


 

 

Przedstawione w tabelkach ceny skalkulowane są dla grupy 
liczącej 40+4 osoby opieki gratis i sporządzone zostały dla oznaczonych poszczególnymi cyframi miast. 
Autokary podstawiamy w wybranym przez Państwa miejscu, co może wiązać się z niewielką dopłatą lub 
obniżeniem kosztów wycieczki. 
Dysponujemy  autokarami dla grup: od 30 do 60 osób.
Realizujemy również wycieczki w oparciu o transport ze strony zleceniodawcy.

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

INFORMACJE DODATKOWE

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

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

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

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

CENY WYCIECZEK  

CENY 1 65,- 2 66,- 3 65,-

4 65,- 5 65,- 6 65,- 7 65,-

LEGENDA 

CENY 1 Bytów 2 Słupsk 3 Kartuzy

4 Lębork 5 Miastko 6 Kościerzyna 7 Chojnice

Ceny w umieszczonym katalogu 
2015-2016r. są skalkulowane 
jesienią 2015r. i mogą ulec 

zmianie w przypadku znaczących 
podwyżek cen transportu 

wyżywienia, noclegów, biletów.



WYCIECZKI JEDNODNIOWE
TRASY DLA NAJMŁODSZYCH

   Z KASZUB DOOKOŁA ŚWIATA        
CENY 1 60,- 2 64,- 3 60,-

4 60,- 5 64,- 6 60,- 7 64,-

Jak żyli dawni Kaszubi? - dowiecie się podczas lekcji w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Jak powstają gliniane garnki i  zdobione 
wazony, zobaczycie podczas pokazu w Warsztacie Ceramiki Neclów w Chmielnie. Następnie do wyboru: I wariant / Park Miniatur i 
Park Gigantów (dodatkowo 15zł)  :ruszycie w podróż dookoła świata, gdzie znajdują się m.in. Statua Wolności, Mur Chiński, Biały 
Dom, Sfinks, Krzywa Wieża z Pizy, świątynia Abu Simbel. W  Bajkowej Krainie spotkacie znane postaci z bajek i baśni, a w minizoo -  
żywe, urocze zwierzaki. Będzie też gabinet śmiechu,  komnata strachów , gigantyczne owady, samolot Tupolew, Monster Truck, Krainę  
Krasnali, Mieszkańców Lasu oraz ogromne przedmioty, wśród których znalazł się wielki, kolorowy kubek , wielgachny but i bardzo 
wysokie  krzesło!  Można  się  więc  tutaj  poczuć,  jak  w krainie  olbrzymów,  gdzie  wszystko  nas  przerasta,  a  my czujemy się  tacy  
maleńcy...II  wariant/ Egzotyczne  Kaszuby(dodatkowo  10zł) –   zobaczycie  wiele  egzotycznych  mieszkańców,  którzy  w  swoich 
naturalnych środowiskach występują w Afryce, Ameryce, Azji czy Brazylii.  Będzie można dotknąć wybrane okazy,  dowiedzieć się  
ciekawostek na ich temat, zrobić sobie zdjęcie z gadem. Harce na placu zabaw. 
W obu wariantach istnieje  możliwość zamówienia ogniska z kiełbaskami.

    W  ŚWIECIE OWADOGIGANTÓW 
CENY 1 75,- 2 79,- 3 86,-

4 86,- 5 65,- 6 80,- 7 70,-

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

 BAJKOWE KLIMATY PSZCZÓŁKI  I 
KRACIASTE CHATY  bardzo lubiany !!!

CENY 1 70,- 2 71,- 3 76,-

4 70,- 5 70,- 6 75,- 7 80,-

Spektakl  w  Teatrze Lalek „Tęcza”.  Wizyta  w  pasiece Wędrowna Barć,  podczas której  dowiecie  się  o  życiu  i 
zwyczajach pszczół oraz ich słodkich produktach. Degustacja prawdziwego miodku. Przejazd do Ustki, spacer po 
plaży i nadmorskiej promenadzie (możliwość zamówienia posiłku w Mc' Donalds -  płatne dodatkowo).

ŁEBA - PARK DINOZAURÓW
CENY 67,- 2 68,- 3 82,-

4 67,- 5 75,- 6 70,- 7 80,-
Wizyta w Łeba Parku to nie zwykła, fantastyczna przygoda w przeszłość, aż do epoki kredy. Tylko w Łebie w Parku 
Dinozaurów na 20 ha spotkacie trójwymiarowe gady naturalnej wielkości. Pełna przygód i atrakcji trasa, niezapomniane 
widoki i przeżycia, które na zawsze pozostaną w pamięci małego człowieka. Fantastyczna przygoda edukacyjna dla 
małych  i  doskonała  zabawa  dla  dużych  miłośników  największych  gadów w  historii.  Dodatkowymi  atrakcjami  są 
również trzy place zabaw, warsztaty-do wyboru, galeria skamielin, minerałów oraz bursztynu, kino, sklep z pamiątkami i minizoo.

            PIRACI Z KARAIBÓW     
                                                        nowość !!!

CENY 1 67,- 2 69,- 3 68,-

4 68,- 5 68,- 6 68,- 7 72,-
Pirackie tratwy. Park Linowy i tor przeszkód. Skrzynia skarbów! Labirynt zaginionych dukatów!  Małpi Gaj- Bezludna Wyspa 
Skarbów!  Chrzest Piracki! Na czas zajęć dzieci otrzymają akcesoria pirackie. Niech zadrżą Wam serca, gdy usłyszycie huk 
wystrzałów, które oznaczają nadejście kapitana Jacka Sparrow’a z całą załogą. Przypływamy na budzącej grozę Czarnej Perle byście 
mogli rozsmakować się w pirackim żywocie. A co czeka tych, którzy przystąpią do pirackiej hordy?  Interaktywne przedstawienie z 
Jackiem Sparrowem i Wami w rolach głównych. Park linowy z pirackich beczek. Rejs dookoła świata śladami  zaginionej mapy. Piracki 
tor przeszkód. Przeprawy pirackimi łódeczkami przez wielką wodę. Wyścigi pirackich tratw. Małpi Gaj na bezludnej wyspie skarbów! 
Łowienie ryb, nauka strzelania, pirackie tatuaże, wyścig beczki pełnej pirackiej lemoniady, piracki chrzest. Poszukiwania ostatniego 
medalionu Azteków w ciemnościach Groty Krakena. Pokładowe Tańce Wygibańce... a na deser Piracka Tawerna, gra w kości, pieczęć 
korsarzy, rzut okiem Sparrow’a. Dla każdego lądowego szczura certyfikat przyjęcia do hordy Sparrowa i skórzana opaska na oko. Na 
życzenie ognisko!

PODRÓŻ DO NIBYLANDII 
                                                       nowość !!!

CENY 1 67,- 2 69,- 3 68,-

4 68,- 5 68,- 6 68,- 7 72,-
Podróż do Nibylandii - Piotruś Pan, Dzwoneczek i Kapitan Hook Pływanie w mini łódeczkach, park linowy, bajkowy tor 
przeszkód, malowanie buziek, wielkie bańki mydlane, warsztaty twórcze.  Dzięki magicznemu napojowi przeniesiemy się  do 
krainy gdzie każdy pozostaje dzieckiem. Spotkamy Piotrusia Pana, który nauczy nas latać i marzyć, strzelać z procy (ogromnej), 
łuku i katapulty. Odnajdziemy cudowną Wróżkę „Dzwoneczek” –  ona sprawi, że już na zawsze uwierzymy w istnienie wróżek. 
Będziemy czarować i malować tęczowym piaskiem nasze marzenia. Upieczemy prawdziwe ciasteczka we wszystkich kolorach i 
pięknie je ozdobimy. Dzwoneczek nauczy nas mnóstwa wróżkowych piosenek i tańców. Ale …niestety pojawi się też Kapitan 
Hook, który będzie próbował porwać Piotrusia!!! Oczywiście nie pozwolimy mu na to! Staniemy do walki ze złym piratem. 
Przepłyniemy przez wielką wodę i uratujemy Piotrusia. Będziemy też wspinać się po linowych przeszkodach, pokonamy rzekę 
krokodyli i zdobędziemy statek Kapitana Hooka. Dla każdego  złoty medal za odwagę i  paszport Nibylandii.  Na życzenie ognisko!



