Pakiet edukacyjny pazia
   Przegląd strojów średniowiecznych
   Rycerska zbroja i miecz 
   Plac zabaw Warowni Pszczyńskich Rycerzy
   Przewidywany czas atrakcji: ok.2,5h

HIT!!!
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE - WROCŁAW

od 120 zł

od 120 zł

od 118 zł

od 105 zł
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SZLAKIEM KRASNALI PO WROCŁAWIU + OGRÓD ZOOLOGICZNY + AFRYKARIUM
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Ogrodu Zoologicznego, 
zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem (do 2 godzin): Rynek, Ratusz (Krasnal HALABARDNIK, 
OBIEŻYSMAK, GOŁĘBNIK, BIBLIOFIL), Zabytkowe Kamieniczki Jaś i Małgosia w Rynku, 
ulica rzeźników Stare Jatki Miejskie (KRASNAL TEATRALNY, KRASNAL ARCIK), Dawne 
Więzienie Miejskie (KRASNAL WIĘZIENNIK, KRASNAL PIEROŻNIK), Ostrów Tumski.

SKY TOWER I STADION
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto, 
Rynek, Ratusz, Ostrów Tumski, Stadion - najskrytsze zakątki Stadionu we Wrocławiu niedostęp-
ne na co dzień dla kibiców, drapacz chmur Sky Tower - taras widokowy na 50 piętrze.

KLASYCZNY WROCŁAW - PANORAMA RACŁAWICKA
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem: Panorama 
Racławicka, Stare Miasto, Rynek, Ratusz, Ostrów Tumski, Hala Stulecia (z zewnątrz) – obiekt 
wpisany na listę UNESCO – i jej okolic: Pergola, Iglica, Fontanna Multimedialna.   

NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY WROCŁAWIA
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem: 
Rynek, Ratusz, Ostrów Tumski, Hala Stulecia, Iglica, Wrocławska Fontanna, szlak najpięk-
niejszych wrocławskich ogrodów: Ogród Botaniczny, Ogród Japoński i Park Szczytnicki.   
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od 125 zł

od 108 zł

od 115 zł
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Z PRZEWODNIKIEM PO KOLEJKOWIE + REJS STATKIEM PO ODRZE
Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem połączone z wizytą w Kolejkowie – największej 
ruchomej makiecie kolejowej Dolnego Śląska! 
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem: 
Stare Miasto, Rynek, Ratusz, Ostrów Tumski, Hala Stulecia (z zewnątrz) – obiekt wpisany 
na listę UNESCO – i jej okolic: Pergola, Iglica, Fontanna Multimedialna. 
Wizyta w Kolejkowie. Rejs statkiem spacerowym po Odrze – zobaczymy pierwszy w Polsce 
dom na wodzie. 

MANUFAKTURA SŁODYCZY – WARSZTATY CUKIERNICZE + ZWIEDZANIE WROCŁAWIA
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie Wrocławia z zew. z przewodnikiem: 
Stare Miasto, Rynek, Ratusz, Ostrów Tumski. 
Uczestnictwo w warsztatach: pokaz + wykonanie własnego lizaka (ok 50g i cukierki 100g)
Manufaktura słodyczy Cukier Lukier, to ręcznie wyrabiane cukierki i lizaki. Z uwielbienia słodyczy, 
potrzeby kreatywności w kuchni, miłości do kolorów i smaków, a przede wszystkim dla uśmiechu 
dzieci, które po nocach śnią o latającej karmelowej masie.

Z WIZYTĄ W HYDROPOLIS - PODZIEMNE MIASTO WODNE
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto, 
Rynek, Ratusz, Ostrów Tumski, wizyta w podziemnym mieście wodnym „Hydropolis”.  

„Hydropolis”: pierwsze w Polsce wodne miasto pod ziemią – fenomenalne i ultranowoczesne 
centrum wiedzy poświęcone wodzie. Wystawa  znajduje się  w zabytkowym, XIX-wiecznym 
podziemnym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4000 m². Wystawa podzielona jest na 8 stref 
tematycznych. Każda z nich przedstawia wodę z innego, fascynującego ujęcia.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE - KRAKÓW, WARSZAWA, CIESZYN

od 61 zł

od 88 zł

od 145 zł
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MAGICZNY KRAKÓW
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem 
m.in.: Szlak Królewski - Wzgórze Wawelskie (bilet wstępu do Katedry, Dzwon Zygmunta, 
Groby Królewskie) z zewnątrz: Rynek z Ratuszem, Sukiennice, Kościół Mariacki. 
Dodatkowo możliwość zorganizowania/ zwiedzania:
- Podziemia Rynku w Krakowie – ok. 18 zł (zwiedzanie z przewodnikiem ok. 21 zł)
- Ogród Doświadczeń (zwiedzanie z przewodnikiem + korzystanie z atrakcji Parku) - ok. 18 zł
- Wioski Świata (zwiedzanie Wiosek z przewodnikiem + uczestnictwo w warsztatach) - ok. 26 zł 
- Wioski Świata (uczestnictwo w warsztatach) - ok. 16 zł 
- Rejs statkiem po Wiśle - ok. 18 zł
- Smocza Jama - ok. 6 zł
- Tyniec – uczestnictwo w warsztatach - ok. 15 zł
- Bazylika Mariacka - ok. 6 zł
- Historyland – ok. 26 zł
- Manufaktura Cukierków – ok. 22 zł 
- Manufaktura czekolady – ok. 40 zł 

CIESZYN - JEDNO Z NAJSTARSZYCH MIAST NA ŚLĄSKU
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, zwiedzanie z przewodnikiem: Rynek 
z zabudowaniami, romańska Rotunda, Studnia z figurą św. Floriana, Cieszyńska Wenecja, 
Wzgórze Zamkowe, Wieża Piastowska, zabudowa ulicy Menniczej, Kościół  św. Mikołaja, 
Studnia Trzech Braci. Zwiedzanie Muzeum Drukarstwa + WARSZTATY GRAFICZNE. 

WARSZAWA + CENTRUM NAUKI KOPERNIK 
Cena zawiera: transport autokarowy, opiekę pilota, bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik            
i ok. 5 h zabawy i eksperymentów w Centrum. Spacer po Warszawie z przewodnikiem (poruszamy 
się pieszo ok. 4 godz.): Rynek Starego Miasta, na trasie: Krakowskie Przemieście, Plac 
Zamkowy, Zamek Królewski (z zewnątrz). 
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Kraków + nocleg pod ziemią w Kopalni Soli w Bochni
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WYCIECZKA  2-DNIOWA
Dzień I
KRAKÓW - spacer po mieście z przewodnikiem (najsłynniejsze zabytki 
starego miasta) - Wzgórze Wawelskie: Smok Wawelski, Dziedziniec 
Zamku Królewskiego, Katedra Królewska na Wawelu –  dodatkowo 
wejście na wieżę Dzwonu Zygmunta i Groby Królewskie, przejście 
ulicami Kanoniczą i Grodzką na Rynek (Sukiennice, Wieża Ratuszowa, 
pomnik A. Mickiewicza, Kościół Mariacki), czas na zakup pamiątek.
BOCHNIA - zjazd do Kopalni Soli (zwiedzanie trasy turystycznej               
z przewodnikiem) - to niezwykła podróż przez najstarsze i najpiękniejsze 
wyrobiska kopalni obejmujące poziom August oraz poziom Sienkiewicz. 
Unikatowe komory solne o charakterystycznym kształcie i układzie 
geologicznym, piękne wykute w soli kaplice, rzeźby solne oraz narzędzia    
i urządzenia górnicze tworzą wyjątkowe, zadziwiające podziemne miasto.
    - zjazd 140 m zjeżdżalnią, zabawa na podziemnym boisku sportowym    
i placu zabaw a także dyskoteka 250 m pod ziemią - to atrakcje, które 
czekają na uczestników pobytu nocnego w Kopalni Soli Bochnia. 
    - zwiedzanie kończy się obiadokolacją + noclegiem w Komorze Ważyn 
250 m pod ziemią (dla każdego uczestnika komplet pościeli). Leczniczy 
mikroklimat podziemnych komór solnych korzystnie wpływa na układ 
oddechowy, łagodzi objawy alergii i wzmacnia odporność organizmu.

Dzień II
Śniadanie, wyjazd na powierzchnię i przejazd do Krakowa  (do wyboru 
jedna z poniższych opcji):
Opcja I Poznaj obwarzanka krakowskiego - podczas pokazu dzieci 
poznają wszystkie  jego sekrety: historię, etymologię nazwy, składniki 
ciasta i proces produkcji a co najważniejsze próbują swoich sił i tworzą 
własnego obwarzanka - czas trwania 1 godz.
Opcja II Krakowski Ogród Doświadczeń - zwiedzanie z przewodni-
kiem + korzystanie z atrakcji. Na powierzchni ponad 6 ha parku 
rozmieszczone są: urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki, ekspozy-
cja geologiczna „Geo-gródek”, ekspozycja sensoryczna „Zapachowo”, 
zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema „Lem-birynt”. Przy innym 
stanowisku możemy sprawić, że powstanie wir wodny i obserwować 
jego niepowtarzalne zachowanie, które wynika z prędkości kręcenia 
korbą. Czas trwania pobytu w ogrodzie ok. 2,5 godz. 
Opcja III Park „Wioski Świata” - zobacz, dotknij, poczuj! - Interaktywne 
zwiedzanie sześciu osad z różnych części świata. Można tu zobaczyć 
tradycyjną ghańską wioskę, peruwiańską chatę, indiańskie tipi, 
arktyczne igloo, mongolską jurtę oraz papuaski dom na palach. Dzięki 
fotografiom i różnego rodzaju eksponatom pochodzącym z odległych 
zakątków świata, a także możliwości spotkania ludzi, którzy pracowali      
w tych miejscach, można w sposób namacalny doświadczyć tamtejszej 
kultury i tradycji. Jest okazja, by poczuć odmienną rzeczywistość, 
kształtując w sobie postawę empatii i chęć współpracy. 
a) Zwiedzanie z przewodnikiem Parku - czas trwania 1 godz.
b) Zwiedzanie z przewodnikiem Parku + uczestnictwo w wybranych 
warsztatach – czas trwania 2,5 godz.

W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela 
Biura, ubezpieczenie, zakwaterowanie, 
wyżywienie, bilety wstępu

od 275 zł



Małgorzata Majewska
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Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

POZNAJ TAJEMNICE PIENIN
od 305 zł

od 409 zł
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WYCIECZKA 2-DNIOWA
Dzień I
PARK MINIATUR w Niedzicy. W parku zgromadzone są miniatury w skali 1:20 
najważniejszych zabytków Podtatrza, w tym zamków "Dunajec", Lubowla, 
Zamku Orawskiego, Czorsztyńskiego i Pienińskiego. Prezentowane są także 
miniatury wielu innych zabytków
PARK ZABAW - korzystanie z atrakcji: Golden Bungee, park linowy, tor 
pontonowy, dmuchany zamek, dmuchana zjeżdżalnia, dmuchana ścianka,  
dmuchany tor przeszkód, dmuchany tunel, małpi gaj, wyścig dinozaurów
REJS PO JEZIORZE CZORSZTYŃSKIM - z pokładu można podziwiać Zamek 
Dunajec w Niedzicy, Zamek w Czorsztynie, Zaporę Wodną w Niedzicy, 
Skansen na Półwyspie Stylchen, Zielone Skałki, Pieniński Park Narodowy
Dzień II
ZAMEK W NIEDZICY + WAROWNIA. Zamek w Niedzicy zbudowany został  
na wapiennym wzniesieniu (556 m n.p.m.), około 80 metrów nad poziomem 
Dunajca. Obecnie ta część Dunajca to słynne sztuczne jezioro zaporowe – 
Zalew Czorsztyńsko – Niedzicki 
CZORSZTYN – zwiedzanie z przewodnikiem ruin gotyckiego zamku z XIV 
wieku, położonego na wzgórzu nad Dunajcem (obecnie nad Jeziorem 
Czorsztyńskim) w granicach Pienińskiego Parku Narodowego

WYCIECZKA 3-DNIOWA
Dzień I
PARK MINIATUR w Niedzicy. W parku zgromadzone są miniatury w skali 1:20 
najważniejszych zabytków Podtatrza, w tym zamków "Dunajec", Lubowla, 
Zamku Orawskiego, Czorsztyńskiego i Pienińskiego. Prezentowane są także 
miniatury wielu innych zabytków
PARK ZABAW - korzystanie z atrakcji: Golden Bungee, park linowy, tor 
pontonowy, dmuchany zamek, dmuchana zjeżdżalnia, dmuchana ścianka,  
dmuchany tor przeszkód, dmuchany tunel, małpi gaj, wyścig dinozaurów
Dzień II
REJS STATKIEM PO JEZIORZE CZORSZTYŃSKIM
SPACER Z PRZEWODNIKIEM po najpiękniejszych, a równocześnie bardzo 
prostych szlakach pienińskich 
Do wyboru (Trzy Korony lub Sokolica)
TRZY KORONY (galeria widokowa na szczycie) – najwyższy i najbardziej 
znany szczyt Pienin Środkowych należących do Masywu Trzech Koron  
SOKOLICA (przeprawa przez Dunajec) – jeden z najpiękniejszych szczytów 
Pienin. Na szczycie Sokolicy rośnie charakterystyczna, nieforemna sosna 
karłowata - element rozpoznawczy tej góry i symbol całych Pienin. Podziwiać 
stąd można fantastyczną panoramę Pienin i okolicznych miejscowości 
Dzień III
ZAMEK W NIEDZICY + WAROWNIA. Zamek w Niedzicy zbudowany został  
na wapiennym wzniesieniu (556 m n.p.m.), około 80 metrów nad poziomem 
Dunajca. Obecnie ta część Dunajca to słynne sztuczne jezioro zaporowe – 
Zalew Czorsztyńsko – Niedzicki. 
CZORSZTYN – zwiedzanie z przewodnikiem ruin gotyckiego zamku z XIV 
wieku, położonego na wzgórzu nad Dunajcem (obecnie nad Jeziorem 
Czorsztyńskim) w granicach Pienińskiego Parku Narodowego

Dodatkowe atrakcje:
Spływ Dunajcem  ok. 45 zł
Paintball Laserowy (HIT!) ok. 32 zł

W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela 
Biura, ubezpieczenie, zakwaterowanie, 
wyżywienie, bilety wstępu



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

TRADYCJE RODZINY GÓRALSKIEJ W ZAKOPANEM

od 285 zł

od 409 zł
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Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” położony jest w Poroninie w spokojnej 
ładnej okolicy, pośród łąki lasów. Luźna zabudowa i piękna panorama Tatr 
oraz czyste, górskie powietrze sprawiają, że miejsce to doskonale nadaje 
się do wypoczynku.
Na terenie Ośrodka znajduje się: basen – sauny – jacuzzi, sala konferen-
cyjna, sale taneczne z parkietem i lustrami, góralski szałas, sale gier (stoły 
do bilarda, ping ponga, gry zręcznościowe), bezprzewodowy dostęp do 
Internetu, przestronny plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki nożnej, 
koszykówki i siatkówki.