      ZAGRODA GBURSKA,  STRUSIE I   
      KASZUBSKIE OKO          nowość !!!    

CENY 1 72,- 2 73,- 3 69,-

4 69,- 5 83,- 6 72,- 7 86,-

Wizyta w  Zagrodzie Gburskiej – gdzie poznacie życie Kaszubów z XIX wieku, zobaczycie oryginalne zabudowania gospodarcze: 
stodołę,  oborę,  wozownię,  gołębnik,  pasiekę,  kierat,  wędzarnię  i  piec  chlebowy.  „Kaszubskie  Oko”  z  największą  atrakcją  całego 
kompleksu -wieżą widokową (44m), z której roztacza się piękny widok na jezioro Żarnowieckie,  Wysoczyznę Żarnowiecką, aż po  
wybrzeże Bałtyku oraz i elektrownię szczytowo-pompową,. Obok wieży jest tu mnóstwo atrakcji: ogród botaniczny ułożony w kształt  
ogrodu  francuskiego,  pole  do  minigolfa,  ścieżka  zdrowia,  plac  zabaw,  piracki  statek,  gigantyczne  szachy  oraz  2  dinozaury.  Z 
dinozaurami można zrobić sobie naprawdę groźne zdjęcie! Podczas w pobytu na  farmie strusi afrykańskich poznacie szczegóły na 
temat zwyczajów, zachowań i życia tych niezwykłych ptaków (miejsce jest bardzo przyjazne dla dzieci - jest tu plac zabaw, drewniane  
rzeźby krokodyli i strusi, miejsce na ognisko i mnóstwo przestrzeni. I oczywiście zwierzęta: strusie w różnych odmianach, także lama,  
kózki, owce, króliki, emu i... koń Kacperek).

 PAROWOZY, BĘDOMIN 
i... zdecyduj sam

CENY 1 70- 2 78,- 3 69,-

4 71,- 5 76,- 6 69,- 7 76,-
Bliskie spotkania z koleją żelazną w Muzeum Starych Parowozów  w Kościerzynie. Będomin  Muzeum Hymnu 
Narodowego. Do wyboru jeden z punktów: 1/Garczyn – wizyta na farmie strusiej: życie i zwyczaje największego  
ptaka, największe jajo + ognisko z kiełbaskami, 2/ muzeum ceramiki w Chmielnie + ognisko z kiełbaskami, 3/ 
wizyta na końskim ranczo i przejażdżka na koniu + ognisko z kiełbaskami.

SZLAKIEM LEGEND GDAŃSKICH 
   i OLIWSKIE ZOO

CENY 1 69,- 2 77,- 3 66,-

4 66,- 5 78,- 6 66,- 7 79,-
Szlakiem legend gdańskich  -  dziwy i  niezwykłe  historie  zaklęte  w zabytkach  i  uliczkach  starego  Gdańska.  „I  kudłate,  i  łaciate, 
pręgowane i skrzydlate…” - wizyta w oliwskim ogrodzie zoologicznym (na życzenie-przejazd zoociuchcią i posiłek w Mc'Donalds - 
płatne dodatkowo).

  SŁODKI GDAŃSK 
I WESTERPLATTE

CENY 1 65,- 2 75,- 3 61,-

4 64,- 5 72,- 6 61,- 7 74,-
Wizyta w Artystycznej Wytwórni Cukierków. Na waszych oczach ze słodkiej masy powstaną ręcznie robione łakocie o 
różnych smakach, kolorach i kształtach. Będziecie mogli skosztować, ocenić ich smak. Na pożegnanie każdy otrzyma w 
prezencie  paczuszkę  ulubionych  cukierków.  Dalej  z  przewodnikiem  ruszymy  uliczkami  starego  Gdańska.  Szlak 
najpiękniejszych legend i baśni zakończymy nad Motławą, skąd wyruszymy na  Westerplatte autokarem lub statkiem 
Żeglugi Gdańskiej (dodatkowo płatne), gdzie zobaczymy miejsce bohaterskiej obrony Polaków w pierwszych dniach II  
wojny światowej, wartownie i Pomnik Obrońców Westerplatte.

KASZUBY NIEZWYKŁE 
CENY 1 78,- 2 83,- 3 79,-

4 79,- 5 84,- 6 78,- 7 83,-
Centrum Edukacji w Szymbarku - zwiedzanie z przewodnikiem - zobaczycie: „dom do góry nogami”, największy fortepian, 
najdłuższą deskę świata wpisaną do Księgi Rekordów Guinnessa, usiądziecie przy najdłuższym na świecie stole, zwiedzicie dom 
Sybiraka,  replikę  łagru,  zabytkowy pociąg,  którym Polacy wywożeni  byli  na Syberię,  replikę  bunkra  z  efektami  świetlno  -  
akustycznymi imitującymi nalot bombowy. Zobaczycie wspaniałe widoki z wieży na najwyższym wzniesieniu na Kaszubach. Jak 
powstają  gliniane  garnki  i   zdobione  wazony,  dowiecie  się  podczas  pokazu  w  warsztacie  ceramiki  Neclów w Chmielnie. 
Ognisko z kiełbaskami.

ŁEBA  PARK  LABIRYNT                        
                                           nowość !!!

CENY 1 78,- 2 78,- 3 78,-

4 78,- 5 86,- 6 80,- 7 91,-

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

II wariant/ Wyprawa do Słowińskiego Parku Narodowego. Przejazd wózkami elektrycznymi oraz przejście znakowanym szlakiem 
turystycznym, zdobywanie najwyższej w Polsce piaskowej góry.

  MALI KOMANDOSI – NA TROPIE    
  PRZYGODY                            nowość !!!

CENY 1 67,- 2 69,- 3 68,-

4 68,- 5 68,- 6 68,- 7 72,-

Park linowy. Tor przeszkód. Strzelnica. Przeprawa tratwą. Małpi gaj. Ściana wspinaczkowa! Maskowanie!
Survivalowa wyprawa dla  najmłodszych po leśnych bezdrożach podczas,  której  Robin Hood nauczy Was jak być dzielnym i  
samodzielnym. Nie bać się ciemności, potrafić tropić zwierzęta, jak rozpalać ognisko bez zapałek, odróżniać rośliny jadalne od 
niejadalnych, zbudować schronienie, odnaleźć drogę, opatrzyć zranionego kolegę, przewidywać pogodę, zamaskować i ukryć się,  
przeprawić się po linie. Po takiej wyprawie nawet najczarniejszą nocą las nie będzie Wam straszny. A do tego strzelanie z łuku i  
pistoletu,  maskowanie,  tor  przeszkód i  turniej  o złota strzałę Robina.  Nowość Park Linowy i ścianka wspinaczkowa! Każdy  
Dzielny Samodzielny otrzyma certyfikat dzielności.



TRASY DLA NIECO STARSZYCH

TROFEUM PRZYGODY
                                                       nowość !!!

CENY 1 67,- 2 69,- 3 68,-

4 68,- 5 68,- 6 68,- 7 72,-
Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego !!! Integracja – survival - adrenalina.  Zajęcia integracyjne oparte na zasadzie 
wspólnego  działanie  dla  dobra  zespołu.   Budują  więzi  w  grupie,  eliminują  wzajemne  niechęci,  zachęcają  do  kreatywnego 
myślenia.  A  wszystko  to  oczywiście  poprze  wspaniałą  zabawę!!!Park  linowy-  pokonanie  przeszkód  umieszczonych  na 
wysokościach. Tor przeszkód - 10 elementów ruchomych. Ściana wspinaczkowa – 10m nad ziemią. Szkoła pilotów lub zorbing-  
grawitacja nie istnieje.  Strzelnica- broń pneumatyczna,  łuk,  proca.  Przeprawy tratwą. Karmienie  chińskich smoków. Bulle w 
terenie. Pokonanie terenu skażonego. Próba równowagi- równoważnie, monocykl. Skok z trampoliny, skoki w workach, skoki  
przez  megaskakankę.  Zadania   do  przetrwania  mini  survival.  Zwycięski  zespół  otrzymuje  Trofeum Przygody.   Na  życzenie 
ognisko!

GRÓD ŻYWEJ HISTORII KERIN
                                                       nowość !!!