WYCIECZKA 2-DNIOWA
1 dzień
- Spacer z przewodnikiem (Morskie Oko lub Dolina Kościeliska)
- Zwiedzanie z przewodnikiem Zakopanego z zewnątrz (do max 4 godzin)
- Morskie Oko - całodniowa wycieczka (łatwa) do najsłynniejszego, 
największego i najpiękniejszego jeziora Tatr, wiodąca ścieżką przyrodniczą 
pod najwyższe szczyty i najwyższe ściany Tatr Polskich. 
- Dolina Kościeliska - wycieczka całodniowa (łatwa) do doliny słynącej      
z pięknego i różnorodnego krajobrazu. Przechadzka wprowadza                
w tematykę historii geologicznej Tatr, różnorodności przyrodniczej, 
pasterstwa i kulturowego wypasu owiec, tatrzańskiego górnictwa                  
i hutnictwa oraz jaskiń i historii ich eksploracji.
2 dzień
- spacer z przewodnikiem po Zakopanem, zwiedzimy z zewnątrz m.in.: 
Zespół Skoczni Narciarskich - Duża i Mała Krokiew, Cmentarz na 
Pęksowym Brzysku, Bazylika MBF na Krzeptówkach, czas wolny         
na Krupówkach
- wjazd i zjazd na Gubałówkę
Dla każdego poczęstunek – oscypek 

WYCIECZKA 3-DNIOWA
1 dzień
- prelekcja i występ rodzinki góralskiej
- tworzenie zwierzątek z sianka
- godzinna zabawa na basenie w ośrodku 
- korzystanie z infrastruktury ośrodka 
2 dzień
- spacer z przewodnikiem (Morskie Oko lub Dolina Kościeliska)
- Morskie Oko - całodniowa wycieczka (łatwa) do najsłynniejszego, 
największego i najpiękniejszego jeziora Tatr, wiodąca ścieżką przyrodniczą 
pod najwyższe szczyty i najwyższe ściany Tatr polskich. 
- Dolina Kościeliska - wycieczka całodniowa (łatwa) do doliny słynącej      
z pięknego i różnorodnego krajobrazu. Przechadzka wprowadza                 
w tematykę historii geologicznej Tatr, różnorodności przyrodniczej, 
pasterstwa i kulturowego wypasu owiec, tatrzańskiego górnictwa                 
i hutnictwa oraz jaskiń i historii ich eksploracji.
3 dzień
- spacer z przewodnikiem po Zakopanem, zwiedzimy z zewnątrz m.in.: 
Zespół Skoczni Narciarskich - Duża i Mała Krokiew, Cmentarz na 
Pęksowym Brzysku, Bazylika MBF na Krzeptówkach, czas wolny         
na Krupówkach
- wjazd i zjazd na Gubałówkę
Dla każdego poczęstunek – oscypek 

Dodatkowe atrakcje: 
Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej ok. 6 zł
Pokaz robienia oscypków ok. 10 zł
Pobyt w Termach Szaflarach (1 godz. ok. 30 zł - 
2,5 godz. ok. 40 zł)

W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela 
Biura, ubezpieczenie, zakwaterowanie, 
wyżywienie, bilety wstępu



Małgorzata Majewska
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KARPACZ + ZŁOTA PRAGA (3 dni)

KARPACZ (3 dni)

od 399 zł

od 430 zł
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W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu

Hotel Karolinka malowniczo położony ok 200 metrów od kompleksu Biały 
Jar w Karpaczu, najlepiej zagospodarowanego centrum sportów zimowych 
w Polsce. W obiekcie znajduje się: sala bankietowo-dyskotekowa, bowling, 
darts, siłownia, pingpong, piłkarzyki, sala bilardowa z lożami, stanowiska 
do gry w rzutki, strefa SPA (dwie sauny, jacuzzi, strefa relaksu), kącik 
dziecięcy, zadaszone miejsce na ognisko, grill.
Zakwaterowanie w pokojach 2-5 os. z pełnym węzłem sanitarnym. 

1 dzień
- pakiet animacyjny (do wyboru jedna z atrakcji programu animacji – 
program przedstawiony przez Animatora w dniu przyjazdu)
- turniej bowlingowy „Kolorowe kule zostaną rzucone”
2 dzień
- Praga - zwiedzanie z przewodnikiem (z zewnątrz): Klasztor na Strahowie, 
Pogorzelec, Loreta, Plac Hradczański, Zamek Praski, Ogród Wellenste-
ina, Plac Świętego Wacława, Most Karola, Rynek Starego Miasta, 
Staromiejski Ratusz z Zegarem Orloj o ruchomych figurkach (średnio-
wieczny cud świata)
3 dzień
- spacer po Karpaczu z przewodnikiem: Skocznia Orlinek, Tama na 
Łomnicy, Kościółek Wang - zbudowany na przełomie XII i XIII w., 
pochodzący z południowej Norwegii z miejscowości Vang, położonej      
nad jeziorem o tej samej nazwie. Dziki Wodospad - jedno z bardziej 
niezwykłych i magicznych miejsc w Karpaczu. Źródło tego strumienia 
wypływa z wysokości 1407m n.p.m. z Wielkiego i Małego Stawu. Łomnica 
jest typowo górską rzeką i charakteryzuje się bardzo dużym spadkiem wód.

Dodatkowe atrakcje w Pradze: Rejs po Wełtawie ok. 40 zł

1 dzień
- spotkanie z przewodnikiem, przejście najciekawszą trasą widokową w Karpaczu. Wycieczkę rozpoczniemy w Karpaczu 
w okolicy dobrze znanej Świątyni Wang. Z tego miejsca niebieskim szlakiem udamy się do położonego nad Małym 
Stawem popularnego Schroniska Samotnia
- pakiet animacyjny (do wyboru jedna z atrakcji programu animacji – program przedstawiony przez Animatora w dniu 
przyjazdu)
2 dzień
- spacer po Karpaczu z przewodnikiem: Skocznia Orlinek, Tama na Łomnicy, Kościółek Wang - zbudowany na 
przełomie XII i XIII w., pochodzący z południowej Norwegii z miejscowości Vang, położonej nad jeziorem o tej samej 
nazwie. Dziki Wodospad - jedno z bardziej niezwykłych i magicznych miejsc w Karpaczu. Źródło tego strumienia 
wypływa z wysokości 1407m n.p.m. z Wielkiego i Małego Stawu. Łomnica jest typowo górską rzeką i charakteryzuje się 
bardzo dużym spadkiem wód.
- turniej bowlingowy „Kolorowe kule zostaną rzucone” 
3 dzień
OPCJA I: w drodze powrotnej zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego + Afrykarium we Wrocławiu
OPCJA II: przejazd do miasteczka Western City, w programie 3 godzinna zabawa: Jazda konna – spacer, Przejazd 
kolejką, Strzelnica indiańska, Rzut nożem, Rzut włócznią, Wejście na "Pal Męczarni", Byk mechaniczny, Ścieżka 
edukacyjna, Akademia Szeryfa, Strzelnica Kowbojka, Strzelanie z łuku indiańskiego, Dojenie krowy, Rzucanie włócznią 
do sylwetki bizona, dzieci mogą przejechać się kolejką, jeżdżącą po wyznaczonym torze, mini ZOO – konie, List 
gończy „Wanted”, Westernowa dmuchana zjeżdżalnia



od 285 zł

od 385 zł

Małgorzata Majewska
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ROSENAU - zaginione miasto
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WYCIECZKA 2-DNIOWA
1 dzień
- przyjazd do Pokrzywnej, zakwaterowanie w ośrodku „Chrobry” 
- wejście do Zaginionego Miasta Rosenau - zwiedzanie parku 
  Park Żywiołów - lekcja fizyki i optyki podana w sposób zabawny i przyjazny
  Straszna Sztolnia Złota - lekcja historii z nutką strachu
  Ogród Wody - edukacyjna zabawa z pływającą wodą
  Potwór z Rosenau
  Świat do góry nogami - przygoda w wirującym domku
  Rosenau - tajemniczy krąg
  Jaskinia Wilka i Niedźwiedzia
  Gigantyczny Zamek Rosenau z czterema pokojami zabaw dla najmłodszych
  Kino Emocji Cinema 7D
  Przejażdżka Ciuchcią po przepięknych terenach Gór Opawskich
  Karuzele
  Dinopark (park linowy) - trasa dla najmłodszych
- kolacja
- 1 godzina pobytu na basenie wewnętrznym  
- dyskoteka

2 dzień
- śniadanie, wyjście w góry z przewodnikiem - edukacyjno-dydaktyczna 
ścieżka przyrodnicza w rezerwacie przyrody „Cicha Dolina”
- obiad, wykwaterowanie i przejazd na miejsce zbiórki 

WYCIECZKA 3-DNIOWA
1 dzień
- przyjazd do Pokrzywnej, zakwaterowanie w ośrodku „Chrobry” 
- wejście do Zaginionego Miasta Rosenau - zwiedzanie parku (atrakcje jw.) 
- kolacja
- dyskoteka

2 dzień
- śniadanie,
- 2 godz. pobytu na basenie w ośrodku
Opcje do wyboru: 
Opcja I: wyjazd z przewodnikiem do Nysy - zwiedzanie miasta z zew. + 
rejs statkiem po Jeziorze Nyskim
Opcja II: wyjazd do Czech z przewodnikiem - zwiedzanie Jaskini na 
Spicaku - przyrodniczymi perełkami czeskich Gór Złotych, zwiedzanie 
uzdrowiska Jesenik (wymagany paszport lub dowód osobisty)

3 dzień
- śniadanie, wyjście w góry z przewodnikiem - edukacyjno-dydaktyczna 
ścieżka przyrodnicza w rezerwacie przyrody „Cicha Dolina”
- obiad, wykwaterowanie i przejazd na miejsce zbiórki 

W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie, 
zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu



Małgorzata Majewska
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KOTLINA KŁODZKA

od 410 zł

od 320 zł
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WYCIECZKA 2-DNIOWA
1 dzień 
OPCJA I - przejazd do Kłodzka, zwiedzamy Twierdzę z przewodnikiem 
- najbardziej znany i charakterystyczny obiekt Kłodzka górujący nad 
miastem, zajmująca wzniesienie zwane Forteczną Górą. Jest to jeden    
z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacji obronnych + Podziemne 
Labirynty - kilka metrów pod ziemią znajduje się gęsta sieć korytarzy 
minowych, umożliwiających wysadzenie każdej części stoku wraz        
ze stanowiskami atakującego wroga.
OPCJA II - przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem 
Kopalni Złota - podziemna trasa turystyczna, płukanie złota, certyfikat 
„młodego odkrywcy” .
OPCJA III - przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem 
Kopalni Złota + Średniowiecznej Osady Górniczej

2 dzień
OPCJA I -  spotkanie z przewodnikiem, wejście do Rezerwatu „Błęd-
nych Skał”, spacer po Kudowie
OPCJA II - spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Karłowa gdzie 
rozpoczynamy wędrówkę na najwyższe wzniesienie Gór Stołowych – 
Szczeliniec Wielki 

WYCIECZKA 3-DNIOWA
1 dzień 
- przejazd do Kłodzka, zwiedzamy Twierdzę z przewodnikiem - 
najbardziej znany i charakterystyczny obiekt Kłodzka górujący            
nad miastem, zajmująca wzniesienie zwane Forteczną Górą. Jest to 
jeden z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacji obronnych + 
Podziemne Labirynty - kilka metrów pod ziemią znajduje się gęsta sieć 
korytarzy minowych, umożliwiających wysadzenie każdej części stoku 
wraz ze stanowiskami atakującego wroga.
2 dzień
- spotkanie z przewodnikiem: wejście do Rezerwatu „Błędnych Skał” - 
obszar ochrony ścisłej ma powierzchnię ok. 22 ha, znajduje się na 
wysokości 853m n.p.m. i położony jest na obszarze Parku Narodowego 
Gór Stołowych. Obejmuje on swoim zasięgiem zespół osobliwych form 
skalnych o wysokości 6 - 11 m, wytworzonych wskutek wietrzenia 
piaskowca. Błędne Skały to labirynt szczelin i zaułków, niekiedy 
niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej 
wysokości. Wiele skał ma własne nazwy np.: "Skalne Siodło", "Kurza 
Stopka", "Tunel", "Wielka Sala".
-  przejazd do Karłowa gdzie rozpoczynamy wędrówkę na najwyższe 
wzniesienie Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki.
3 dzień
OPCJA I - przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem 
Kopalni Złota - podziemna trasa turystyczna, płukanie złota, certyfikat 
„młodego odkrywcy”.
OPCJA II - przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem 
Kopalni Złota + Średniowiecznej Osady Górniczej.

W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie, 
zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu



od 410 zł

od 320 zł

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

KOTLINA KŁODZKA + ADRSPACH - Skalne Miasto w Czechach
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WYCIECZKA 2-DNIOWA
1 dzień 
OPCJA I - przejazd do Kłodzka, zwiedzamy Twierdzę z przewodnikiem - 
najbardziej znany i charakterystyczny obiekt Kłodzka górujący nad 
miastem, zajmujący wzniesienie zwane Forteczną Górą. Jest to jeden     
z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacji obronnych + Podziemne 
Labirynty - kilka metrów pod ziemią znajduje się gęsta sieć korytarzy 
minowych, umożliwiających wysadzenie każdej części stoku wraz          
ze stanowiskami atakującego wroga.
OPCJA II - przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem 
Kopalni Złota - podziemna trasa turystyczna, płukanie złota, certyfikat 
„młodego odkrywcy” .
OPCJA III - przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem 
Kopalni Złota + Średniowiecznej Osady Górniczej

2 dzień
- spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Skalnego Miasta Adrspach -  
wizyta w niezwykłym labiryncie form skalnych (m.in. Indianin, Głowa 
Cukru, Dzban, Organy, Rękawica), grota z wodospadem
- rejs łodzią po usytuowanym wśród skał jeziorku

WYCIECZKA 3-DNIOWA
1 dzień
OPCJA I - przejazd do Kłodzka, zwiedzamy Twierdzę z przewodnikiem - 
najbardziej znany i charakterystyczny obiekt Kłodzka górujący            
nad miastem, zajmujący wzniesienie zwane Forteczną Górą. Jest to 
jeden z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacji obronnych + 
Podziemne Labirynty - kilka metrów pod ziemią znajduje się gęsta sieć 
korytarzy minowych, umożliwiających wysadzenie każdej części stoku 
wraz ze stanowiskami atakującego wroga.
OPCJA II - przejazd do Karłowa gdzie rozpoczynamy wędrówkę            
na najwyższe wzniesienie Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki

2 dzień
- spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Skalnego Miasta Adrspach -  
wizyta w niezwykłym labiryncie form skalnych (m.in. Indianin, Głowa 
Cukru, Dzban, Organy, Rękawica), grota z wodospadem
- rejs łodzią po usytuowanym wśród skał jeziorku

3. dzień:
OPCJA I - przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem 
Kopalni Złota - podziemna trasa turystyczna, płukanie złota, certyfikat 
„młodego odkrywcy”
OPCJA II - przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem 
Kopalni Złota + Średniowiecznej Osady Górniczej