CENY 1 89,- 2 102,- 3 85,-

4 94,- 5 97,- 6 85,- 7 88,-
Kto powiedział, że historia musi być nudna? Spotkanie z prawdziwymi pasjonatami historii. Bractwo Rycerskie Kerin prowadzi 
"Lekcje Żywej Historii". Zajęcia łączą świetną zabawę z odkrywaniem tajemnic przeszłości .Podczas wizyty w Grodzie,zostanie  
zaprezentowany pokaz rycerski. Wybrańcy będą rycerzami i giermkami i będą szkoleni w rzemiośle rycerskim. Po pokazie odbędą 
się  walki  na  worki,  przeciąganie  liny,  zabawa  w  szalone  kółka.  Następnie  prezentacja  dawnych  rzemiosł:  praca  na  kołach 
garncarskich, wyrabianie kolczugi czy wybijanie pamiątkowego "Grosza Kazimierza Wielkiego". Po warsztatach turniej łuczniczy i 
w rzucie włócznią. Na zakończenie ognisko. 

PÓŁWYSEP   HELSKI  I...
CENY 1 87,- 2 90,- 3 79,-

4 77,- 5 96,- 6 86,- 7 100,-
Z  wizytą  u  foki  Balbiny  -  podglądanie  fok  w  fokarium  Uniwersytetu  Gdańskiego,  skansen  ludowych  łodzi  rybackich. 
Wycieczka  na  cypel  Półwyspu  Helskiego  –  zwiedzimy  byłe  tereny  wojskowe,  pozostałości  rejonu  umocnień.  Zobaczymy 
wspaniałą  panoramę  z  wieży widokowej  lub  ze  szczytu  zabytkowej  latarni  morskiej.  Następnie  spotkanie  z  największymi 
wielorybami, przerażającymi rekinami, żółwiami olbrzymimi, przesympatycznymi delfinami, wesołymi orkami oraz czterdziestką 
innych  zwierząt  morskich  i  oceanicznych  w  Ocean  Parku we  Władysławowie (na  życzenie  posiłek  w  Mc'Donald-płatny 
dodatkowo).

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
CENY 1 71,- 2 70,- 3 76,-

4 69,- 5 73,- 6 77,- 7 86,-
Zwiedzanie  Muzeum S.P.N.  w Smołdzinie,  Skansen  w Klukach  -  Muzeum Wsi  Słowińskiej,  wieża  widokowa  na  
Rowokole lub latarnia morska w Czołpinie, ruchome Wydmy Czołpińskie z zachowaną wydmową roślinnością.

GDYNIA EKSPERYMENTALNA
CENY 1 70,- 2 70,- 3 66,-

4 66,- 5 81,- 6 66,- 7 82,-

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

TORUŃ - CIECHOCINEK
CENY 1 91,- 2 107,- 3 94,-

4 103,- 5 95,- 6 90,- 7 80,-

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

TORUŃ – WYPRAWA DO GWIAZD
CENY 1 84,- 2 98,- 3 86,-

4 95,- 5 86,- 6 81,- 7 72,-

Toruń - spacer po mieście z przewodnikiem: starówka, Krzywa Wieża, katedra, przedmurza, Dom Kopernika. 
Wyprawa  w  kosmos  podczas  seansu  w  Planetarium.  Czas  na  zakup  toruńskich  pierników.  Program  można 
uzupełnić o 1-2 punkty do wyboru:  I-  „żywa” lekcja  w Muzeum Piernika - 10zł, II- wizyta w Domu Legend 
Toruńskich- 9zł, III - wizyta w obserwatorium astronomicznym -8zł, IV- Centrum Nauki -”Młyn Wiedzy”- 10zł, 
V- spektakl w teatrze Baj Pomorski -od 14zł, VI- zwiedzanie z przewodnikiem Fortu IV -6zł.



BISKUPIN – SILVERADO CITY
CENY 1 106,- 2 121,- 3 113,-

4 118,- 5 106,- 6 108,- 7 93,-
Przejazd  zabytkową  kolejką wąskotorową ze  Żnina do Biskupina.  Zwiedzanie  Skansenu Archeologicznego w Biskupinie. 
Zabawa w Miasteczku Westernowym Silverado City , które przeniesie was w czasie w okres pojedynków rewolwerowców, 
napadów na banki i dyliżanse, potyczek w barach jak i indiańskich wędrówek. 4 godziny fantastycznej zabawy i niezwykłych 
kaskaderskich pokazów. W przerwach weźmiecie też udział w kilkunastominutowych konkursach: łapanie na lasso, nauka tańca  
country, płukanie złota, rzut podkową, poszukiwanie złota na miasteczku, rzut ringo, dojenie krowy. 

MALBORK i … zdecyduj sam
CENY 1 86,- 2 98,- 3 81,-

4 90,- 5 94,- 6 81,- 7 82,-
Malbork - zwiedzanie  z przewodnikiem zamku Wielkich Mistrzów Państwa Krzyżackiego, wystawa bursztynów.
Do wyboru: wariant I/ Dinopark- dinozaury wydają dźwięki, ruszają głową, ogonem, powiekami, a nawet brzuchem – imitując 
oddychanie! lub wariant  II/   Frank Raj  - zwiedzanie  ogrodów ozdobnych, labirynt,  palmiarnia  plac zabaw oraz ognisko z 
pieczeniem kiełbasek.

ZAMEK W GNIEWIE – FRANK RAJ
PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ

CENY 1 83,- 2 97,- 3 80,-

4 89,- 5 93,- 6 78,- 7 81,-

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

FROMBORK - SZTUTOWO CENY 1 94,- 2 106,- 3 83,-

4 92,- 5 103,- 6 86,- 7 95,-
Frombork – zwiedzanie z przewodnikiem: wzgórze katedralne, Muzeum Mikołaja Kopernika, dzwonnica - punkt widokowy (70  
m n.p.m.)  i  wahadło Foucoulta  -  przyrząd do obserwacji  dobowego ruchu wirowego Ziemi,  katedra z  pięknymi organami i 
miejscem  pochówku  Mikołaja  Kopernika.  Sztutowo  -  Muzeum  Stutthof:  zwiedzanie  z  przewodnikiem  byłego  obozu 
koncentracyjnego z projekcją filmu (możliwość zamówienia posiłku w Mc'Donalds -dodatkowo płatne).

WYCIECZKI  DWUDNIOWe

   2 dni        WROCŁAW          nowość !!!
CENY 1 300,- 2 300,- 3 300,-

4 300,- 5 300,- 6 300,- 7 300,-

I Dzień
Wrocław.  Wjazd  na  platformę  widokową  „Sky  Tower”  (49 
piętro-210 m !). Wizyta w Wrocławskim ZOO i nowo otwartym 
Afrykarium – Oceanarium. Przejście koło Hali Stulecia  na 
pokaz w parku fontann.  Obiadokolacja i  nocleg w schronisku 
młodzieżowym. 

 II Dzień
 Śniadanie.  Panorama  Racławicka -  legendarne  dzieło  J. 
Styki i  W. Kossaka.   Spacer  po mieście  –   m.in.: Rynek, 
Ratusz,  pomnik  A Fredry,  Plac  Solny,   kamieniczki  Jaś  i 
Małgosia. Zabawa „Szlakiem Krasnali”z  krasnoludkowym 
planem miasta.  Obiad.
Bilety zawarte w cenie.

  2 dni  CIECHOCINEK – TORUŃ –  
             GOLUB DOBRZYŃ        nowość !!!

CENY 1 230,- 2 230,- 3 230,-

4 230,- 5 230,- 6 230,- 7 230,-

I Dzień
Do czego służą ogromne tężnie i jak produkuje się sól z solanek 
dowiemy  się  spacerując  po  Ciechocinku;  park  zdrojowy. 
Przejazd  do  Torunia.  Bunkier  Wisła to  symulator  nalotu  i 
bombardowania.  W  powstałym  w  1943  r.  schronie 
doświadczycie  emocji  iście  wojennych.  Wędrówka  z 
przewodnikiem  uliczkami  starego  miasta:  Krzywa  Wieża. 
Dom Kopernika,  rynek  z  pomnikiem  flisaka  i  pręgierzem w 
kształcie osiołka, katedra,   ruiny zamku. Wyprawa w kosmos 
podczas seansu w Planetarium. Obiadokolacja i nocleg.