W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie, 
zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYJĄTKOWY WROCŁAW
od 350 zł

od 505 zł
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WYCIECZKA 2-DNIOWA
1 dzień
- zwiedzamy Ogród Zoologiczny + Afrykarium – pierwsze w Polsce 
oceanarium, unikatowy obiekt prezentujący faunę i florę Czarnego Lądu
- spotkanie z przewodnikiem: spacer po terenach wystawowych, Iglica, 
Fontanna multimedialna, Pergola, Hala Stulecia, drewniany Kościół 
św. Jana Nepomucena, spacer po Parku Szczytnickim, bulwary 
Politechniki Wrocławskiej, Port z zacumowanymi statkami, plaża 
- Ogród Japoński - to miejsce wyjątkowe, które powstało z podziwu      
dla japońskiej sztuki ogrodowej, a w jego tworzeniu brali udział specjaliści 
z Kraju Kwitnącej Wiśni. Jest on kawałkiem żywej, orientalnej, japońskiej 
kultury w samym środku Europy
2 dzień
- Hydropolis -  fenomenalne i ultranowoczesne centrum wiedzy poświęcone 
wodzie. Powstało w podziemiach MPWiK. W Hydropolis znajdziemy interaktyw-
ne ekrany i hologramy, na których można obejrzeć historię powstania naszej 
planety. Wystawa podzielona jest na 8 stref tematycznych, przedstawiających 
wodę z innego, fascynującego ujęcia. Jest też sala relaksu, gdzie można 
wsłuchiwać się w szum morza i prawdziwe odgłosy z dżungli. 
- spotkanie z przewodnikiem: Ostrów Tumski (Katedra Św. Jana 
Chrzciciela, Most Tumski zwany Mostem Miłości, spacer uliczkami 
wyspy, Ostrów Piaskowy, Uniwersytet), uliczki Starego Miasta –         
po drodze krasnoludki, Rynek, Ratusz, Stare Jatki 

WYCIECZKA 3-DNIOWA
1 dzień
- zwiedzamy Ogród Zoologiczny + Afrykarium – pierwsze w Polsce 
oceanarium, unikatowy obiekt prezentujący faunę i florę Czarnego Lądu
- spotkanie z przewodnikiem: spacer po terenach wystawowych, Iglica, 
fontanna multimedialna, pergola, Hala Stulecia, drewniany Kościół 
św. Jana Nepomucena, spacer po Parku Szczytnickim, bulwary 
Politechniki Wrocławskiej, Port z zacumowanymi statkami, plaża 
- Ogród Japoński - to miejsce wyjątkowe, które powstało z podziwu      
dla japońskiej sztuki ogrodowej, a w jego tworzeniu brali udział specjaliści 
z Kraju Kwitnącej Wiśni. Jest on kawałkiem żywej, orientalnej, japońskiej 
kultury w samym środku Europy
2 dzień
- Hydropolis -  ultranowoczesne centrum wiedzy poświęcone wodzie. 
- Ogród Botaniczny nazywany oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego 
miasta, to "żywe muzeum", a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny. 
Jest drugim najstarszym tego typu ogrodem w Polsce, wpisanym na listę 
zabytków woj. dolnośląskiego.
- spotkanie z przewodnikiem: Ostrów Tumski (Katedra Św. Jana 
Chrzciciela, Most Tumski zwany Mostem Miłości, spacer uliczkami 
wyspy, Ostrów Piaskowy, Uniwersytet), uliczki Starego Miasta –         
po drodze krasnoludki, Rynek, Ratusz, Stare Jatki 
3 dzień
- spotkanie z przewodnikiem: Dzielnica Czterech Wyznań, Synagoga, 
Promenada Staromiejska, Opera Wrocławska, Ogród Zwinger,          
ul. Świdnicka – jedna z głównych ulic Wrocławia – najsłynniejsza 
promenada, po drodze wrocławskie krasnoludki.

Dodatkowe atrakcje: 
Panorama Racławicka koszt ok. 24 zł 
Rejs po Odrze koszt ok. 23 zł  

W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie, 
zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu 



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WARSZAWA
od 330 zł

od 465 zł
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W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu

WYCIECZKA 2-DNIOWA
1 dzień
- spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie z zewnątrz - Stare Miasto, m.in. 
Zamek Królewski, ul. Świętojańska, Archikatedra Św. Jana, Kanonie, 
Rynek Starego Miasta, mury miejskie, najwęższa kamienica w Warszawie, 
najkrótsza niegdyś ulica w Warszawie; Gnojna Góra; pomniki: Małego 
Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego, Krakowskie Przedmieście i okolice: 
m.in. pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Hotel Bristol, 
Uniwerystet Warszawski, kościół Św. Krzyża, pomnik Mikołaja Kopernika, 
Grób Nieznanego Żołnierza - zmiana warty, Ogród Saski, Teatr Wielki 
Opery i Baletu, Łazienki Królewskie: min. Pałac na Wyspie, Pałac Myśli-
wiecki, Amfiteatr, Stara Pomarańczarnia, Pomniki: Fryderyka Chopina, 
Józefa Piłsudskiego, Henryka Sienkiewicza, Belweder
- wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki 
2 dzień
- Wizyta w Centrum Nauki Kopernik i ok. 3 h zabawy i eksperymentów 
lub Stadion Narodowy – zwiedzanie trasy piłkarskiej z przewodnikiem 
(w zależności od dostępności miejsc w danym terminie)

WYCIECZKA 3-DNIOWA
1 dzień
- spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie z zewnątrz - Stare Miasto, m.in. Zamek Królewski, ul. Świętojańska, 
Archikatedra Św. Jana, Kanonie, Rynek Starego Miasta, mury miejskie, najwęższa kamienica w Warszawie, najkrótsza 
niegdyś ulica w Warszawie; Gnojna Góra; pomniki: Małego Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego, Krakowskie 
Przedmieście i okolice: m.in. pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Hotel Bristol, Uniwerystet Warszawski, 
kościół Św. Krzyża, pomnik Mikołaja Kopernika, Grób Nieznanego Żołnierza - zmiana warty, Ogród Saski, Teatr 
Wielki Opery i Baletu
- wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki 
2 dzień
- wizyta w Centrum Nauki Kopernik lub Stadion Narodowy – zwiedzanie trasy piłkarskiej z przewodnikiem (w 
zależności od dostępności miejsc w danym terminie)
- spotkanie z przewodnikiem, dalsza część zwiedzania miasta z zewnątrz: Łazienki Królewskie: min. Pałac na Wyspie 
wnętrza – zwiedzanie z audio przewodnikiem, Pałac Myśliwiecki, Amfiteatr; Stara Pomarańczarnia, Pomniki: Fryderyka 
Chopina, Józefa Piłsudskiego, Henryka Sienkiewicza, Belweder, na życzenie rejs gondolami (tylko w okresie od maja 
do września), BUW – ogrody na dachu biblioteki, Park Odkrywców nad Wisłą oraz Pomnik Syrenki nad Wisłą, 
przejazd na Pragę: m.in. Stadion Narodowy, warszawskie mosty, grający pomnik kapeli podwórkowej, Cmentarz 
Stary lub Wojskowy na Powązkach
3 dzień
- spotkanie z przewodnikiem, zwiedzamy: Pałac w Wilanowie – z zewnątrz, Ogród i park: spacer min. Altana Chińska, 
Oranżeria, Przejazd Traktem Królewskim: min. Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, ambasady, Sejm i Senat, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe.

Dodatkowe atrakcje: 
Muzeum Powstania Warszawskiego ok. 22 zł + 10 zł audio przewodnik 
Stadion Narodowy – punkt widokowy ok. 8 zł 

Ważna informacja: W przypadku braku dostępnych biletów do Centrum Nauki Kopernik, niniejszą atrakcję zamienia-
my na inną np. Stadion Narodowy - zwiedzanie z przewodnikiem trasy piłkarskiej 



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

POZNAJ TAJEMNICE MAZUR

od 450 zł

od 699 zł
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WYCIECZKA 2-DNIOWA
1 dzień
- Muzeum Wsi Kieleckiej w Chęcinach - celem działania Muzeum Wsi 
Kieleckiej jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków kultury 
ludowej z obszaru województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem budownictwa ludowego oraz popularyzacja kultury ludowej. 
- Zamek Królewski w Chęcinach (Aleja Królów, skarbiec, punkt widokowy, 
górny i dolny Zamek)
-  Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu - jest zbliżony co do wielkości do Centrum Nauki Kopernik                
w Warszawie. Obiekt popularyzuje nowoczesną naukę przez zabawę. Lokalizacja Centrum daje nieograniczone możliwo-
ści. Tematem wystawy jest zdrowy organizm ludzki, który pozwala zachować sprawność fizyczną i umysłową.  
2 dzień
- Góry Świętokrzyskie – wycieczka piesza z przewodnikiem na Łysą Górę: Świętokrzyski Park Narodowy, Święty 
Krzyż, wejście na galerie widokową na gołoborzu, zwiedzanie krypty Jeremiego Wiśniowieckiego, zwiedzanie Klasztoru 
Benedyktynów Świętokrzyskich. 
3 dzień
- zwiedzamy z przewodnikiem Kielc - stolicy woj. świętokrzyskiego, słynąca ze scyzoryków, silnych wiatrów, majonezu 
kieleckiego oraz co najważniejsze cennych zabytków.
- Jaskinia na Kadzielni -  podziemna trasa turystyczna w kieleckim rezerwacie Kadzielnia, która przeprowadzi śmiałków 
przez trzy jaskinie: Odkrywców, Prochownię i Szczelinę
- Zagnańsk – „Dąb Bartek” (jeden z najstarszych w Polsce dębów)

WYCIECZKA 4-DNIOWA
1 dzień
- w godzinach wieczornych przyjazd do ośrodka, kolacja, zakwaterowanie 
2 dzień
zwiedzanie z przewodnikiem: 
- Gierłoż - „Wilczy Szaniec”- kwatera główna Adolfa Hitlera oraz Naczelnego 
Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych z lat 1941-44
- Kętrzyn -  Bazylika Św. Jerzego - rzadko spotykanego w Polsce kościoła-warowni 
- Św. Lipka - perła północnopolskiego baroku – Bazylika  Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - jedno z najbardziej 
popularnych sanktuariów maryjnych w kraju, nazywane "Częstochową Północy”, koncert organowy,
- Reszel - jedno z piękniejszych warmińskich miasteczek, leżące na skraju Pojezierza Mrągowskiego, niedaleko 
umownej granicy oddzielającej Warmię od Mazur. Zwiedzimy: Zamek Krzyżacki, most gotycki 
3 dzień
zwiedzanie z przewodnikiem: 
- Owczarnia „Muzeum Mazurskie”
- Giżycko „stolica polskiego żeglarstwa” - udamy się na spacer po mieście, zobaczymy obrotowy most, fragmenty 
kanałów oraz przystań na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
- Twierdza Boyen - jeden z najciekawszych obiektów historycznych w Giżycku. Miejsce stanowiące strategiczny punkt 
umocnień państwa pruskiego, leżący pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno.
- Rejs statkiem 3 jeziora 3 kanały (Niegocin, Tajty, Kisajno, Łuczański, Wilkaski, Piękna Góra, obiad, Giżycko) 
4 dzień
- Mikołajki:  żeglarska stolica Polski – spacer z przewodnikiem po miejscowości: port, przystań jachtowa, fontanna 
Króla Sielaw
- wyjazd i przejazd na miejsce zbiórki 

W cenie wycieczek:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu



Małgorzata Majewska
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Wioleta Kwapisz
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ENERGETYCZNE BIESZCZADY
od 555 zł
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WYCIECZKA  3-DNIOWA
Odkryj z nami prawdziwe i tajemnicze Bieszczady, dzikie i zapomniane 
ostępy, do których dotrzeć mogą tylko nieliczni. Pośród wzgórz, lasów        
i bieszczadzkich szczytów nauczysz się jak przetrwać w najtrudniejszych 
warunkach. Zaplanowaliśmy dla Was energiczne i dynamiczne 3 dni. 
Zapraszamy na podróż w nieznane - czeka Was przygoda, która 
pozostanie na długo w waszej pamięci. 
1 dzień
Przyjazd i zakwaterowanie w jednym z naszych obiektów w Bieszczadach.
14:00 – obiad, a po obiedzie…
UCIECZKA Z DŻUNGLI – LAS PEŁEN ZAGADEK – żeby wydostać się    
z dżungli, trzeba będzie mocno ruszyć głową i odnaleźć to, co pozornie 
niewidoczne. Nikt nie wie dokąd zaprowadzi nas kolejna wskazówka… 
Terenowa wersja gry „Escape room”, zabawa z podziałem na grupy
19:00 – kolacja
2 dzień 
8:00 – 9:00 – śniadanie, a po śniadaniu…
ETAP I: KARPACKI WĘDROWIEC – zdobywamy Połoniny - wyruszymy 
na całodzienną wycieczkę z przewodnikiem. Wędrując bieszczadzkimi 
szlakami zabawimy się w tropicieli dzikiej zwierzyny. Naszym głównym 
celem, będzie zdobycie szczytu Połoniny Wetlińskiej /1228 m n.p.m./.      
Po zejściu w doliny wybierzemy się na przejażdżkę do Soliny by wejść    
na koronę największej zapory wodnej w Polsce. Poznamy tajemnice tej 
wielkiej budowli i związane z nią legendy.
w programie: autokarowa wycieczka z przewodnikiem dookoła Bieszcza-
dów, piesza wędrówka na szczyt Połoniny Wetlińskiej 1228 m.n.p.m., 
korona Zapory Wodnej w Solinie
16:00 – 17:00 – obiad, a po obiedzie…
ETAP II – ZIELONY ARMAGEDON – KARPACKI WIELOBÓJ – czekać 
nas będzie wiele przeszkód, trochę biegu, a także kilka dodatkowych 
konkurencji i zadań do wykonania. Prawdziwy bieszczadzki wielobój. 
Szybko okaże się też, że nie tylko samochody terenowe potrafią przepra-
wiać się przez błoto…
w programie: Zabawa integracyjna połączona z rywalizacją, zabawy         
w formie biegów sztafetowych lub rywalizacji indywidualnej (punktowej) –    
do wyboru, liczne przeszkody, konkurencje sprawnościowe i celnościowe
a wieczorem…
ETAP III: WSPÓŁCZEŚNI LEŚNI LUDZIE – SZTUKA PRZETRWANIA –
wcielimy się w rolę ludzi uciekających od codziennego zgiełku i poszukują-
cych życia pośród dzikiej przyrody. Szybko nauczymy się, że my też 
jesteśmy częścią tej natury i ona chętnie podzieli się z nami swoimi 
skarbami. Czy będziemy umieli ten dar odnaleźć i z niego skorzystać?
w programie: podstawy survivalu, pozyskiwanie i uzdatnianie wody, 
rozpalanie i podtrzymywanie ognia, kuchnia survivalowa – wspólne 
przygotowanie kolacji z wykorzystaniem składników znalezionych w lesie 
(kolacja w formie ogniska na leśnej polanie), terenoznawstwo i orientacja 
w terenie, budowa szałasu
3 dzień
8:00 – 9:00 – śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, a po śniadaniu…
POSZUKIWACZE CZARNEGO ŹRÓDŁA – ORIENTERING – z mapą 
wskazówek i kompasem wyruszymy w poszukiwaniu źródeł ropy naftowej 
– zwanej czarnym złotem. Po drodze znów będzie czekać na nas wiele 
zagadek. Tylko ich rozwiązanie pomoże nam znaleźć upragniony cel.
w programie: gra terenowa z podziałem na grupy, zasady orientacji          
w terenie z wykorzystaniem mapy i kompasu, rozpoznawanie kierunków 
świata, liczne zagadki
W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie,zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu
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BERLIN + POBYT NA WYSPIE TROPIKALNEJ
od 490 zł
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WYCIECZKA 2-DNIOWA
1 dzień
- wyjazd w wczesnych godzinach porannych w kierunku Tropical Island
- 9 godzinny pobyt i zabawa na „Wyspie Tropikalnej” (największy 
tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie - to cały dzień zabawy, 
radości i relaksu. Mnóstwo atrakcji zapewnia rozrywkę prawie 24 godziny 
na dobę. Temperatura w ciągu dnia w Tropical Islands to 25°C w cieniu, 
woda w Morzu Południowym ma 28°C, w Lagunie Bali 31°C. Zjeżdżalnie 
wodne - znajdujące się na 25 metrowej wieży są sensacją dla wszystkich 
klas wiekowych. Dodatkowo wioska tropikalna jest miejscem odbywania 
się dziennych show na scenie Wayang. Sztuczna rzeka, podziemne 
zjeżdżalnie wodne i jacuzzi gwarantują niezapomniane przeżycia. Piasek, 
drzewa i palmy okalające brzeg, balijskie chaty, groty i typowa małpia 
skała przeniosą Państwa na Bali - Wyspę Bogów. Tam gdzie Laguna 
graniczy z lasem tropikalnym, dzięki grotom i wodospadom można się tu 
poczuć jak w prawdziwej dżungli. Wieczorami i nocą basen Laguny 
zamienia się w romantycznie oświetloną krainę, przepełnioną magiczną 
grą kolorów). 
- w trakcie pobytu posiłek
- powrót w późnych godzinach do hotelu na obiadokolację, nocleg
2 dzień
- śniadanie, przejazd do Berlina
- zwiedzanie z przewodnikiem z zewnątrz: Plac Alexandra, Wieża TV, 
Kościół Mariacki, Czerwony Ratusz, Fontanna Neptuna, Wyspa 
Muzealna z muzeami narodowymi (na liście UNESCO), Katedra 
Berlińska, Most Zamkowy, Forum Fridericianum z pomnikiem konnym 
Fryderyka Chopina, Opera Berlińska, Katedra św. Jadwigi, dawna 
Biblioteka Królewska, dawny Arsenał, Aleja pod Lipami, Brama 
Brandenburska, Kwartał Rządowy z Urzędem Kanckerskim i Sejmem, 
Kolumna Zwycięstwa, Pomnik Holokaustu, Plac Poczdamski.
- powrót do Polski w godz. wieczornych 

Uwagi dotyczące wycieczki:
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie
- każdy uczestnik powinien posiadać ważny dowód osobisty lub paszport

W cenie wycieczki:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu
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ZŁOTA PRAGA
od 360 zł

od 550 zł
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WYCIECZKA 2-DNIOWA 
1 dzień
- wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Pragi, zwiedzanie z przewo-
dnikiem miasta (Hradczany, Mała Strana)
Zwiedzanie zaczynamy spacerem na Plac Hradczański. Zobaczymy 
m.in.: Klasztor Strahowski, taras widokowy z panoramą Hradczan 
i Małej Strany, Pogorzelec, Loreta „królewska dzielnica Hradczan”, 
Plac Hradczański - zmiana warty, Zamek Praski (Katedra św. Wita, 
Stary Pałac Królewski, Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka), Mała 
Strana – jedna z najstarszych praskich dzielnic, która w średniowieczu 
przyciągała bogatą arystokrację i szlachtę, Ogród Valdsztejna, Plac 
Małostranski. 
Wyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.
2 dzień 
- śniadanie, c.d. zwiedzania Pragi z przewodnikiem:
Dworzec Główny, Opera, Plac Wacława, zobaczymy najsłynniejszy 
praski zabytek jakim jest bez wątpienia Most Karola. Most ma długość 
516 metrów a na każdym z jego 15 filarów znajdują się dwie rzeźby. 
Z Mostu Karola na Rynek wiedzie labirynt malowniczych uliczek Starego 
Miasta. Do najciekawszych zabytków, które zobaczymy na Rynku należą: 
średniowieczny Zegar Astronomiczny Orloj, otycki Ratusz, Pomnik Jana 
Husa, Kościół Tyński, Unglet, Brama Prochowa, Uniwersytet Karola. 
Wyjazd i przejazd na miejsce zbiórki.
            

WYCIECZKA 3-DNIOWA 
1 dzień
- wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Pragi, zwiedzanie z przewodnikiem miasta (Hradczany, Mała Strana)
Zwiedzanie zaczynamy spacerem na Plac Hradczański. Zobaczymy m.in.: Klasztor Strahowski, taras widokowy 
z panoramą Hradczan i Małej Strany, Pogorzelec, Loreta „królewskia dzielnica Hradczan”, Plac Hradczański - 
zmiana warty, Zamek Praski (Katedra św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka), 
Mała Strana – jedna z najstarszych praskich dzielnic, która w średniowieczu przyciągała bogatą arystokrację            
i szlachtę, Ogród Valdsztejna, Plac Małostranski. 
Wyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.
2 dzień 
- śniadanie, c.d. zwiedzania Pragi z przewodnikiem: Dworzec Główny, Opera, Plac Wacława, zobaczymy 
najsłynniejszy praski zabytek jakim jest bez wątpienia Most Karola. Most ma długość 516 metrów a na każdym       
z jego 15 filarów znajdują się dwie rzeźby. Z Mostu Karola na Rynek wiedzie labirynt malowniczych uliczek Starego 
Miasta. Do najciekawszych zabytków, które zobaczymy na Rynku należą: średniowieczny Zegar Astronomiczny 
Orloj, otycki Ratusz, Pomnik Jana Husa, Kościół Tyński, Unglet, Brama Prochowa, Uniwersytet Karola. 
Wyjazd i przejazd na miejsce zbiórki.
3 dzień 
- śniadanie, c.d. zwiedzania Pragi z przewodnikiem:
Wjazd unikalną kolejką linową na magiczne wzgórze Petrzyn – ulubione miejsce spacerowe prażan, na którym 
znajduje się wybudowana w roku 1891 roku miniatura wieży Eiffla (wejście na wieżę). Ze szczytu wzgórza rozciąga 
się przepiękna panorama Pragi. W sąsiedztwie wieży znajduje się Labirynt Luster (wejście ok. 80 CZK). 
Wyjazd i przejazd na miejsce zbiórki.
            
Dodatkowe atrakcje: Rejs po Wełtawie ok. 40 zł 

W cenie wycieczek:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu
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SZKLARSKA PORĘBA + DREZNO

SZKLARSKA PORĘBA + SZWAJCARIA SAKSOŃSKA

od 560 zł

od 560 zł
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WYCIECZKA 3-DNIOWA
1 dzień  
- Szklarska Poręba: zwiedzanie pod opieką przewodnika osady średniowie-
cznej. Uczestnicy zobaczą pieczołowicie zrekonstruowane urządzenia gór-
nicze, używane przez naszych przodków ponad czterysta lat temu. Wykorzy-
stywano je przy wydobyciu rud metali oraz drogocennych kamieni. Podczas 
oprowadzenia, zwiedzający mają możliwość uruchamiania naszych maszyn, 
mogąc wcielić się w rolę Walończyków. Ostatnią atrakcją jest pokaz kowalski, 
w czasie którego odtwarzany jest cały proces wykuwania gwoździa kopalnianego. 
Po zwiedzaniu odbywa się quiz na wesoło podczas którego 30% uczestników wygrywa nagrody niespodzianki. Dodatkowo 
po zwiedzaniu będziemy uczestniczyć w warsztatach (do wyboru: warsztaty z ceramiki,  warsztaty zdobnicze, warsztaty 
tkackie, warsztaty tworzenia z wikliny papierowej). Za dodatkową opłatą możliwość zorganizowania gry terenowej 
2 dzień
- śniadanie, wyjazd do Drezna - nazywanego perłą baroku i Florencją Północy – przepych i rozmach architektoniczny. 
Zwiedzanie z przewodnikiem (z zewnątrz): spacer po najciekawszych zabytkach miasta: Plac Teatralny, Opera Sempera, 
Katedra, Zamek Rezydencjonalny książąt Saksonii, Orszak Książąt, Tarasy Bruhla, Kościół Frauenkirche. Zwiedza-
nie wnętrz kompleksu Pałacowego Zwingera - klejnotu architektonicznego Drezna - Galeria Obrazów Starych Mistrzów 
(obrazy m.in. Tycjana, Rembranta, Rafaela, Rubensa, Canaletta), Muzeum Porcelany oraz Salon Matematyczno- 
Fizyczny. Czas na zakup pamiątek
- powrót do hotelu ok. godz. 20.00, obiadokolacja, nocleg 
3 dzień
- śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem: Wodospad Szklarki i Kamieńczyk
- Leśna Huta  – poznamy świat kryształu. Jeden z niewielu istniejących producentów szkła kryształowego w Polsce, 
podtrzymujący dawne tradycje regionu, produkujący ręcznie formowane i szlifowane produkty wielowiekowe tradycje 
hutnictwa szkła (możliwość zakupów w sklepie firmowy)
- wyjazd i powrót na miejsce zbiórki 

WYCIECZKA 3-DNIOWA
1 dzień 
- przyjazd do Szklarskiej Poręby: zwiedzanie pod opieką przewodnika osady 
średniowiecznej. Uczestnicy zobaczą pieczołowicie zrekonstruowane urządzenia 
górnicze, używane przez naszych przodków ponad czterysta lat temu. 
Wykorzystywano je przy wydobyciu rud metali oraz drogocennych kamieni. 
Podczas oprowadzenia, zwiedzający mają możliwość uruchamia naszych 
maszyn, mogąc wcielić się w rolę Walończyków. Ostatnią atrakcją przygoto-
waną, jest pokaz kowalski, w czasie którego odtwarzany jest cały proces 
wykuwania gwoździa kopalnianego. Po zwiedzaniu odbywa się quiz na wesoło podczas którego 30% uczestników 
wygrywa nagrody niespodzianki. Dodatkowo po zwiedzaniu będziemy uczestniczyć w warsztatach (do wyboru: warsztaty    
z ceramiki,  warsztaty zdobnicze, warsztaty tkackie, warsztaty tworzenia z wikliny papierowej).
Dodatkowo możliwość za dodatkową opłatą zorganizowania gry terenowej 
2 dzień 
- śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem Szwajcarii Saksońskiej: Zamek Stolpen – słynnego historycznego klejnotu, 
historia losu hrabiny Cosel, najsłynniejszej faworyty polskiego króla, Augusta II, następnie przejazd do Bastei nad Łabą – 
zwiedzanie terenu Zamku Neurathen z jego wiszącymi mostami. Rejs statkiem po Łabie – do Twierdzy Koenigstein – 
jednej z najbardziej cennych pod względem architektonicznym i historycznym twierdz górskich Europy (247 m nad poziom 
Łaby). Czas na zakup pamiątek
- powrót do hotelu ok. godz. 20:00, obiadokolacja, nocleg 
3 dzień 
- śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem: Wodospad Szklarki i Kamieńczyk
- Leśna Huta  – poznamy świat kryształu. Jeden z niewielu istniejących producentów szkła kryształowego w Polsce, 
podtrzymujący dawne tradycje regionu, produkujący ręcznie formowane i szlifowane produkty wielowiekowe tradycje 
hutnictwa szkła (możliwość zakupów w sklepie firmowy)
-  wyjazd i powrót na miejsce zbiórki 

W cenie wycieczek:
Transport autokarowy, opieka przedstawiciela Biura, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu
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POZNAJ TAJEMNICE PIENIN
5 dni/ 4 noce od 745 zł
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ZIELONA SZKOŁA/ WYCIECZKA
Dzień I
PARK MINIATUR w Niedzicy. W parku zgromadzone są miniatury w skali 1:20 
najważniejszych zabytków Podtatrza, w tym zamków "Dunajec", Lubowla, 
Zamku Orawskiego, Czorsztyńskiego i Pienińskiego. Prezentowane są także 
miniatury wielu innych zabytków
PARK ZABAW - korzystanie z atrakcji: Golden Bungee, park linowy, tor 
pontonowy, dmuchany zamek, dmuchana zjeżdżalnia, dmuchana ścianka,  
dmuchany tor przeszkód, dmuchany tunel, małpi gaj, wyścig dinozaurów
- przyjazd do ośrodka na obiadokolację, nocleg 
Dzień II
- śniadanie
SPACER Z PRZEWODNIKIEM po najpiękniejszych, a równocześnie bardzo 
prostych szlakach pienińskich 
Do wyboru (Trzy Korony lub Sokolica)
TRZY KORONY (galeria widokowa na szczycie) – najwyższy i najbardziej 
znany szczyt Pienin Środkowych należących do Masywu Trzech Koron.  
SOKOLICA (przeprawa przez Dunajec) – jeden z najpiękniejszych szczytów 
Pienin. Na szczycie Sokolicy rośnie charakterystyczna, nieforemna sosna 
karłowata - element rozpoznawczy tej góry i symbol całych Pienin. Podziwiać stąd 
można fantastyczną panoramę na malownicze Pieniny i okoliczne miejscowości.
- przyjazd do ośrodka na obiad 
- w ramach kolacji ognisko z pieczeniem kiełbasek, nocleg
Dzień III
- śniadanie
ZAMEK W NIEDZICY to zdecydowanie jeden z najciekawszych obiektów         
w polskiej części Spisza, a także jedna z największych atrakcji historycznych    
w polskich Karpatach. Zbudowany został  na wapiennym wzniesieniu (556 m 
n.p.m.), około 80 metrów nad poziomem Dunajca. Obecnie ta część Dunajca 
to słynne sztuczne jezioro zaporowe – Zalew Czorsztyńsko – Niedzicki.
- obiad, korzystanie z infrastruktury ośrodka
- dyskoteka, kolacja, nocleg
Dzień IV
- śniadanie
- NIEDZICA -  czas na zakup pamiątek
- REJS STATKIEM PO JEZIORZE CZORSZTYŃSKIM
- obiad, zajęcia sportowe
- kolacja, pożegnalna noc
Dzień IV
- śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu
CZORSZTYN – zwiedzanie z przewodnikiem ruin gotyckiego zamku z XIV 
wieku, położonego na wzgórzu nad Dunajcem (obecnie nad Jeziorem 
Czorsztyńskim) w granicach Pienińskiego Parku Narodowego
- wyjazd i powrót na miejsce zbiórki

Dodatkowe atrakcje:
PAINTBALL LASEROWY - wejdź w futurystyczny świat znany z sagi „Gwiezdne Wojny” Georga Lucasa i wciel się                
w ulubioną postać po jasnej lub ciemnej stronie mocy. Najnowocześniejszy sprzęt i stroje, perfekcyjnie wykonana scenografia 
i obrazy 3D oraz ogromna przestrzeń, na której rozstrzygnie się ostateczna walka, pomogą ci w pełni wczuć się w klimat 
znany z kinowej mega produkcji.  (Koszt na osobę ok. 32 zł) 
SPŁYW DUNAJCEM - to niekwestionowany hit Pienin - najsłynniejsza atrakcja tych okolic, znana w całej Polsce. I nie ma     
w tym nic dziwnego, gdyż trasa spływu wiedzie przez niezwykle malownicze zakątki, meandrującym Dunajcem, który tworzy 
tu przełom i wdziera się w skały Pienińskiego Parku Narodowego dając wspaniałe widoki, których próżno szukać gdzie 
indziej. (Koszt na osobę ok. 45 zł)

Cena zawiera:
- transport autokarowy, opłaty parkingowe i drogowe
- ubezpieczenie NNW
- 4x nocleg w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
- wyżywienie j.w
- opieka koordynatora z ramienia biura 
- organizacja programu j.w 
- bilety wstępu w cenie do zwiedzanych miejsc
- dla każdego uczestnika: dyplom, czapeczka
- biuro zabezpiecza art. sportowe np. piłka, 
skakanki, gumy do skakania 