 II Dzień
Śniadanie.  Do  wyboru  jeden  lub  dwa  punkty  programu  :
1/Żywa lekcja wypieku pierników (9,5zł) 2/wizyta w Domu 
Legend  Toruńskich (8,5zł)  3/Spektakl  w  Teatrze  Baj 
Pomorski (od 15zł)  4/ Gra fabularna - Tajemnice Torunia 
(ok. 10zł).  
Czas wolny na zakup toruńskich pierników. Obiad. Zwiedzanie 
z przewodnikiem Zamku w Golubiu Dobrzyniu.
 
Bilety zawarte są w cenie + doliczamy za wybrane  punkty



  2 dni  NA DZIKIM  ZACHODZIE 
            i W TORUŃSKIM GRODZIE 

CENY 1 255,- 2 255,- 3 255,-

4 255,- 5 255,- 6 255,- 7 255,-

I Dzień
„Kansas City” w Grudziądzu - zabawa na dzikim zachodzie: 
spotkanie z szeryfem, Kowbojami, Indianami i Traperami, 
szlifowanie kowbojskich umiejętności, poszukiwanie 
samorodków złota w kopalni, przejażdżka ciuchcią i bryczką, 
można też przyjrzeć się pracy na ranczo oraz obejrzeć pokazy z 
udziałem koni. Dodatkowo: safari,dinozaury,kraina baśni, 
Muzeum Indiańskie . Przejazd do Torunia: spacer szlakiem 
legend toruńskich po starym mieście. Tańcząca fontanna. 
Obiadokolacja i nocleg.

 II Dzień            
Śniadanie. Fort IV - zwiedzanie z pochodniami . Woń 
aromatycznych pierników oraz przewodnik poprowadzi 
uliczkami starego Torunia. Następnie do wyboru jeden z 
elementów: 1/„żywa” lekcja w Muzeum Piernika (9,5zł) 
2/ wizyta w Domu Legend Toruńskich (8,5zł) 3/seans w 
Planetarium (8zł). Obiad. 

 
Bilety zawarte są w cenie + doliczamy za wybrane  punkty

2 dni  SZLAK PIASTOWSKI 
CENY 1 230,- 2 230,- 3 230,-

4 230,- 5 230,- 6 230,- 7 230,-

I Dzień
Przejazd zabytkową kolejką wąskotorową ze 
Żnina do Biskupina. Skansen Archeologiczny w 
Biskupinie. Gniezno - katedra, Drzwi 
Gnieźnieńskie - zwiedzanie z przewodnikiem. 
Ostrów Lednicki – przeprawa promowa na 
wyspę - miejsce chrztu Mieszka I. (dodatkowo można zamówić 
udział w średniowiecznej grze terenowej, poszukiwaniu skarbów 
albo w wybranych warsztatach).Obiadokolacja i nocleg.

 II Dzień            
Śniadanie. Poznań -zwiedzanie z przewodnikiem - 
Palmiarnia  rynek, ratusz, Ostrów Tumski, katedra  z X w. i 
groby  Piastów oraz „Makieta Grodu pierwszych Piastów 
„-widowisko światła, dźwięku, efektów specjalnych z 
unikatowym pokazem laserowym i komentarzem. 
Obiad.  

+ bilety  wstępów ok. 50 zł

2dni WARSZAWA „w pigułce”
CENY 1 295,- 2 295,- 3 295,-

4 295,- 5 295,- 6 295,- 7 295,-

I dzień 
Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem:  
Łazienki Królewskie przejazd koło Sejmu i 
Senatu.  Zamek Królewski - wnętrza. Plac 
zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy,  
rynek z Syrenką, Barbakan, Pomnik Małego 

Powstańca, Plac i Grób Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, 
Pałac Prezydencki. Obiadokolacja i nocleg.

II Dzień
Po śniadaniu  do wyboru :I/ Zabawa w Centrum Nauki 
Kopernik (15zł),  II /zwiedzanie Stadionu Narodowy/Legii 
(12zł), panorama Warszawy z  XXX piętra Pałacu Kultury 
(12zł). IV/ Muzeum Techniki (8zł), Niewidzialna wystawa 
(13zł). Przejazd metrem, (3,50zł-potrzebne legitymacje) 
Obiad.

Bilety zawarte są w cenie + doliczamy za wybrane  punkty

2 dni   POZNAŃ  i Międzyrzecki Rejon
                Umocnień                      nowość !!!

CENY 1 260,- 2 260,- 3 260,-

4 260,- 5 260,- 6 260,- 7 260,-

  I Dzień
Poznań -  zwiedzanie z  przewodnikiem: Palmiarnia,  Stare 
Miasto – rynek, ratusz z koziołkami, Ostrów Tumski. Czas 
wolny w  kompleksie sportowo – rekreacyjnym „Malta Ski”. 
Obiadokolacja i nocleg.

II Dzień
Śniadanie.  Międzyrzecki Rejon Umocniony -  zwiedzanie z 
przewodnikiem  2,5  h  (zabrać  coś  ciepłego  do  ubrania, 
wygodne buty, latarka).
MRU  -  to  potężny  system  poniemieckich  fortyfikacji,  powstały  w 
latach 30. XX w. na pograniczu niemiecko – polskim.  Najważniejszym 
elementem  fortyfikacji  jest  system  podziemnych  tuneli  o  łącznej 
długości przekraczającej 30 km.  Obiad
Bilety wstępów w cenie wycieczki

2 dni WARMIA I MAZURY
CENY 1 230,- 2 230,- 3 230,-

4 230,- 5 230,- 6 230,- 7 230,-

I Dzień
Pieniężno" w godzinę dookoła świata!" 
Muzeum  Etnograficzne z  Misji  oo. 
Werbistów.  Lidzbark  Warmiński  - 
zamek biskupstwa  warmińskiego  (z 
zewnątrz).  Święta  Lipka -  perełka 
polskiego baroku, bazylika i zespół klasztorny. Jezuitów. Gierłoż 
-  „Wilczy  Szaniec”- kwatera polowa  Hitlera. Obiadokolacja i 
nocleg.

II Dzień            
Śniadanie. Spacer po Olsztynie, seans w Planetarium. 
Wizyta w Hucie Szkła Artystycznego. 
Grunwald – zwiedzanie z przewodnikiem . Obiad.

 
+ bilety wstępów ok. 30 zł



 2 dni WOLIŃSKI PARK NARODOWY - 
         WIKINGOWIE i ZOO SAFARI nowość !!!

CENY 1 235,- 2 235,- 3 235,-

4 235,- 5 235,- 6 235,- 7 235,-

Dzień I 
Trzęsacz – spacer do ruin kościółka zabranego przez  morze.  
Woliński Park Narodowy - rezerwat żubrów. Międzyzdroje 
- Promenada Gwiazd. Osada Wikingów i Słowian - 
warsztaty: lepienie z gliny, produkcja filcu, pisanie gęsimi 
piórami, musztra wczesnośredniowieczna, strzelanie z łuku. i 
poczęstunek  Przejazd na obiadokolację i nocleg do 
Szczecina.

II Dzień 
Śniadanie. Szalone zjazdy w Centrum Wodnym „Laguna” 
w Gryfinie  Przejazd do Świerkocina – „Zoo Safari”
można tu  poczuć się jak w afrykańskiej sawannie lub 
indyjskim stepie poruszając się wśród bawołów, zebr, 
antylop i innych dzikich zwierząt. Obiad.

  + bilety wstępów ok.  55zł

  2 dni NADMORSKIE PARKI ROZRYWKI  
                                                    ulubiony !!!

CENY 1 200,- 2 200,- 3 200,-

4 200,- 5 200,- 6 200,- 7 200,-

I Dzień  
„Ocean Park”we Władysławowie - spotkanie z największymi 
wielorybami, przerażającymi rekinami, żółwiami olbrzymimi, 
przesympatycznymi  delfinami,  wesołymi  orkami  oraz 
czterdziestką innych zwierząt morskich i oceanicznych.
 „Tarzan  Park”  –  dostarczy  niezapomnianych  wrażeń  i 
adrenaliny  -  a  trasy  dobierzemy  do  wieku  i  umiejętności 
uczestników.  Rozewie-  spacer  wzdłuż   klifowego  brzegu 
najdalej wysuniętego na północ skrawku  Polski.  Przejazd do 
Nowęcina  k.  Łeby.  Zakwaterowanie  w  Ośrodku 
Wypoczynkowym. Zajęcia na basenie (1 h), oraz gry i zabawy 
na terenie ośrodka. Do dyspozycji dzieci: stół do ping-ponga, 
sala do gier zespołowych, boiska sportowe, sala TV. Kolacja, 
ognisko z kiełbaskami, dyskoteka i nocleg. 