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !
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TRADYCJE RODZINY GÓRALSKIEJ W ZAKOPANEM

5 dni/ 4 noce od 735 zł

Ośrodek Wypoczynkowy „Limba”  położony jest w Poroninie 
w spokojnej ładnej okolicy, pośród łąk i lasów. Luźna zabudowa i piękna 
panorama Tatr oraz czyste, górskie powietrze sprawiają, że miejsce to 
doskonale nadaje się do wypoczynku.
Na terenie Ośrodka znajduje się: basen – sauny – jacuzzi, sala konferen-
cyjna, sale taneczne z parkietem i lustrami, góralski szałas, sale gier     
(stoły do bilarda, ping ponga, gry zręcznościowe), bezprzewodowy dostęp 
do Internetu, przestronny plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki nożnej, 
koszykówki i siatkówki.
ZIELONA SZKOŁA/ WYCIECZKA
Dzień I
- zbiórka uczestników, przejazd do Poronina
- zakwaterowanie w Ośrodku „Limba”, obiad
- korzystanie z infrastruktury ośrodka
- godzinna zabawa na basenie w ośrodku, kolacja, nocleg
Dzień II
- śniadanie, wydanie suchego prowiantu, spacer z przewodnikiem: 
Morskie Oko - wycieczka do najsłynniejszego, największego i najpiękniej-
szego jeziora Tatr. Wyprawa całodniowa, łatwa, wiodąca ścieżką przyrod-
niczą pod najwyższe szczyty i najwyższe ściany Tatr Polskich.
- powrót do ośrodka na kolację, dyskoteka, nocleg
Dzień III
- śniadanie, wydanie suchego prowiantu, spacer z przewodnikiem: 
Dolina Kościeliska (wejście do Jaskini Mroźnej) - wycieczka całodniowa, 
łatwa, do doliny słynącej (od początków turystyki tatrzańskiej) z pięknego     
i różnorodnego krajobrazu. Przechadzka wprowadza w tematykę historii 
geologicznej Tatr, różnorodności przyrodniczej, pasterstwa i kulturowego 
wypasu owiec, tatrzańskiego górnictwa i hutnictwa oraz jaskiń i historii ich 
eksploracji.
- powrót do ośrodka na kolację, korzystanie z infrastruktury ośrodka, nocleg
Dzień IV
- śniadanie, korzystanie z infrastruktury ośrodka
- robienie zwierzątek z sianka
- obiad
- prelekcja i występ rodzinki góralskiej 
- kolacja w formie grilla, nocleg
Dzień V
- śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka
- zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem (z zewnątrz) m.in Zespół 
Skoczni Narciarskich - Duża i Mała Krokiew, Cmentarz na Pęksowym 
Brzysku, Bazylika MBF na Krzeptówkach, czas wolny na Krupówkach
- wjazd i zjazd na Gubałówkę
- wyjazd w drogę powrotną
Dla każdego poczęstunek – oscypek 

Istnieje możliwość za dodatkową opłatą: 
- zorganizowania kuligu letniego po Poroninie
- pobytu na Termach Szaflarach 2,5 g. 
- pobytu w Aqua Parku w Zakopanem 
- wejścia do Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego 

40 DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

Cena zawiera:
- transport autokarowy, opłaty parkingowe i drogowe
- ubezpieczenie NNW
- 4x nocleg w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
- wyżywienie j.w
- opieka koordynatora z ramienia biura 
- organizacja programu j.w 
- bilety wstępu w cenie do zwiedzanych miejsc
- dla każdego uczestnika: dyplom, czapeczka
- biuro zabezpiecza art. sportowe np. piłka, skakanki
- poczęstunek w formie oscypka dla każdego 
uczestnika
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KOTLINA KŁODZKA

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

ZIELONA SZKOŁA/ WYCIECZKA
Dzień I 
- wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do Kłodzka - zwiedzamy Twierdzę    
z przewodnikiem - najbardziej znany i charakterystyczny obiektem 
Kłodzka górujący nad miastem, zajmująca wzniesienie zwane Forteczną 
Górą. Jest to jeden z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacji 
obronnych + Podziemne Labirynty - kilka metrów pod ziemią znajduje się 
gęsta sieć korytarzy minowych, umożliwiających wysadzenie każdej 
części stoku wraz ze stanowiskami atakującego wroga. Szacuje się, że 
długość tych korytarzy wynosi kilka kilometrów. 
Spacer po mieście w okolicach rynku, czas na zakup pamiątek
- wyjazd, przejazd do ośrodka, zakwaterowanie
- obiadokolacja, nocleg 
Dzień II
- śniadanie + wydanie suchego prowiantu na wycieczkę, spotkanie            
z przewodnikiem: wejście do Rezerwatu „Błędnych Skał” - obszar 
ochrony ścisłej ma powierzchnię ok. 22 ha, znajduje się na wysokości 
853m n.p.m. i położony jest na obszarze Parku Narodowego Gór 
Stołowych. Obejmuje on swoim zasięgiem zespół osobliwych form 
skalnych o wysokości 6 - 11 m, wytworzonymi wskutek wietrzenia 
piaskowca. Błędne Skały to labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle 
wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Wiele 
skał ma własne nazwy np.: "Skalne Siodło", "Kurza Stopka", "Tunel", 
"Wielka Sala".
-  przejazd do Karłowa gdzie rozpoczynamy wędrówkę na najwyższe 
wzniesienie Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki. Szczyt ten jest uważany 
za najważniejszą atrakcję Gór Stołowych, po stronie polskiej. Posiada 
wygląd wydłużonego stoliwa pociętego szczelinami. Najgłębszą szczeliną 
jest "Piekło" (30 metrów głębokości). Formy skalne na Szczelińcu 
przypominają różne postacie i kształty (między innymi: "Wielbłąd", "Koński 
Łeb", "Kwoka", "Małpolud", Słoń, "Kołyska"). 
- kolacja, nocleg 
Dzień III
- śniadanie, spacer po Kudowie (Pijalnia Wód, Park Zdrojowy), obiad, 
kolacja, nocleg. 
Możliwość zwiedzania:
- Muzeum Zabawek w Kudowie ok. 11 zł
- Kaplica Czaszek ok. 6 zł 
- Szlak Giniących Zawodów – pokaz toczenia naczyń glinianych, wstęp do 
domu wypieku chleba, do chatki robótek ręcznych, kuźni i mini – zoo ok. 11 zł
Dzień IV
- śniadanie, korzystanie z infrastruktury ośrodka, obiad, zajęcia integracyj-
ne, kolacja lub w zamian grill/ognisko z pieczeniem kiełbasek (jeżeli 
istnieje taka możliwość w ośrodku), nocleg
Dzień V
- śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka. Przejazd do Złotego Stoku – 
zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Złota, podziemną trasę turystyczną, 
płukanie złota, certyfikat „młodego odkrywcy”  
- powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki

Istnieje możliwość za dodatkową opłatą: 
- Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do ADSRPACH „SKALNE 
MIASTO W CZECHACH” + rejs łódkami po skalnym jeziorku – cena   
za os. ok. 45 zł  (wymagany dowód osobisty lub paszport)
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Cena zawiera:
- transport autokarowy, opłaty parkingowe i drogowe
- ubezpieczenie NNW
- 4x nocleg w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
- wyżywienie j.w
- opieka koordynatora z ramienia biura 
- organizacja programu j.w 
- bilety wstępu w cenie do zwiedzanych miejsc
- dla każdego uczestnika: dyplom, czapeczka
- biuro zabezpiecza art. sportowe np. piłka, 
skakanki, gumy do skakania 

5 dni/ 4 noce od 745 zł



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

KARPACZ

5 dni/ 4 noce od 745 zł

Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjne Hotel Karolinka malowniczo 
położony ok 200 metrów od kompleksu Biały Jar w Karpaczu najlepiej 
zagospodarowanym centrum sportów zimowych w Polsce. Oferuje noclegi 
w komfortowych pokojach, zróżnicowanych pod względem wielkości             
i wyposażenia, charakteryzujących się wysokim standardem. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w TV-LCD, radio oraz internet bezprzewodowy. 
Dodatkowo z pokoi mają Państwo możliwość podziwiania przepięknych 
górskich widoków. Do Państwa dyspozycji pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe. 
Doskonała lokalizacja, profesjonalizm i wyśmienita kuchnia zapewni 
wysoką jakość świadczonych usług.
 W obiekcie znajduje się: Sala bankietowo – dyskotekowa, Bowling, Darts, 
Siłownia, Ping Pong, Piłkarzyki, przestronna sala bilardowa wraz z lożami, 
stanowiska do gry w rzutki, Strefa SPA (dwie sauny, jacuzzi, strefa relaksu), 
kącik dziecięcy, zadaszone miejsce na ognisko, grill.

ZIELONA SZKOŁA/ WYCIECZKA
Dzień I
- wyjazd w godzinach rannych z miejsca zbiórki 
- przejazd do Karpacza, zakwaterowanie grupy, obiad
- pakiet animacyjny (do wyboru jedna z atrakcji program animacji – program przedstawiony przez Animatora w dniu przyjazdu)
- turniej bowlingowy „Kolorowe kule zostaną rzucone”
- kolacja, nocleg                                                                                                     
Dzień II
- śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, przejście najciekawszą trasą widokową spod Kościółka Wang w miejscowości 
Karpacz. Droga prowadzi nas szlakiem niebieskim koło Koziego Mostku, do Kotła Małego Stawu, dalej do Schroniska 
Samotnia i Strzechy Akademickiej – w niecałe 2 godziny, nawet mniej wprawiony turysta dosięgnie celu czyli Schronisko 
Strzecha Akedamicka położony jest na terenie „Złotówki” - polany górskiej, która zimą zamienia się w stok narciarski. 
- obiad, zajęcia rekreacyjne, wieczór karaoke 
- płonąca watra – ognisko z pieczeniem kiełbasek w ramach kolacji, nocleg                                                                                             
Dzień III
śniadanie, spacer po Karpaczu z przewodnikiem:
- Wejście do słynnego Kościółka Wang - zbudowano na przełomie XII i XIII w. i pochodzi on z południowej Norwegii       
z miejscowości Vang, położonej nad jeziorem o tej samej nazwie. Ten cenny zabytek, wzniesiony na wzór najlepszych 
przykładów skandynawskiego, drewnianego budownictwa sakralnego.
- Dziki Wodospad - jest to jedno z bardziej niezwykłych i magicznych miejsc w Karpaczu. Jego powstanie wiąże się     
ze spiętrzeniem zaporą przeciwrumszową, wód górskiej i często nieprzewidywalnej rzeki Łomnicy. Źródło tego 
strumienia wypływa z wysokości 1407m n.p.m., z Wielkiego i Małego Stawu. Łomnica jest typowo górską rzeką                
i charakteryzuje się bardzo dużym spadkiem wód. Uchodzi ona do rzeki Bóbr, tworząc jej lewy dopływ. 
Skocznia Orlinek, Tama na Łomnicy oraz wiele innych ciekawych miejsc. 
- powrót do ośrodka na obiad 
- awantura na parkiecie czyli dyskotekowy zawrót głowy
- kolacja, nocleg
Dzień IV
- śniadanie, czas rekreacyjny dla dzieci 
- obiad, W poszukiwaniu Liczyrzepy – Chrzest Górski, kolacja, nocleg
Dzień V
śniadanie, wykwaterowanie i przejazd na miejsce zbiórki (po drodze 
zwiedzamy – do wyboru poniższa opcja)
OPCJA I - Zwiedzamy Ogród Zoologiczny + Afrykarium we Wrocławiu
OPCJA II – Zwiedzamy miasteczko Wester City, w programie 3 godzinna zabawa: Jazda konna – spacer, Przejazd 
kolejką, Strzelnica indiańska, Rzut nożem, Rzut włócznią, Wejście na "Pal Męczarni", Byk mechaniczny, Ścieżka edukacyj-
na, Akademia Szeryfa, Strzelnica Kowbojka, Strzelanie z łuku Indiańskiego, Dojenie krowy, Rzucanie włócznią do sylwetki 
bizona, Dzieci mogą przejechać się kolejką, jeżdżącą po wyznaczonym torze, mini zoo – konie, List gończy „Wanted”, 
Westernowa dmuchana zjeżdżalnia, Dla dzieci przewidziany jest spacer na koniu lub kucyku pod opieką czujnych 
kowbojów i wiele innych ciekawych atrakcji, bezpłatne korzystanie z bilarda, ping- ponga, siłowni pod opieką opiekuna

Istnieje możliwość za dodatkową opłatą pobytu 1,5g. w Aqua Parku w Hotelu Gołębiewskim w Karpaczu koszt: ok. 30 zł
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Cena zawiera:
- transport autokarowy, opłaty parkingowe i drogowe
- ubezpieczenie NNW
- 4x nocleg w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
- wyżywienie j.w
- opieka koordynatora z ramienia biura 
- organizacja programu j.w 
- bilety wstępu w cenie do zwiedzanych miejsc
- dla każdego uczestnika: dyplom, czapeczka
- biuro zabezpiecza art. sportowe np. piłka, skakanki



WŁADYSŁAWOWO  Jessica

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO

200 m
od morza

KAMERALNY

PENSJONAT

bogaty
program

14 dni /13 nocy  -  1605 zł
11 dni /10 nocy  -  1370 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 980 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX – klimatyzacja, 
WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 
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Władysławowo to miasto położone w północnej części Pobrzeża Kaszubskiego nad 
Morzem Bałtyckim i Zatoką Pucką. W mieście znajduje się port morski położony nad otwartym 
morzem, którego część stanowi zachodni falochron, pełniący także funkcję turystycznego 
mola. Wielkim atutem miejscowości jest sąsiedztwo Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 
We Władysławowie znajduje się Ośrodek Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”.

Pensjonat “Jessica” to kameralny ośrodek o bardzo wysokim standardzie, 
położony jest na niewielkim, ogrodzonym terenie w pobliżu słynnej Alei Gwiazd 
Sportu – głównej promenadzie spacerowej. Od morza dzieli go zaledwie 200 m. 
W najbliższym sąsiedztwie usytuowany jest Centralny Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich „Cetniewo”.  W pensjonacie znajduje się stołówka, świetlica, pokój 
zabaw dla dzieci, ogród wypoczynkowy, zadaszona altana ogrodowa.
Do dyspozycji komfortowe pokoje 2-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem Gdańsk-Gdynia:
Interaktywna wystawa dla dzieci „Ludzie-Statki-Porty” (zagadnienia związane 
z morzem) - dzieci spróbują swoich sił na mostku kapitańskim, wywołają falę 
tsunami, poznają tajniki życia portu i przebiorą się za kapitana, majtka lub... pirata.
Dar Pomorza w Gdyni - statek-muzeum, jeden z najpiękniejszych zabytkowych 
żaglowców na świecie
Gdańsk - zwiedzanie z przewodnikiem: Długi Targ, Żuraw, Kościół Mariacki, 
Uliczka Mariacka, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa oraz Gdynia: Skwer Kościuszki
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem - Hel:
Rejs Statkiem - kurs na przygodę! Wyrusz z nami w niezapomniany rejs 
i zaprzyjaźnij się z żywiołem, jakim jest "Ocean" 
Pracownia Bursztynu -  istnieje od roku 1982 a jej wyroby z bursztynu znane 
są na całym świecie, między innymi w Kanadzie, USA i Japonii. Prelekcja na temat 
bursztynu - można wówczas obejrzeć pracownie i uczestniczyć w produkcji
Aleja Gwiazd Sportu w Władysławowie - powstała w 2000 roku 
we Władysławowie obok legendarnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
"Cetniewo" honoruje zasłużonych dla sportu, pokazuje i przybliża sylwetki 
ludzi, ich ciężkiej pracy, talentu i międzynarodowych sukcesów sportowych
Wycieczka autokarowa do Sea Park: 
Sea Park Sarbsk  jest największym na północy parkiem rozrywki z bogatą ofertą 
atrakcji rozrywkowych i edukacyjnych związanych z morzami i oceanami. 
W programie Sea Park: Największe Fokarium w Polsce,Oceanarium prehistoryczne 
w technologii 3D, Muzeum marynistyczne, Park makiet zwierząt morskich, Wrak 
na wspak, Park miniatur latarni morskich, Błękitek Live Show, Gaj małego pirata 
na Galeonie Wodnik, Woliery z ptakami, Park zręcznościowo-linowy dla dzieci.
Ognisko/ grill - pieczenie kiełbasek

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy w celu 
realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika   



14 dni /13 nocy  -  1615 zł
11 dni /10 nocy  -  1385 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 990 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

200 m od 

najszerszej plaży

100 m
od portu

jachtowego

cicha
spokojna

okolica

ŁEBA  Sailor

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

bogaty
program
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WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki 
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy 
w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika   

Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX – klimatyzacja, 
WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 

Łeba - to nadmorski kurort, leżący na skraju Słowińskiego Parku Narodowego między jeziorami 
Łebsko i Serbsko. Ruchome wydmy to atrakcja wpisana na światową listę Rezerwatu Biosfery 
UNESCO. Idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych oraz aktywnego wypoczynku.