II Dzień
„Labirynt park Łeba” największy w Polsce naturalny 
labirynt z platformami widokowymi i 5 bazami do zdobycia 
po drodze do wyjścia. Wycieczka do Słowińskiego Parku 
Narodowego - Łeba Rąbka: przejazd wózkami 
elektrycznymi i piesza wędrówka na najwyższą piaskową 
ruchomą górę  w Polsce  (Góra Łącka). Powrót brzegiem 
morza. Obiad. 
Wizyta w  „Łeba Park” (zamiennie - „See Park”), podczas 
której cofniecie się w prehistoryczne czasy dinozaurów i 
jaskiniowców. Dodatkowymi atrakcjami są również trzy 
place zabaw, galeria skamielin, minerałów oraz bursztynu, 
kino, sklep z pamiątkami i minizoo.
+ bilety wstępów ok.  80zł

       2 dni  HEL I OKOLICE      ulubiony!!!
CENY 1 185,- 2 185,- 3 185,-

4 185,- 5 185,- 6 185,- 7 185,-

I Dzień 
Kaszubskie Oko - wspaniałe widoki z wieży 
widokowej(wjazd windą) oraz pole do mini-
golfa, ziemne pole szachowe, plac zabaw  w 
postaci  „Statku Piratów” linowy plac zabaw, 
makiety  gigantycznych  kaszubskich  siłaczy 
stolemów.  Wizyta  w  Zagrodzie  Gburskiej 
,gdzie poznacie życie Kaszubów z XIX wieku, 
zobaczycie oryginalne zabudowania gospodarcze: stodołę, oborę, 
wozownię, gołębnik, pasiekę, kierat, wędzarnię i piec chlebowy. 
Przejazd  na  Hel  -  zwiedzanie  Fokarium  Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Spacer po mieście,  pięknej szerokiej plaży bałtyckiej oraz po 
Rejonie Umocnień Helu. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
Wieczorny program „Noc Duchów” i dyskoteka.
II Dzień
Zwiedzanie  podziemnej trasy – Groty Mechowskie. Wizyta 
w pracowni wyrobów z bursztynu „Damroka”. Pieszy 
spacer wzdłuż  klifowego brzegu w okolicach Rozewia 
(najdalej wysuniętego na północ skrawku  Polski). Spacer po 
promenadzie w Jastrzębiej Górze.  Wizyta na farmie 
strusia afrykańskiego, ognisko z kiełbaskami.
+ bilety wstępów ok. 40 zł

  2 dni   BERLIN I WOLIŃSKI PARK   
              NARODOWY

CENY 1 270,- 2 270,- 3 270,-

4 270,- 5 270,- 6 270,- 7 270,-

I Dzień 
Trzęsacz - spacer do ruin kościółka 
zabranego przez morze. Woliński 
Park Narodowy - rezerwat żubrów.  
Międzyzdroje - Promenada Gwiazd. 
Muzeum Figur Woskowych 
Obiadokolacja i nocleg. 

II Dzień
Śniadanie. Berlin - zwiedzanie z przewodnikiem:  (częściowo 
autokarem,  częściowo  spacer):  Alexanderplatz,  Wieża  TV (z 
zewnątrz), Czerwony Ratusz, Fontanna Neptuna, Dzielnica Św. 
Mikołaja,  Wyspa  Muzeów,  Katedra  Berlińska  (z  zewnątrz), 
Unter  den  Linden,  Brama  Brandenburska,  ślady  po  murze 
berlińskim,  Pomnik  Holokaustu,  przejazd  przez  Plac 
Poczdamski,  centrum  dawnego  Berlina  Zachodniego:  ruiny 
Kościoła  Pamięci  Cesarza  Wilhelma,  Europa  Center,  Gmach 
Reichstagu  (z  zewnątrz).  Po  drodze:  Tiergarten,  Kolumna 
Zwycięstwa,  w  miarę  wolnego  czasu  Check  point  Charlie. 
Lunch  pakiet  na  drogę. Potrzebne  paszporty  lub  dowody 
osobiste!!
+  koszty programowe 5 Euro 



WYCIECZKI  WIELODNIOWE
3 dni   WOLIN - BERLIN - 
             TROPIKALNA   WYSPA    ulubiony!!!     

CENY 1 395,- 2 395,- 3 395,-

4 395,- 5 395,- 6 395,- 7 395,-

I Dzień
Wyjazd sprzed szkoły. Trzęsacz – spacer do 
ruin kościółka zabranego przez morze. 
Międzyzdroje Promenada Gwiazd, Woliński 
Park Narodowy  rezerwat żubrów. Przejazd 
do Szczecina na obiadokolację i nocleg. 

II Dzień
Śniadanie. Berlin - zwiedzanie z przewodnikiem:  
częściowo autokarem, częściowo spacer): Alexanderplatz, 
Wieża TV (z zewnątrz), Czerwony Ratusz, Fontanna 
Neptuna, Dzielnica Św. Mikołaja, Wyspa Muzeów, Katedra 
Berlińska (z zewnątrz), Unter den Linden, Brama 
Brandenburska, ślady po murze berlińskim, Pomnik 
Holokaustu, przejazd przez Plac Poczdamski, centrum 
dawnego Berlina Zachodniego: ruiny Kościoła Pamięci 
Cesarza Wilhelma, Europa Center.

Gmach Reichstagu (z zewnątrz). Po drodze: Tiergarten,
Kolumna Zwycięstwa, w miarę wolnego czasu Check point 
Charlie. Czas wolny. Powrót do Polski na obiadokolację 
i nocleg.

  III Dzień 
Śniadanie.  Przejazd  na  Tropical  Islands  -  największa  w 
Europie  dżungla  pod dachem:  tropikalne  rośliny,  błękitne 
morze, laguna i piaszczysta plaża. Egzotyczne parki i ogrody 
z  orchideami  to  doznania  dla  wszystkich  zmysłów.  W 
tropikalnej  wiosce  można  zobaczyć  domki  typowe  dla 
Tajlandii,  Bali,  Borneo,  Polinezji.  Niepowtarzalną  atrakcją 
jest  lot  balonem,  największa  wieżowa  zjeżdżalnia  wodna. 
Idealny klimat panuje tu przez cały rok (powietrze 23-25°C, 
woda 28-31°C).Suchy prowiant na drogę powrotną.

+ bilety wstępów ok. 27 euro
Potrzebne paszporty lub dowody osobiste!!

 3 dni    POZNAŃ – ROGALIN – KÓRNIK  -     
               BISKUPIN–GNIEZNO–POBIEDZISKA  

CENY 1 335,- 2 335,- 3 335,-

4 335,- 5 335,- 6 335,- 7 335,-

I Dzień             
Poznań - zwiedzanie z przewodnikiem: rynek z ratuszem, 
Ostrów Tumski  - katedra z X w. Palmiarnia. Obiadokolacja i 
nocleg.
II Dzień
Śniadanie. Puszczykówko - Muzeum  A. Fiedlera. 
Kórnik - zwiedzanie z przewodnikiem Zamku,  Rogalin - 
dęby rogalińskie, Pałac Raczyńskich - ogród francuski. Malta 
- kompleks rekreacyjno -  sportowy. Obiadokolacja i nocleg.

 III Dzień
Śniadanie. Pobiedziska - skansen miniatur „Zabytki Polski 
w Miniaturze”. Gniezno - zwiedzanie z przewodnikiem 
katedry i  Drzwi Gnieźnieńskich, Biskupin - zwiedzanie z 
przewodnikiem  Skansenu 
Archeologicznego. Obiad.

+ bilety wstępów ok. 45 zł

         3 dni       WARSZAWA      
CENY 1 405,- 2 405,- 3 405,-

4 405,- 5 405,- 6 405,- 7 405,-

I Dzień
Warszawa - zwiedzanie z przewodnikiem: Zamek Królewski 
(wnętrza), plac zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy, 
rynek  z Syrenką,  Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, 
Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Ogród Saski, 
Park Łazienkowski: Belweder, Teatr na Wodzie, pomnik 
F.Chopina, przejazd koło Sejmu i Senatu. 
Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień
Śniadanie. Zabawa w Centrum Nauki Kopernik. . 
Pałac Kultury i Nauki - panorama Warszawy z XXX piętra, 
Muzeum Techniki.

Złote Tarasy. Wystawa plenerowa Muzeum 
Wojska Polskiego. 
Obiadokolacja i nocleg.

III Dzień
Śniadanie. Lekcja muzealna w Pałacu w 
Wilanowie. Zwiedzanie Stadionu 
Narodowego lub Stadionu Legii widzianego oczami 
kibica. Obiad. 
+ bilety wstępów ok. 80 zł

   
 Na życzenie – możliwość modyfikacji programu.



      3 dni   WARMIA – MAZURY
                 NA  MAXA                        

CENY 1 340,- 2 340,- 3 340,-

4 340,- 5 340,- 6 340,- 7 340,-

I Dzień 
Frombork - zwiedzanie z przewodnikiem: wzgórze 
katedralne, katedra, Muzeum Mikołaja Kopernika, wieża. 
Pieniężno: "W godzinę dookoła świata!!" Muzeum 
Etnograficzne z Misji oo. Werbistów.  Lidzbark Warmiński 
- zamek biskupstwa  warmińskiego z zewnątrz. Zwiedzanie 
Św. Lipki: Bazylika i zespół klasztorny. Gierłoż zwiedzanie 
z przewodnikiem “Wilczego Szańca“ (byłej kwatery Hitlera). 
Obiadokolacja i nocleg.

   II Dzień
Śniadanie. Safari na Mazurach - zwiedzanie Parku Dzikich 
Zwierząt w Kadzidłowie: większość zwierząt jest 
zaprzyjaźniona z człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście 
do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi,

 a nawet karmienie, głaskanie i podziwianie z bliska.  
Giżycko unikatowy obrotowy most, następnie rejs statkiem 
po jednym z jezior Mazurskich. Czas wolny w 
Mikołajkach. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
III Dzień
Śniadanie. Przejazd do Olsztyna. Spacer po starówce, seans 
w planetarium. Wizyta w Hucie Szkła Artystycznego. 
Grunwald - pola  Bitwy 
Grunwaldzkiej - zwiedzanie z 
przewodnikiem. 
Obiad.
+ bilety wstępów ok. 45 zł 

    3 dni  SUWALSZCZYZNA - Kraina jak z  
               baśni – WILNO              nowość !!!

CENY 1 440,- 2 440,- 3 440,-

4 440,- 5 440,- 6 440,- 7 440,-

 I Dzień
 Przejazd w kierunku Suwałk. Po drodze
Gierłoż – Wilczy Szaniec - zwiedzanie 
polowej kwatery A. Hitlera. 
Obiadokolacja i nocleg  w Wiosce 
Wesołych Wędrowców. Wieczorna zabawa i  warsztaty do 
wyboru.

 II Dzień
   Śniadanie. Przejazd do Trok. Spotkanie  z przewodnikiem -    
   zwiedzanie malowniczo położonego nad jez. Gawle zamku z 
   przełomu XIV/XV w.

  Przejazd do Wilna - Góra Trzech Krzyży, starówka wileńska  
  z  Sanktuarium Ostrobramskim, Plac Ratuszowy, Katedra,  
  Filharmonia Narodowa. Cmentarz na Rossie. Powrót na  
  obiadokolację i nocleg.
  III Dzień

Śniadanie. Wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego 
ze zwiedzaniem Muzeum Wigier i rejs łodzią z 
przeszklonym dnem. Obiad. Wyjazd w drogę powrotną

+ bilety wstępów ok. 50 zł 
Potrzebne paszporty lub dowody osobiste!

   3 dni    KAZIMIERZ DOLNY  -
                GÓRY  ŚWIĘTOKRZYSKIE 

CENY 1 415,- 2 415,- 3 415,- 

4 415,- 5 415,- 6 415,- 7 415,- 

I Dzień
Kazimierz Dolny spacer po mieście : rynek, Wzgórze Trzech 
Krzyży. Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień
Śniadanie.  Wycieczka  z  przewodnikiem  znakowanym 
szlakiem   Św.  Katarzyna  -  Łysica  -  Św.  Krzyż  -  Nowa 
Słupia. Na  trasie  najwyższe  pasmo Gór  Świętokrzyskich  z 
jego  perełkami  przyrodniczo-historycznymi.  W  Świętej 
Katarzynie  zobaczymy największy kryształ  górski  w Polsce 
oraz  autograf  Stefana  Żeromskiego  w  niewielkiej  XIX-
wiecznej kapliczce. 

 Wejdziemy na Łysicę, najwyższy szczyt Gór  
 Świętokrzyskich, przejdziemy przez tajemniczą Puszczę     

 Jodłową, aby znaleźć  się na Łysej Górze, gdzie odwiedzimy   
 perełkę regionu –  pobenedyktyński klasztor. Obiadokolacja i  
 nocleg.
  III Dzień      

Śniadanie.  Zwiedzanie  Jaskini 
„Raj”  ze  wspaniałymi  formami 
naciekowymi,  Zagnańsk  – 
legendarny Dąb Bartek. Obiad w 
drodze powrotnej. + Bilety wstępów  ok. 30 zł

4 dni PEREŁKI KOTLINY KŁODZKIEJ
CENY 1 485,- 2 485,- 3 485,-

4 485,- 5 485,- 6 485,- 7 485,-

I Dzień
Wrocławskie fontanny pokaz „światło - dźwięk”, spacer po 
mieście - Rynek, Ratusz, Pręgierz, pomnik A. Fredry, Plac 
Solny, kamieniczki Jaś i Małgosia. 
Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień
Śniadanie. Kudowa Zdrój - park 
zdrojowy, Czermna - Kaplica Czaszek, 
„Kamienne Miasto” - Błędne Skały,  Karłów - Szczeliniec 
Wielki, Wambierzyce -  bazylika , Ruchoma Szopka . 
Obiadokolacja i nocleg. 

 III Dzień
Śniadanie.  Zwiedzanie z przewodnikiem Huty Szkła 
Violetta. Zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Złota w 
Złotym Stoku, muzeum minerałów, przejazd podziemną 
kolejką i płukanie złota. Obiadokolacja i nocleg.
IV dzień
Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem Twierdzy 
Kłodzkiej - podziemny labirynt, kamienny most na Nysie - 
miniatura mostu Karola w Pradze. Obiad w drodze 
powrotnej.
+ Bilety wstępów  ok. 70 zł



  4 dni  Ojcowski Park Narodowy – Kraków - 
             Tatry - Pieniny                          nowość!!!

CENY 1 470,- 2 470,- 3 470,-

4 470,- 5 470,- 6 470,- 7 470,-

I Dzień  
Skalne miasto” - zwiedzanie unikatowego kompleksu 
wapiennych skał oraz ruin Zamku Ogrodzienieckiego w 
Podzamczu. Przejazd Doliną Pradnika: Pieskowa Skała, Maczuga 
Herkulesa. Obiadokolacja i nocleg.

  II Dzień
   Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem  

Szlakiem Królów Polskich - Wawel: katedra, Dzwon Zygmunta, 
rynek starego miasta - Kościół Mariacki, Sukiennice. 
Zwiedzanie z przewodnikiem kopalni soli w Wieliczce. 
Przejazd  na obiadokolację i nocleg do pensjonatu w okolicach 
Zakopanego.

III Dzień           
Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem  do Doliny 
Kościeliskiej oraz przejście przez Jaskinię Mroźną. Kościółek 
na Krzeptówkach. Spacer po Zakopanem: Cmentarz na 
Pęksowym Brzysku, Atma, skocznie narciarskie, pomnik Tytusa 
Chałubińskiego i Sabały.  Jaszczurówka – kościółek wg 
projektu Witkacego.  Panorama Tatr z Gubałówki. Czas wolny 
na słynnych zakopiańskich Krupówkach. 
IV Dzień

   Śniadanie. Pieniński Park Narodowy- Spływ  przełomem   
   Dunajca ze Sromowców Wyżnych do Szczawnicy - długość 
   trasy ok. 18 km. Wyjazd w drogę powrotną. Obiad.

+ bilety wstępu ok. 100 zł

5 dni CZĘSTOCHOWA-KRAKÓW-WIELICZKA  
ZAKOPANE-OŚWIĘCIM  (Tatralandia)  ulubiony!!!