Hotel “Sailor” - znajduje się ok. 200 m od najszerszej plaży w Łebie, w środku nadmor-
skiego lasu i 100m od portu jachtowego. Na terenie Ośrodka znajduje się stołówka, plac zabaw, 
boisko. Największym atutem tego obiektu jest spokojna okolica  z dala od zgiełku miasta. 
Zakwaterowanie w pokojach 2-5 os. o wysokim standardzie z łazienkami i TV. 

Wycieczka autokarowa do Sea Parku: 
Sea Park Sarbsk  jest największym na północy parkiem rozrywki z bogatą ofertą 
atrakcji rozrywkowych i edukacyjnych związanych z morzami i oceanami. 
W programie Sea Park: Największe Fokarium w Polsce,Oceanarium prehistoryczne 
w technologii 3D, Muzeum marynistyczne, Park makiet zwierząt morskich, Wrak 
na wspak, Park miniatur latarni morskich, Błękitek Live Show, Gaj małego pirata 
na Galeonie Wodnik, Woliery z ptakami, Park zręcznościowo-linowy dla dzieci.
Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego: 
Kolejka Bajkowa - przejazd z Ośrodka do Rąbek i z powrotem.
Rejs Statkiem z Rąbek do Wyrzutni Rakiet i z powrotem.
Wyrzutnia Rakiet - muzeum to znajduje się w obrębie Parku Słowińskiego, 
na terenie dawnego niemieckiego poligonu doświadczalnego, na którym 
testowano prototypy różnego typu rakiet.
Wycieczka Dinobusem (meleksami) do (20-hektarowego!) Dino Parku w Łebie:
Ścieżka Edukacyjna, Mini Zoo, Wstęp do galerii minerałów i skamielin, wstęp 
do Dino Kina, Amatorski połów ryb, Pojazdy Flinstonów, Małpi Gaj, Strzelanie 
z łuku, wiatrówki, Kopalnia złota, Kule wodne, Rowerki wodne, Dmuchańce, 
Mini Golf, Zamek Strachów, Wioska Indiańska, Bajlandia, Zjeżdżalnie wodne, 
Kino 7dmax.
Profesjonalne zajęcia animacyjne „Akademia Pana Kleksa” . Naszą wizytę 
w Akademii rozpoczniemy od rozgrzewki przed lekcją Zoologii. W tajemniczym 
płaszczu znajdziemy mnóstwo kieszeni, a w każdej z nich wizytówkę i klucz 
do innej bajki. Zajrzymy do Krainy Skarpetek „Nie Do Pary” i uruchomimy maszynę 
do produkcji guzików. Sprawdzimy jak działają  pastylki na porost brody, a przy 
pomocy pompek powiększających wyczarujemy dla wszystkich pyszną nagrodę. 
(Tematyczne, muzyczno-ruchowe zabawy z wykorzystaniem różnorodnych gadżetów, 
pobudzających wyobraźnię i  zachęcające dzieci do aktywności. Animacje dzięki swojej ciekawej 
tematyce i oprawie muzycznej aktywizują i integrują  grupę).
Wycieczka piesza do DISCOVERY PARK – „ŁEBSKIE KLOCKI” – to wystawa klocków lego łącząca w sobie 
elementy zabawy i edukacji. Na wystawie będzie można podziwiać imponujące budowle i eksponaty. 
Przede wszystkim każdy samodzielnie będzie miał możliwość wprawić je samodzielnie w ruch! 
Ognisko/ grill - pieczenie kiełbasek



14 dni /13 nocy  -  1615 zł
11 dni /10 nocy  -  1385 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 990 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

ŁEBA  Nord I i II

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121
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bogaty
program
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WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki 
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy 
w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika   

Wycieczka autokarowa do Sea Parku: 
Sea Park Sarbsk  jest największym na północy parkiem rozrywki z bogatą ofertą 
atrakcji rozrywkowych i edukacyjnych związanych z morzami i oceanami. 
W programie Sea Park: Największe Fokarium w Polsce,Oceanarium prehistoryczne 
w technologii 3D, Muzeum marynistyczne, Park makiet zwierząt morskich, Wrak 
na wspak, Park miniatur latarni morskich, Błękitek Live Show, Gaj małego pirata 
na Galeonie Wodnik, Woliery z ptakami, Park zręcznościowo-linowy dla dzieci.
Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego: 
Kolejka Bajkowa - przejazd z Ośrodka do Rąbek i z powrotem.
Rejs Statkiem z Rąbek do Wyrzutni Rakiet i z powrotem.
Wyrzutnia Rakiet - muzeum to znajduje się w obrębie Parku Słowińskiego, 
na terenie dawnego niemieckiego poligonu doświadczalnego, na którym 
testowano prototypy różnego typu rakiet.
Wycieczka Dinobusem (meleksami) do (20-hektarowego!) Dino Parku w Łebie:
Ścieżka Edukacyjna, Mini Zoo, Wstęp do galerii minerałów i skamielin, wstęp 
do Dino Kina, Amatorski połów ryb, Pojazdy Flinstonów, Małpi Gaj, Strzelanie 
z łuku, wiatrówki, Kopalnia złota, Kule wodne, Rowerki wodne, Dmuchańce, 
Mini Golf, Zamek Strachów, Wioska Indiańska, Bajlandia, Zjeżdżalnie Wodne, 
Kino 7dmax. 
Profesjonalne zajęcia animacyjne „Akademia Pana Kleksa ”. Naszą wizytę 
w Akademii rozpoczniemy od rozgrzewki przed lekcją Zoologii. W tajemniczym 
płaszczu znajdziemy mnóstwo kieszeni, a w każdej z nich wizytówkę i klucz 
do innej bajki. Zajrzymy do Krainy Skarpetek „Nie Do Pary” i uruchomimy maszynę 
do produkcji guzików. Sprawdzimy jak działają  pastylki na porost brody, a przy pomocy 
pompek powiększających wyczarujemy dla wszystkich pyszną nagrodę. (Tematyczne, 
muzyczno-ruchowe zabawy z wykorzystaniem różnorodnych gadżetów, pobudzających 
wyobraźnię i   zachęcające dzieci do aktywności.  Animacje dzięki swojej ciekawej tematyce              
i oprawie muzycznej aktywizują i integrują  grupę).
Wycieczka piesza do DISCOVERY PARK – „ŁEBSKIE KLOCKI” – to wystawa klocków lego łącząca w sobie 
elementy zabawy i edukacji. Na wystawie będzie można podziwiać imponujące budowle i eksponaty. 
Przede wszystkim każdy samodzielnie będzie miał możliwość wprawić je samodzielnie w ruch! 

Łeba - to nadmorski kurort, który leży na skraju Słowińskiego Parku Narodowego między 
jeziorami Łebsko i Serbsko. Ruchome wydmy to atrakcja wpisana na światową listę Rezerwatu 
Biosfery UNESCO. Idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych oraz aktywnego 
wypoczynku.

Ośrodek Wypoczynkowo Rekreacyjny „Nord” I i II 
Obiekt ogrodzony, monitorowany, niedostępny dla osób z zewnątrz. Ośrodek dysponuje 
bardzo bogatą bazą rekreacyjno - sportową, m.in.: zadaszona hala sportowa, 
boisko do piłki siatkowej plażowej, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, 
stół do tenisa stołowego, sala dyskotekowa,  zadaszony grill, plac zabaw. 
Zakwaterowanie w pokojach 2-5 os. z pełnym węzłem sanitarnym. 

Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX – klimatyzacja, 
WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 



14 dni /13 nocy  -  1615 zł
11 dni /10 nocy  -  1385 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 990 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

ŁEBA  Słoneczko

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121
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WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki 
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy 
w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika   

Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX – klimatyzacja, 
WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 

Łeba - to nadmorski kurort, leżący na skraju Słowińskiego Parku Narodowego między jeziorami 
Łebsko i Serbsko. Ruchome wydmy to atrakcja wpisana na światową listę Rezerwatu Biosfery 
UNESCO. Idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych oraz aktywnego wypoczynku.

Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczko”  położony jest blisko centrum Łeby, 
na ogrodzonym terenie o pow. 1 ha, w odległości ok. 350 m od plaży. Na terenie Ośrodka znajduje 
się: klimatyzowana stołówka, sala gimnastyczna (16 x  9 m), sprzęt nagłaśniający do organizacji 
dyskotek, karaoke oraz projekcji �lmów (mikrofony, głośniki, rzutnik), 
4 świetlice z tablicą oraz TV, duży namiot gier (piłkarzyki, cymbergaje), duży 
namiot letni (ok. 100 m2), 5 stołów do tenisa, 2 boiska wielofunkcyjne 
z nawierzchnią syntetyczną (koszykówka, siatkówka, tenis), 3 boiska plażowe 
(piłka nożna, ręczna i siatkowa), mini golf (7 torów), trampolina czterostano-
wiskowa, plac zabaw, 2 okrągłe stoły do grupowej gry w tenisa, park linowy, 
zadaszony krąg ogniskowy, tropikalna wyspa (piasek, palmy, leżaki), wi-�. 
Zakwaterowane w pokojach  3- 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

Wycieczka autokarowa do Sea Parku: 
Sea Park Sarbsk  jest największym na północy parkiem rozrywki z bogatą ofertą 
atrakcji rozrywkowych i edukacyjnych związanych z morzami i oceanami. 
W programie Sea Park: Największe Fokarium w Polsce,Oceanarium prehistoryczne 
w technologii 3D, Muzeum marynistyczne, Park makiet zwierząt morskich, Wrak 
na wspak, Park miniatur latarni morskich, Błękitek Live Show, Gaj małego pirata 
na Galeonie Wodnik, Woliery z ptakami, Park zręcznościowo-linowy dla dzieci.
Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego: 
Kolejka Bajkowa - przejazd z Ośrodka do Rąbek i z powrotem.
Rejs Statkiem z Rąbek do Wyrzutni Rakiet i z powrotem.
Wyrzutnia Rakiet - muzeum to znajduje się w obrębie Parku Słowińskiego, 
na terenie dawnego niemieckiego poligonu doświadczalnego, na którym 
testowano prototypy różnego typu rakiet.
Wycieczka Dinobusem (meleksami) do (20-hektarowego!) Dino Parku w Łebie:
Ścieżka Edukacyjna, Mini Zoo, Wstęp do galerii minerałów i skamielin, wstęp 
do Dino Kina, Amatorski połów ryb, Pojazdy Flinstonów, Małpi Gaj, Strzelanie 
z łuku, wiatrówki, Kopalnia złota, Kule wodne, Rowerki wodne, Dmuchańce, 
Mini Golf, Zamek Strachów, Wioska Indiańska, Bajlandia, Zjeżdżalnie Wodne, 
Kino 7dmax. 
Profesjonalne zajęcia animacyjne „Akademia Pana Kleksa”. 
Naszą wizytę w Akademii rozpoczniemy od rozgrzewki przed lekcją Zoologii. 
W tajemniczym płaszczu znajdziemy mnóstwo kieszeni, a w każdej z nich wizytówkę i klucz do innej bajki. 
Zajrzymy do Krainy Skarpetek „Nie Do Pary” i uruchomimy maszynę do produkcji guzików. Sprawdzimy 
jak działają  pastylki na porost brody, a przy pomocy pompek powiększających wyczarujemy dla 
wszystkich pyszną nagrodę. (Tematyczne, muzyczno-ruchowe zabawy z wykorzystaniem różnorodnych 
gadżetów, pobudzających wyobraźnię i   zachęcające dzieci do aktywności.  Animacje dzięki swojej 
ciekawej tematyce i oprawie muzycznej aktywizują i integrują  grupę).
Wycieczka piesza do DISCOVERY PARK – „ŁEBSKIE KLOCKI” – to wystawa klocków lego łącząca w sobie 
elementy zabawy i edukacji. Na wystawie będzie można podziwiać imponujące budowle i eksponaty. 
Przede wszystkim każdy samodzielnie będzie miał możliwość wprawić je samodzielnie w ruch! 
Ognisko/ grill - pieczenie kiełbasek



14 dni /13 nocy  -  1595 zł
11 dni /10 nocy  -  1375 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 975 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

KRYNICA MORSKA  Bałtyk

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO
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Krynica Morska  to najbardziej znany kurort Mierzei Wiślanej,  położony w centrum 
Parku Krajobrazowego. Porośnięta lasem sosnowym i mieszanym stanowi doskonałe miejsce     
do aktywnego wypoczynku. Plaża w Krynicy Morskiej jest jedną z najpiękniejszych plaż w Polsce. 

Ośrodek Wypoczynkowy “Bałtyk” położony jest pośród pięknego, 
mieszanego lasu w odległości 300 m od morza i 100 m od centrum Krynicy Morskiej. 
“Bałtyk” jest ośrodkiem całorocznym. Pokoje 2- 5 os. z pełnym węzłem, sale 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych, stołówka w miejscu zakwaterowania, 
do dyspozycji: boisko do siatkówki, koszykówki,  badmintona, stoły 
do tenisa, rowery, altanka z miejscem na grill, siłownia, sala taneczna 
ze sprzętem dyskotekowym i karaoke, dostęp do bezpłatnego internetu 
(wi-�).