CENY 1 565,- 2 565,- 3 565,-

4 565,- 5 565,- 6 565,- 7 565,-

I Dzień  
Częstochowa -  zwiedzanie Jasnej Góry z 
przewodnikiem: Zespół  Klasztorny  oo 
Paulinów,  Muzeum  600-lecia,  Arsenał, 
Skarbiec. Obiadokolacja i nocleg.

II Dzień
Śniadanie.  Zwiedzanie  Krakowa  z  przewodnikiem: 
Szlakiem  Królów  Polskich  -  Wawel:   katedra,  Dzwon 
Zygmunta,  rynek  starego  miasta  -  Kościół  Mariacki, 
Sukiennice.  Czas  wolny.  Zwiedzanie  z  przewodnikiem 
kopalni soli w Wieliczce.  Obiadokolacja i nocleg.

III Dzień
Śniadanie.  Wycieczka  z  przewodnikiem  w  Tatry  (trasa 
zależy  od  warunków  pogodowych  np.  Rusinowa  Polana, 
Morskie  Oko  lub  inna).  Spacer  po  Zakopanem:   skocznie 
narciarskie,  Cmentarz na Pęksowym Brzysku, Atma, pomnik 
Tytusa Chałubińskiego i Sabały, kościółek projektu Witkacego 
na Jaszczurówkach.  Obiadokolacja  i nocleg.

IV Dzień           
Śniadanie. Program do wyboru: 
I wariant/ Kościółek na Krzeptówkach. Dolina Kościeliska-
wędrówka  do  schroniska  na  Hali  Ornak  oraz 
Smreczyńskiego  Stawu.   Gubałówka  –  piękna  panorama 
Tatr,  wjazd  i  zjazd  krzesełkiem.  Czas  wolny  na 
Krupówkach.  Wieczór  regionalny  -  spotkanie  z 
gawędziarzem –  wesołe  legendy  i  bajania  góralskie. 
Obiadokolacja i nocleg. 
II  wariant/  Wypad na  Słowację  (potrzebne  paszporty lub 
dowody  osobiste!),  Zwiedzanie  z  przewodnikiem  pięknej 
Jaskini  Swobody.  „Tatralandia” -  wspaniała  zabawa   w 
kompleksie basenów termalnych.

V Dzień
Śniadanie. Przejazd przez Wadowice - miasto Jana Pawła II 
Możliwość  wizyty  w  Oświęcimiu byłym  obozie 
koncentracyjnym (płatne dodatkowo 20zł/os). Obiad. 
I  Wariant:  + bilety wstępów 75zł
II Wariant:  +bilety wstępów  65zł + 23 Euro

5 dni KOTLINA JELENIOGÓRSKA –        
           PRAGA                            ulubiony!!!!

CENY 1 615,- 2 615,- 3 615,-

4 615,- 5 615,- 6 615,- 7 615,-

I Dzień
Gniezno - zwiedzanie z przewodnikiem katedry oraz Drzwi 
Gnieźnieńskich.  Przejazd  w  okolice  Karpacza   na 
obiadokolację i nocleg w pensjonacie.
II Dzień
Śniadanie.  Całodzienna  wycieczka  z  przewodnikiem  do 
Karkonoskiego Parku Narodowego, zdobycie Śnieżki /1602 
m n.p.m./,   zejście  szlakiem:  Strzecha  Akademicka,  Kocioł 
Małego  Stawu,  Świątynia  Wang,  spacer  po  Karpaczu. 
Możliwość zabawy na letnim torze saneczkowym ”Kolorowa" 
(zjazdy płatne dodatkowo). Obiadokolacja i nocleg.
III Dzień      
Śniadanie. Wędrówka piesza do ruin zamku Chojnik, zejście 
do  Sobieszowa  przez  Zbójeckie  Skały.  Szklarska  Poręba  - 
spacer po mieście. Wodospad Szklarki, Muzeum Minerałów. 
Obiadokolacja   i  nocleg.

 IV Dzień
Śniadanie. Wyjazd do Pragi z przewodnikiem - Hradczany, 
Most  Karola,   Katedra  św. Wita,  Ratusz  z  zegarem Orloj, 
Czas wolny na zakupy. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
do Polski.
V Dzień
Śniadanie.  Wyjazd  w  drogę 
powrotną.  Świebodzin  słynny 
Pomnik  Chrystusa  Króla  – 
Wotum  wdzięczności  (figura 
36 m wys, która  swoim wyglądem nawiązuje do pomnika 
Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, od którego jest o 2 
metry  niższa).  Krótka  przerwa  w  podróży  na  „Magicznej 
Górce”, gdzie przetestujemy, że autokar mimo wyłączonego 
silnika toczy się wbrew prawom natury pod górę. Obiad w 
drodze powrotnej. 
+ bilety wstępu ok. 35 zł

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


   5 dni   KOTLINA JELENIOGÓRSKA       
                    (ekonomicznie)                          nowość !!!

CENY 1 530,- 2 530,- 3 530,-

4 530,- 5 530,- 6 530,- 7 530,-

I Dzień
Gniezno  -  zwiedzanie  z  przewodnikiem  katedry  oraz  Drzwi 
Gnieźnieńskich.  Przejazd  do  Karpacza.  Zakwaterowanie  i 
obiadokolacja w pensjonacie.
II Dzień
Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem do Karkonoskiego Parku 
Narodowego:  wejscie  szlakiem  i  zdobycie  Śnieżki  /1602 
m.n.p.m./, zejście  Strzecha Akademicka, Kocioł Małego Stawu, 
zwiedzanie Świątynia Wang. Spacer po Karpaczu - deptak. Dla 
chętnych możliwość zabawy na torze saneczkowym "Kolorowa" 
w Karpaczu (zjazdy płatne dodatkowo). Obiadokolacja i nocleg.
III Dzień
Śniadanie.  Szklarska  Poręba:  Zwiedzanie  Huty  Szkła 
Kryształowego  „Julia”.  Podczas  zwiedzania  z  przewodnikiem 
doświadczycie  tego  wyjątkowego  przedstawienia  jakim  jest 
wytwarzanie kryształu. Ścieżka turystyczna prowadzi przez wiele 
działów  m.in.  miejsca  gdzie  doświadczeni  rzemieślnicy 
dmuchają  i  formują  gorącą  masę  szklaną  dosłownie 
wyczarowując  kryształowe  produkty  na  oczach  turystów.  Idąc 
dalej zobaczysz wiele innych interesujących stanowisk produkcji 
– od szlifowania,  poprzez nanoszenie przepięknych zdobień aż 
po kontrolę jakości  i  misterne pakowanie kryształu.  Spacer  do 
Wodospadu Szklarki,  Muzeum Ziemi - skały i minerały świata. 
Sobieszów  -  wędrówka  piesza  do  ruin  zamku  Chojnik. 
Obiadokolacja i  nocleg.

  IV Dzień 
Śniadanie. Wędrówka szlakiem turystycznym (w zależności od 
pogody np. Karpacz Górny -> Czoło -> Kaplica św. Anny 
(Dobre żródło) - Grabowiec - Płóczki - zapora na Łomnicy - 
Karpacz Biały Jar. Po południu wizyta w  podziemiach 
Karkonoskich Tajemnic - jest to interaktywna niezwykła 
ekspozycja, która powstała, powstała aby wprowadzić 
zwiedzających  w mistyczny świat Gór! -okazja aby poznać 
najwspanialsze legendy, które wyrosły z karkonoskiej ziemi, 
m.in. historii o zasiedlających Karkonosze zielarzach, 
poszukiwaczach minerałów i bogactw naturalnych – 
Walończykach, legend przedstawiających Ducha Gór czy 
niesamowity korzeń mandragory. Fakt, iż ekspozycja jest 
interaktywna, sprawia, że stajemy się częścią tajemniczego i 
magicznego świata Karkonosza. W siedzibie Ducha Gór, 
strzeżonej przez ogromną rzeźbę Władcy Karkonoszy, nie 
zabrakło także miejsca dla tajemniczego kostura, niezwykłych 
hutników szkła, magicznego sekretarzyka Ducha Gór, smoczej 
harfy z niewidzialnymi strunami, alchemicznej komnaty 
Czterech Żywiołów czy okazów najbardziej niesamowitych 
owadów żyjących w najbliższym otoczeniu Karkonosza. 
Obiadokolacja i nocleg w pensjonacie.                    
V Dzień
Śniadanie.  Wyjazd w drogę powrotną. Przerwa w podróży na 
spacer  po  starówce  w  Poznaniu  oraz  obiad.  Powrót  w 
godzinach wieczornych. + Bilety wstępów ok. 50 zł

 5 dni  KOTLINY - KŁODZKA  i    
        JELENIOGÓRSKA – PRAGA ulubiony!!!