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem - Gdańsk - Gdynia:
Interaktywna wystawa dla dzieci „Ludzie-Statki-Porty” (zagadnienia związane 
z morzem) - dzieci spróbują swoich sił na mostku kapitańskim, wywołają falę 
tsunami, poznają tajniki życia portu i przebiorą się za kapitana, majtka lub... 
pirata.
Dar Pomorza w Gdyni - statek-muzeum, jeden z najpiękniejszych 
zabytkowych żaglowców na świecie.
Gdańsk - zwiedzanie z przewodnikiem: Długi Targ, Żuraw, Kościół Mariacki, 
Uliczka Mariacka, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Gdynia: Skwer Kościuszki
Wycieczka autokarowa do Malborka:
Zamek w Malborku - zwiedzanie z przewodnikiem, największej 
gotyckiej warowni na świecie, wpisanej na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO
Rejs Statkiem do Fromborka Zalewem Wiślanym –  rejs 1,5 godz., 
następnie zwiedzanie z przewodnikiem Fromborka - Muzeum Mikołaja 
Kopernika i Planetarium:
Muzeum Mikołaja Kopernika i Planetarium - pierwsza izba pamiątkowa 
we Fromborku poświęcona Mikołajowi Kopernikowi  została założona 
przez historyka warmińskiego, kanonika Eugena Brachvogla w 1912 roku 
na Wzgórzu Katedralnym zwanym Wieżą Kopernika
Latarnia Morska w Krynicy Morskiej (wycieczka piesza) - jedyny taki obiekt 
na Mierzei Wiślanej. Na górę krynickiej latarni prowadzi ponad 100 krętych 
schodków. Warto ponieść trochę wysiłku, gdyż widok z samej góry wynagrodzi 
wejście. Z galerii na szczycie roztacza się fantastyczny widok na Mierzeję Wiślaną, Zatokę 
Gdańską, Zalew Wiślany i Frombork. Po zwiedzeniu latarni można udać się na spacer z Krynicy 
Morskiej w stronę Piasków. Około 2 km za miastem znajduje się Wielbłądzi Garb. Jest to 
najwyższy szczyt na Mierzei Wiślanej (49,5 m) i jednocześnie najwyższa stała wydma w Europie.
Ognisko/ grill - pieczenie kiełbasek

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy 
w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika  

Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX – klimatyzacja, 
WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 



14 dni /13 nocy  -  1605 zł
11 dni /10 nocy  -  1385 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 990 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

JASTRZĘBIA GÓRA  Willa Chantal

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO
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Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX – klimatyzacja, 
WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 
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Wycieczka autokarowa z przewodnikiem Gdańsk-Gdynia:
Interaktywna wystawa dla dzieci „Ludzie-Statki-Porty” (zagadnienia związane 
z morzem) - dzieci spróbują swoich sił na mostku kapitańskim, wywołają falę 
tsunami, poznają tajniki życia portu i przebiorą się za kapitana, majtka lub... pirata.
Dar Pomorza w Gdyni - statek-muzeum, jeden z najpiękniejszych zabytkowych 
żaglowców na świecie
Gdańsk - zwiedzanie z przewodnikiem: Długi Targ, Żuraw, Kościół Mariacki, 
Uliczka Mariacka, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa oraz Gdynia: Skwer Kościuszki
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem - Hel i Władysławowo:
Rejs Statkiem - kurs na przygodę! Wyrusz z nami w niezapomniany rejs 
i zaprzyjaźnij się z żywiołem, jakim jest "Ocean" 
Pracownia Bursztynu -  istnieje od roku 1982 a jej wyroby z bursztynu znane 
są na całym świecie, między innymi w Kanadzie, USA i Japonii. Prelekcja na temat 
bursztynu - można wówczas obejrzeć pracownie i uczestniczyć w produkcji
Aleja Gwiazd Sportu w Władysławowie - powstała w 2000 roku obok legendarnego 
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich "Cetniewo" honoruje zasłużonych dla sportu, 
pokazuje i przybliża sylwetki ludzi, ich ciężkiej pracy, talentu i międzynarodowych 
sukcesów sportowych
Wycieczka autokarowa do Sea Parku: 
Sea Park Sarbsk  jest największym na północy parkiem rozrywki z bogatą ofertą 
atrakcji rozrywkowych i edukacyjnych związanych z morzami i oceanami. 
W programie Sea Park: Największe Fokarium w Polsce,Oceanarium prehistoryczne 
w technologii 3D, Muzeum marynistyczne, Park makiet zwierząt morskich, Wrak 
na wspak, Park miniatur latarni morskich, Błękitek Live Show, Gaj małego pirata 
na Galeonie Wodnik, Woliery z ptakami, Park zręcznościowo-linowy dla dzieci.
Wycieczka piesza na Latarnię Morską w Rozewiu:
Latarnia Morska położona na przylądku Rozewie posiada największy zasięg nominalny ze wszystkich 
latarni, które znajdują się na  polskim wybrzeżu
Show po kaszubsku - występ zespołu kaszubskiego, na wesoło poznawanie gwary kaszubskiej, 
konkursy i zabawy z publicznością 
Ognisko/ grill - pieczenie kiełbasek
Zajęcia zumby z instruktorem  

Jastrzębia Góra  - to unikalna i najdalej na północ wysunięta miejscowość Polski. 
Posiada  wyjątkowo malowniczy klif, stale rzeźbiony przez morskie fale. Możemy rozkoszować 
się nieskazitelnie czystą przyrodą Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zróżnicowana plaża 
– piaszczysta i kamienista oraz czyste powietrze i położenie z dala od zgiełku wielkich miast    
to niewątpliwie zalety tej miejscowości.

Willa “Chantal” - obiekt ogrodzony, ok. 400 m od piaszczystej plaży. 
Na terenie ośrodka znajduje się: stołówka, plac zabaw dla dzieci, huśtawka, zjeż-
dżalnia, drabinki,  grill, ogród i taras wypoczynkowy, sala do prowadzenia zajęć 
lekcyjnych oraz organizowania dyskotek, stół do ping-ponga, piłkarzyki, boisko 
do siatkówki oraz bezprzewodowy Internet wi-�. W pobliżu ośrodka znajduje 
się ogólnodostępny plac sportowy, m.in.: siłownia na zewnątrz,  boisko do ko-
szykówki, plac zabaw. 
Zakwaterowanie w pokojach 2-5 os. z łazienkami i TV (wysoki standard).

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy 
w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika
Za dodatkową opłatą możliwość zorganizowania wycieczki autokarowej do Farmy Strusi 
(zwiedzanie farmy z przewodnikiem + degustacja jajecznicy ze strusiego jaja) 



14 dni /13 nocy  -  1605 zł
11 dni /10 nocy  -  1385 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 990 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

JASTRZĘBIA GÓRA  Moderna

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY
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Jastrzębia Góra - to unikalna i najdalej na północ wysunięta miejscowość Polski. 
Posiada  wyjątkowo malowniczy klif, stale rzeźbiony przez morskie fale. Możemy rozkoszować 
się nieskazitelnie czystą przyrodą Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zróżnicowana plaża 
– piaszczysta i kamienista oraz czyste powietrze i położenie z dala od zgiełku wielkich miast to 
niewątpliwie zalety tej miejscowości.

Ośrodek “Moderna” znajduje się na terenie Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego, w pasie ochronnym brzegu morskiego. Wyśmienita lokalizacja 
w spokojnej północno-zachodniej części Jastrzębiej Góry w bezpośrednim 
sąsiedztwie ( 200 metrów ) plaży i Morza Bałtyckiego, a zarazem tuż przy głównej 
atrakcji miejscowości - Promenady Jastrzębiej Góry. Na terenie Ośrodka znajduje 
się: zewnętrzny plac zabaw, Kino bajka na wielkim ekranie, sauna, bilard, piłkarzyki, 
stół do pin-ponga, 2 sale edukacyjne, sala taneczna,  sala konferencyjno-kinowa. 
Zakwaterowanie uczestników w pokojach 2-5 os. z pełnym węzłem sanitarnym. 

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem Gdańsk-Gdynia:
Interaktywna wystawa dla dzieci „Ludzie-Statki-Porty” (zagadnienia związane 
z morzem) - dzieci spróbują swoich sił na mostku kapitańskim, wywołają falę 
tsunami, poznają tajniki życia portu i przebiorą się za kapitana, majtka lub... pirata.
Dar Pomorza w Gdyni - statek-muzeum, jeden z najpiękniej-
szych zabytkowych żaglowców na świecie
Gdańsk - zwiedzanie z przewodnikiem: Długi Targ, Żuraw, Kościół Mariacki, 
Uliczka Mariacka, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa oraz Gdynia: Skwer Kościuszki
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem - Hel i Władysławowo:
Rejs Statkiem - kurs na przygodę! Wyrusz z nami w niezapomniany rejs 
i zaprzyjaźnij się z żywiołem, jakim jest "Ocean" 
Pracownia Bursztynu -  istnieje od roku 1982 a jej wyroby z bursztynu znane 
są na całym świecie, między innymi w Kanadzie, USA i Japonii. Prelekcja na temat 
bursztynu - można wówczas obejrzeć pracownie i uczestniczyć w produkcji
Aleja Gwiazd Sportu w Władysławowie - powstała w 2000 roku obok legendarnego 
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich "Cetniewo" honoruje zasłużonych dla sportu, 
pokazuje i przybliża sylwetki ludzi, ich ciężkiej pracy, talentu i międzynarodowych 
sukcesów sportowych
Wycieczka autokarowa do Sea Parku: 
Sea Park Sarbsk  jest największym na północy parkiem rozrywki z bogatą ofertą 
atrakcji rozrywkowych i edukacyjnych związanych z morzami i oceanami. 
W programie Sea Park: Największe Fokarium w Polsce, Oceanarium prehistoryczne 
w technologii 3D, Muzeum Marynistyczne, Park makiet zwierząt morskich, Wrak na wspak, Park 
miniatur latarni morskich, Błękitek Live Show, Gaj małego pirata na Galeonie Wodnik, Woliery 
z ptakami, Park zręcznościowo-linowy dla dzieci.
Wycieczka piesza na Latarnię Morską w Rozewiu:
Latarnia Morska położona na przylądku Rozewie posiada największy zasięg nominalny                            
ze wszystkich latarni, które znajdują się na  polskim wybrzeżu
Show po kaszubsku - występ zespołu kaszubskiego, na wesoło poznawanie gwary kaszubskiej, 
konkursy i zabawy z publicznością 
Ognisko/ grill - pieczenie kiełbasek
Zajęcia zumby z instruktorem 
Wieczór �lmowy (popcorn) 

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art. papiernicze i sprzęt sportowy w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika
Za dodatkową opłatą możliwość zorganizowania wycieczki autokarowej do Farmy Strusi 
(zwiedzanie farmy z przewodnikiem + degustacja jajecznicy ze strusiego jaja)    

Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX – klimatyzacja, 
WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 



14 dni /13 nocy  -  1600 zł
11 dni /10 nocy  -  1365 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 980 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

DARŁÓWKO  Kama

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO

Szeroka
plaża

AQUA
PARK

Wysoki
standard

Darłówko – nadmorska dzielnica Darłowa, położona w dolinie rzeki Wieprzy                            
i Grabowej, jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża. 
Czysta plaża, wspaniały mikroklimat i wiele atrakcji zachęca do aktywnego wypoczynku.

Ośrodek Wczasowy “Kama” 
to nowo wybudowany, nowoczesny trzypiętrowy ogrodzony obiekt położony 
ok. 300m od plaży. Ośrodek posiada windę. Na terenie ośrodka: jadalnia, sala 
telewizyjna, nowoczesna sala dyskotekowa, taras słoneczny z leżakami, miejsce 
na ognisko/grill, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Zakwaterowanie 
w pokojach 2-4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje dodatkowo 
posiadają własne balkony lub loggie wyposażone w stolik i krzesła.

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu:
„Poczuj zapach Róż - lekcja botaniki”:
Ogrody Marzeń – Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy (założone 
w 1992 roku) to 28 różnych ogrodów tematycznych, ponad 6 tysięcy 
gatunków i odmian roślin, w tym gatunki egzotyczne oraz unikalne. 
Ogrody znajdują się w wyjątkowo ciepłej stre�e klimatycznej 7b, 
gdzie zimy są łagodne i występuje dużo więcej opadów niż w innych 
rejonach kraju. Ogrody zostały wielokrotnie nagrodzone, m.in. przez 
Polską Organizację Turystyczną
Przygoda Piracka - program artystyczno – rozrywkowy, uczestnicy staną 
oko w oko z piratami
Latarnia Morska - pierwsze światło nawigacyjne pełniące rolę latarni morskiej 
rozbłysło w Kołobrzegu w roku 1666 z wieży wybudowanego właśnie 
budynku zarządu portu. Miało ono jednak charakter okazjonalny tzn. 
zapalano ogień tylko wówczas, gdy do portu zbliżał się jakiś statek. 
Dopiero w roku 1878 znajdujemy dokładne informacje o latarni jako 
świetle nawigacyjnym w spisie latarń
Kołobrzeg - zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: Promenada, 
Pomnik Zaślubin z Morzem, Katedra
Wycieczka autokarowa z koordynatorem do Gospodarstwa 
Edukacyjnego „W Labiryncie” w miejscowości Paproty: 
Gospodarstwo  Edukacyjne „W Labiryncie” -  jak sama nazwa wskazuje, 
nastawione jest na edukację, która w tym przypadku w połączeniu z zabawą, 
robi wrażenie na nawet najbardziej wymagających klientach. Labiryntowa 
edukacja obejmuje swoim programem gry i zabawy terenowe  
Darłowo –  Muzeum Książąt Pomorskich (piesza wycieczka) - spacer 
po mieście – wieża Kościoła Mariackiego
Rejs Statkiem
2h pobytu w Parku Wodnym Jan w Darłówku
Ognisko/ grill - pieczenie kiełbasek

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy 
w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika   
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Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX 
– klimatyzacja, WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 



14 dni /13 nocy  -  1600 zł
11 dni /10 nocy  -  1365 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 980 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

DARŁÓWKO  Gniewko

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO

50m
od morza

BASEN
KRYTY

inhalacje

gimnastyka
korekcyjna

Darłówko – nadmorska dzielnica Darłowa, położona w dolinie rzeki Wieprzy                            
i Grabowej, jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża. 
Czysta plaża, wspaniały mikroklimat i wiele atrakcji zachęca do aktywnego wypoczynku.

Ośrodek Wczasowy “Gniewko” - położony jest 50 m od morza                         
w malowniczej części Darłówka Wschodniego. Urokliwe miejsce w paśmie zieleni i pięknych 
kwiatów.  Teren ogrodzony. Na terenie Ośrodka znajduje się: basen kryty, 
stołówka, sale dydaktyczne ze sprzętem RTV, sala gimnastyczna, sala 
dyskotekowa, piłkarzyki i stół do tenisa stołowego, miejsce na grilla 
i ognisko, plac zabaw, boiska do koszykówki, piłki nożnej i siatkówki. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-6 os. z pełnym węzłem sanitarnym.

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu:
„Poczuj zapach Róż - lekcja botaniki”:
Ogrody Marzeń – Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy (założone 
w 1992 roku) to 28 różnych ogrodów tematycznych, ponad 6 tysięcy 
gatunków i odmian roślin, w tym gatunki egzotyczne oraz unikalne. 
Ogrody znajdują się w wyjątkowo ciepłej stre�e klimatycznej 7b, 
gdzie zimy są łagodne i występuje dużo więcej opadów niż w innych 
rejonach kraju. Ogrody zostały wielokrotnie nagrodzone, m.in. przez 
Polską Organizację Turystyczną
Przygoda Piracka - program artystyczno – rozrywkowy, uczestnicy staną 
oko w oko z piratami
Latarnia Morska - pierwsze światło nawigacyjne pełniące rolę latarni morskiej 
rozbłysło w Kołobrzegu w roku 1666 z wieży wybudowanego właśnie 
budynku zarządu portu. Miało ono jednak charakter okazjonalny tzn. 
zapalano ogień tylko wówczas, gdy do portu zbliżał się jakiś statek. 
Dopiero w roku 1878 znajdujemy dokładne informacje o latarni jako 
świetle nawigacyjnym w spisie latarń
Kołobrzeg - zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: Promenada, 
Pomnik Zaślubin z Morzem, Katedra
Wycieczka autokarowa z koordynatorem do Gospodarstwa 
Edukacyjnego „W Labiryncie” w miejscowości Paproty: 
Gospodarstwo  Edukacyjne „W Labiryncie” -  jak sama nazwa wskazuje, 
nastawione jest na edukację, która w tym przypadku w połączeniu z zabawą, 
robi wrażenie na nawet najbardziej wymagających klientach. Labiryntowa 
edukacja obejmuje swoim programem gry i zabawy terenowe  
Darłowo –  Muzeum Książąt Pomorskich (piesza wycieczka) - spacer 
po mieście – wieża Kościoła Mariackiego
Rejs Statkiem
Trzy wejścia tygodniowo na basen - opieka ratownika
Dwa razy w tygodniu gimnastyka korekcyjna
Dwa razy w tygodniu inhalacje solankowe
Ognisko/ grill - pieczenie kiełbasek

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy 
w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika   
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Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX 
– klimatyzacja, WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 



14 dni /13 nocy  -  1580 zł
11 dni /10 nocy  -  1340 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 970 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

POGORZELICA  Dziejba Leśna

BASEN
zewnętrzny

bogata
baza

rekreacyjno
-sportowa

dyskotekiz
DJ

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO
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Pogorzelica - położona w środku lasu sosnowo - świerkowego.
Największym atutem nadmorskiej Pogorzelicy jest tutejsza plaża. Ze względu na czysty, 
drobny piasek, miejsce to cieszy się sporą popularnością. Od 2006 roku plaża w Pogorzelicy 
corocznie otrzymuje wyróżnienie Błękitnej Flagi.

Ośrodek Wczasowy “Dziejba Leśna” - jest położony pośród sosnowe-
go lasu ok. 200 m od morza . Na dużym ogrodzonym terenie znajdują się: 
plac zabaw,  odkryty basen o wymiarach 20 m x 8, 5 m, boisko do plażowej piłki 
siatkowej, boisko do piłki nożnej, miejsce na ognisko, sala dyskotekowa 
z telebimem i ekranem, sala taneczna z lustrami, sala lekcyjna, stół 
do ping-ponga.
Zakwaterowanie w pokojach 2-5 os. z pełnym węzłem sanitarnym.

Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX – klimatyzacja, 
WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu:
Rejs statkiem w otwarte morze 
Przygoda Piracka - program artystyczno – rozrywkowy,      uczestnicy staną
oko w oko z piratami
Kołobrzeg - zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: Promenada, 
Pomnik Zaślubin z Morzem, Katedra
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem – Woliński Park Narodowy 
i Międzyzdroje
Trzęsacz – Muzeum Multimedialne z imiennym certy�katem – historia 
kościoła położonego kiedyś 1800 m od brzegów morza a dzisiaj 
stojącego już na krawędzi klifu
Wzgórze Gosań – punkt widokowy, usytuowany na terenie Wolińskiego 
Parku Narodowego (95 m n.p.m.) to najwyższe wzniesienie polskiego wybrzeża
Jeziorko Turkusowe – zaliczane jest do najpiękniejszych jezior Wolińskiego 
Parku Narodowego, jego   niecodzienna turkusowa barwa pochodzi 
od zalegających na dnie złóż kredy – jezioro to jest bowiem zatopioną 
kopalnią tego surowca 
Muzeum Przyrodnicze lub Rezerwat Żubrów
Rezerwat Żubrów – zagroda zajmuje 28ha, z czego żubry mają 
do swojej dyspozycji wybieg o powierzchni 20 ha, przygotowane 
tarasy widokowe ułatwiają obserwację tego gatunku zwierząt
Aleja Gwiazd, Molo w Międzyzdrojach – pomost o długości 395 m z plaży 
w Międzyzdrojach 
Wycieczka piesza do Niechorza:
Latarnia Morska – powstała w 1866 roku. Do jej budowy wykorzystano licowaną cegłę. Położona 
na wysokim kli�e,  określana jest mianem jednej z najpiękniejszych na polskim wybrzeżu
Korzystanie z basenu zewnętrznego (opieka ratownika)
Ognisko/ grill - z pieczenie kiełbasek

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy 
w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika  
Za dodatkową opłatą:       Wystawa Motyli w Niechorzu          – ok. 11zł/os.
                                             Nadmorska Kolejka Wąskotorowa  – ok. 19 zł/os. 



14 dni /13 nocy  -  1595 zł
11 dni /10 nocy  -  1360 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 975 zł
5 dni / 7 nocy     -  indywidualnie

MIELNO  Bałtyk

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO

BASEN
w Ośrodku

100 m
od morza

HIT !
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HOBBITÓW
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rekreacyjno
- sportowa
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Mielno wraz z łączącym się z nim Unieściem stanowią znany nie tylko w Polsce kurort              
wczasowy z własnym mikroklimatem, szczególnie w okresie przed i posezonowym, kiedy                    
w powietrzu jest duża ilość jodu. Wody Bałtyku oraz nasycone parą wodną powietrze mają 
rzadko spotykane walory lecznicze. Zawarte w nim sole, związki jodu, ozon i inne pierwiastki 
doskonale wpływają na organizm człowieka, szczególnie na drogi oddechowe   i struny 
głosowe.

Ośrodek Wczasowy „Bałtyk” - zlokalizowany 
w otoczeniu pięknej zieleni, na działce o powierzchni 1 ha, przy granicy 
Mielna i Unieścia, ok. 100 m od morza. Położony tuż za wydmami 
nadmorskimi, obok wejścia na plażę, w bardzo ładnej okolicy. Teren 
ośrodka bardzo dobrze zagospodarowany, ogrodzony i monitorowany. 
Ośrodek posiada: 2 duże uniwersalne, wygodne sale np. jako sale 
do prowadzenia zajęć, słoneczny taras z leżakami, boisko do siatkówki, 
koszykówki, plac zabaw, plac taneczny, ognisko-grill, stoły do pin-ponga, 
bilard, basen wewnętrzny. Zakwaterowanie w pokojach 2-5 os. z łazienkami. 

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu:
Rejs statkiem w otwarte morze 
Przygoda Piracka - program artystyczno – rozrywkowy, uczestnicy 
staną w oko w oko z piratami
Kołobrzeg - zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: Promenada, 
Pomnik Zaślubin z Morzem, Katedra
Wycieczka autokarowa do Wioski Hobbitów: 
Wioska Hobbitów - kilkanaście drewnianych budowli, w tym dom Bilbo Bagginsa 
zaprojektowany przez Radosława Barka; wyprawa w strojach hobbickich w świat 
bohaterów baśniowej trylogii Tolkiena – mnóstwo atrakcji, zabaw 
i gier terenowych
Przejazd kolejką turystyczną „Pacy�k” do latarni morskiej w Gąskach: 
Latarnia Morska w Gąskach – jedna z najpiękniejszych latarni bałtyckich 
powstała z licowanej cegły w 1866 r. na wysokim kli�e.
Dwa wejścia na Basen w Ośrodku “Bałtyk”
Ognisko/ grill - pieczenie kiełbasek

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy 
w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika 

Za dodatkową opłatą:
Całodniowa wycieczka autokarowa do Wioski Indiańskiej w Zieleniewie, w  programie m.in.: 
zwiedzanie wioski z przewodnikiem 3h, kowbojska karuzela, strzelanie z łuku, bizon,                      
na którego można się wspinać, place zabaw, przejażdżka na koniu, autodrom, ścianka 
wspinaczkowa, kule wodne, dojenie kozy, labirynt, przejażdżka bryczką, indiańskie narty, 
nauka tańca kowbojskiego i indiańskiego     - cena 20 zł/ os.

Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX 
– klimatyzacja, WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie 
Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji 
+ suchy prowiant na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji przez 24 h na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 



14 dni /13 nocy  -  1595 zł
11 dni /10 nocy  -  1360 zł
8 dni / 7 nocy     -  od 975 zł
5 dni / 4 noce     -  indywidualnie

ŚWINOUJŚCIE  Graal

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA CZAPECZKA !

Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

WYCIECZKI - BILETY WSTĘPU W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

W CENIE ZIELONEJ SZKOŁY

DODATKOWO

tylko u nas
Zielona
Szkoła

w Świnoujściu

kraina

44
wysp

najszersza
plaża

Bałtyku
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Świnoujście - jedna z najatrakcyjniejszych miejscowości wczasowo-uzdrowiskowych. 
Unikatowe położenie na czterdziestu czterech wyspach, z których zamieszkane są trzy: 
Uznam, Wolin i Karsibór. Wspaniałe  warunki klimatyczne. Miasto posiada piękny port 
międzynarodowy z nowoczesnym terminalem promowym umożliwiającym połączenia             
ze Szwecją i Danią

Ośrodek Wypoczynkowy „Graal” położony jest w cichej 
i spokojnej części Świnoujścia naprzeciwko sosnowego lasu w odległości 
ok. 380 metrów od morza. Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw, 
boisko do siatkówki oraz altana z grillem i miejsce na ognisko. Ośrodek 
ogrodzony, składający się z trzech budynków hotelowych oraz budynku 
gastronomicznego, dostęp do internetu (wi-�). 
Zakwaterowanie uczestników w pokojach 2-5 os. z łazienkami i TV

Wycieczka autokarowa z przewodnikiem – krajobrazy Wolińskiego 
Parku Narodowego + Międzyzdroje:
Wzgórze „Gosań” – punkt widokowy, usytuowany na terenie 
Wolińskiego Parku Narodowego (95 m n.p.m.) to najwyższe 
wzniesienie polskiego wybrzeża, jednocześnie jeden z ładniejszych 
krajobrazowo jego fragmentów
Jeziorko Turkusowe - zaliczane jest do najpiękniejszych jezior 
Wolińskiego Parku Narodowego. Jego niecodzienna, turkusowa barwa 
pochodzi od zalegających na dnie złóż kredy - jezioro to jest bowiem 
zatopioną kopalnią tego surowca
Aleja Gwiazd, Molo w Międzyzdrojach - pomost o długości 395 m 
wychodzący w głąb Morza Bałtyckiego
Muzeum Figur Woskowych w Międzyzdrojach - jest jednym  
z większych obiektów tego typu w Polsce. Znajduje się tutaj prawie 
100 �gur woskowych przedstawiających naturalnej wielkości osoby 
znane z życia publicznego, np. polityków, gwiazdy kina, muzyki i sportu, 
postacie z �lmów i bajek
Wycieczka autokarowa - Fort Gerharda i Latarnia Morska w Świnoujściu: 
Fort Gerharda - jedno z niewielu w Europie żywych muzeów, gdzie 
turyści mogą na chwilę przenieść się w czasie, by na własnej skórze 
pod opieką „podłego” umundurowanego pruskiego żołdaka poczuć smak 
wojskowej służby. W czasie marszu po terenie i wnętrzach Fortu zwiedzający 
poznają jego historię, przechodząc  jednocześnie  kilka prób, które sprawdzą 
czy kandydat nadaje się do służby.
Latarnia Morska - jest najwyższą tego typu budowlą nad Bałtykiem i jedną z najwyższych        
na świecie. Jej wysokość sięga blisko 65 m, a samo światło wyniesione jest 68 m n.p.m.
Wycieczka z przewodnikiem po Świnoujściu – w tym półgodzinny przejazd
Kolejką Turystyczną:
Muzeum Rybołówstwa - zbiory dotyczące historii miasta oraz dzieje połowów ryb (wystawa 
poświęcona �orze Bałtyku, dowiemy się również jakich narzędzi używali dawniej rybacy         
do łowienia ryb)
Ognisko/ grill - pieczenie kiełbasek

Dyskoteki w ośrodku
Green party – “zielona” dyskoteka (mile widziane zielone stroje), wybór Króla i Królowej Balu 
Neptunalia na plaży - dla każdego uczestnika akt chrztu morskiego
Połowy bursztynów - bałtyckie bursztyny na wyciągnięcie ręki 
Zajęcia sportowe, plastyczne prowadzone przez koordynatora 
Biuro Turystyczne „Green Travel” zabezpiecza art.papiernicze i sprzęt sportowy 
w celu realizacji programu
Dyplomy - dla każdego uczestnika   

Transport: przewóz dzieci odbywa się komfortowym autokarem klasy LUX – klimatyzacja, 
WC, wideo, zgodnie z przepisami Ustawy o Transporcie Drogowym
Zakwaterowanie
Wyżywienie: 3 razy dziennie + podwieczorek do obiadu lub kolacji + suchy prowiant 
na drogę powrotną i wycieczki całodniowe
Opieka medyczna: pielęgniarka do dyspozycji na terenie Ośrodka. 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego - punkt opieki medycznej
Lekarstwa: zabezpieczenie wszystkich niezbędnych lekarstw wraz z antybiotykami
Opieka koordynatora Biura Turystycznego „Green Travel” 



Małgorzata Majewska
tel. 501 596 667

Wioleta Kwapisz
tel. 517 126 121

CENY OBEJMUJĄ

INFORMACJE

REZERWACJE

W OFERCIE BIURA NA ZAMÓWIENIE
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INFORMACJE DOTYCZĄCE WYCIECZEK

W przypadku wycieczek jednodniowych:
- transport autokarowy, opłaty parkingowe i drogowe
- opiekę przedstawiciela biura
- bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji 
- opiekę licencjonowanego przewodnika (w zależności od wariantu wycieczki)
- realizację bogatego programu zwiedzania

W przypadku wycieczek kilkudniowych:
- transport autokarowy, opłaty parkingowe i drogowe
- ubezpieczenie 
- opiekę przedstawiciela biura
- bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji
- opiekę licencjonowanego przewodnika (w zależności od wariantu wycieczki)
- zakwaterowanie (ilość noclegów w zależności od wariantu wycieczki)
- wyżywienie (ilość posiłków w zależności od wariantu wycieczki)
- realizację bogatego programu zwiedzania

• Przedstawione programy wycieczek mają charakter ramowy i w zależności od możliwości dosto-
sowujemy je do potrzeb każdej grupy 
• Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie
• Ceny w katalogu są orientacyjne, kalkulacje dla grupy 43 dzieci płatnych + 4x opieki gratis. 
Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej oraz większej ilości uczestników
• Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połącze-
nie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym
• Przy wyjazdach zagranicznych, każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

• Wycieczkę możecie Państwo zarezerwować telefonicznie lub e-mailowo 

• Wycieczki dla Grona Pedagogicznego
• Wycieczki firmowe
• Szeroka oferta wyjazdów integracyjnych, krajoznawczych)
• Jarmarki bożonarodzeniowe  
• Poza programami przedstawionymi w katalogu możemy na specjalne życzenie zorganizować  
wycieczkę w dowolnie wybrane miejsce (można wybrać trasę oraz atrakcje, które powinny znaleźć się 
w programie, a my dostosujemy ofertę).  



www.facebook.com/biurogreentravel
www.instagram.com/biurogreentravel

Małgorzata Majewska    

tel.   501 596 667
mmajewska@greentravel.com.pl

Biuro Turystyczne
“Green Travel” s.c.

Pasaż 24H - piętro I
ul. Harcerska 2a - lokal 47 

44-335 Jastrzębie Zdrój

biuro@greentravel.com.pl
www. greentravel.com.pl

Wioleta Kwapisz    

tel.   517 126 121
wkwapisz@greentravel.com.pl