CENY 1 635,- 2 635,- 3 635,-

4 635,- 5 635,- 6 635,- 7 635,-

I Dzień               
Wrocław-  spacer  po  mieście  –  Rynek,  Ratusz,  pomnik  A 
Fredry, Plac Solny, kamieniczki Jaś i Małgosia. Do wyboru: I 
wariant/ Wizyta  w  nowo  otwartym  Afrykarium  – 
Oceanarium  
II  wariant/ Panorama Racławicka  – unikatowe  dzieło  J. 
Styki i W. Kossaka, 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice 
Kudowy Zdrój.
II Dzień
Śniadanie.  Zwiedzanie  z  przewodnikiem 
Czermna - Kaplica Czaszek; Park Narodowy 
Gór Stołowych:   Błędne  Skały  -  "kamienne 
miasto",  Szczeliniec  Wielki  -  najwyższy,  płaski  jak  stół 
wierzchołek  pokryty  skalnym  labiryntem.  Wambierzyce: 
bazylika.   Kłodzko – kamienny most  z  XV w.  na  Nysie  - 
miniatura  mostu  Karola  w  Pradze.  Zwiedzanie  z 
przewodnikiem Twierdzy Kłodzkiej - imponującej budowli 
wzniesionej  przez  Prusaków.  Przejazd  na  obiadokolację  i 
nocleg

III Dzień
Wczesne  śniadanie.  Całodzienna  wycieczka  do  Pragi: 
(potrzebne  dowody  osobiste  lub  paszporty!!!)  zwiedzanie 
miasta  z  przewodnikiem:  Hradczany,  Katedra  św.  Witta, 
Most  Karola,  rynek  staromiejski,  pomnik  Husa,  ratusz  ze 
słynnym  zegarem  Orloj,  Plac  Wacława,   czas  wolny  na 
zakupy. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Polski 
IV Dzień
Śniadanie. Całodzienna  piesza  wycieczka  z 
przewodnikiem  do  Karkonoskiego  Parku  Narodowego: 
zdobycie Śnieżki /1602 m.n.p.m./, zejście szlakiem: Strzecha 
Akademicka, Kocioł Małego Stawu, Świątynia Wang. Spacer 
po  Karpaczu  .  Możliwość  zabawy  na  letnim  torze 
saneczkowym  „Kolorowa”  (  przejazdy  na  Rynnie 
Saneczkowej  i  Alpejskim  Torze  Bobslejowym  płatne 
dodatkowo). Obiadokolacja i nocleg.
V Dzień
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przerwa w podróży na 
starówce w Poznaniu lub wolny w kompleksie  sportowym 
Malta Ski. Obiad. Powrót w godzinach wieczornych. 
+ Bilety wstępów ok. 70 zł

tel. 59 822 2451 lub 59 822 5495

http://www.karpacz.ig2.pl/


  5 dni     KOTLINA KŁODZKA  ulubiony!!!
CENY 1 610,- 2 610,- 3 610,-

4 610,- 5 610,- 6 610,- 7 610,-

I Dzień
   Wrocław- spacer po mieście :Rynek, Ratusz, pomnik A Fredry, 
   Plac Solny, kamieniczki Jaś i Małgosia oraz do wyboru: 
   I wariant/ Wizyta w nowo otwartym Afrykarium –  
   Oceanarium. II wariant/ Panorama   Racławicka – 
   unikatowe dzieło J. Styki i W. Kossaka, 
   Przejazd na  obiadokolację i nocleg w okolice Kudowy Zdrój.

II Dzień
Śniadanie. Kudowa Zdrój -  park zdrojowy i pijalnia wód 
mineralnych, Czermna - Kaplica Czaszek, „Kamienne 
Miasto”, Błędne Skały, Karłów - Szczeliniec Wielki. 
Wambierzyce – bazylika i Ruchoma Szopka. Obiadokolacja i 
nocleg.
III Dzień
Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem Twierdzy Kłodzkiej 
- podziemny labirynt, kamienny most na Nysie - miniatura 
mostu Karola w Pradze. Kletno - Jaskinia Niedźwiedzia lub 
zwiedzanie  Kopalni Złota w Złotym Stoku -  Muzeum 
Minerałów i płukanie złota. Obiadokolacja i nocleg.

 IV Dzień  
  Śniadanie . Program do wyboru:

I wariant  /wyjazd do „Skalnego Miasta” 
w Adrsprach, spacer po czeskim 
miasteczku Nachod. Powrót na 
obiadokolację i nocleg.
II wariant  - wyjazd do Pragi z 
przewodnikiem - Hradczany, Most  Karola, Katedra św. 
Wita, Ratusz z zegarem Orloj, 
Powrót na obiadokolację i nocleg.
V Dzień
Śniadanie.  Gniezno -  katedra-zwiedzanie  z przewodnikiem 
oraz Drzwi Gnieźnieńskich. 
Obiad w drodze powrotnej. 
 Dopłata :
I Wariant -  + bilety wstępów ok. 80 zł

 II Wariant – cena 640 zł/os + bilety wstępów ok. 80 zł

5 dni KAZIMIERZ – ŁAŃCUT - 
BIESZCZADY

CENY 1 660,- 2 660,- 3 660,-

4 660,- 5 660,- 6 660,- 7 660,-

I Dzień
Kazimierz Dolny – perła renesansu, spacer po mieście, Góra 
Trzech  Krzyży,  skąd  roztacza  się  piękny  widok  na  Wisłę. 
Obiadokolacja i nocleg.
II Dzień
Śniadanie.  Łańcut  –  zwiedzanie  z  przewodnikiem 
neobarokowego  zamku  i  parku  z  oranżerią.  Sanok  - 
największe  w  Polsce  Muzeum  Budownictwa  Ludowego. 
Obiadokolacja i nocleg.
III Dzień
Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem: monumentalny 
pomnik przyrody „Kamień Leski”, najciekawsze zabytki 
Leska: zamek z XVI w,. Synagoga, Kirkut, szlak ikon w 
dolinie Sanu, zabytkowe cerkiewki, największa w Polsce 
zapora w Solinie – spacer koroną zapory, bieszczadzkie 
uzdrowisko Polańczyk. Obiadokolacja i nocleg.

IV Dzień 
Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem  trasą „Dużej 
Obwodnicy Bieszczadzkiej”: wystawa przyrodnicza w 
muzeum łowiectwa w Nowosiółkach, piesza wędrówka z 
przewodnikiem na Połoninę Wetlińską do „Chatki Puchatka” 
w samym sercu Bieszczadzkiego Parku Narodowego – 
powrót malowniczą doliną Solinki. Obiadokolacja i nocleg.   
V Dzień
Śniadanie.  Ujazd  –  ruiny   zamku 
Krzyżtopór. Obiad w drodze powrotnej. 
+ Bilety wstępów ok. 70 zł



BIWAKI 
Zapraszamy do ośrodka w Sycowej Hucie lub w Debrzynie

Koszt pobytu: dwa dni (1 noc) - 75,00 zł/ucz., trzy dni (2 noce)- 140,00 zł/ucz., cztery dni (3 noce) - 200,00 zł/ucz.
Cena  zawiera :

       -    nocleg/i w  pokojach 2,3,4,5 osobowe z łazienkami lub typu studio. 

– wyżywienie całodzienne  - śniadanie, obiad,  kolacja

– bezpłatny udział opiekunów (1/12 uczniów) 

– lekcja języka kaszubskiego

– dyskoteka

– ubezpieczenie

Dodatkowo płatne: na życzenie możemy zapewnić transport autokarem

Programy na biwakach do wyboru:

Wielobój specjalnościowy - strzelanie z łuku, procy sportowej i karabinka pneumatycznego, kamuflaż i maskowanie, 
orientacja w terenie, slacklining (przejście po profesjonalnych taśmach zawieszonych nad ziemią), łączność, alfabet Morse”a, 
zajęcia integracyjne (eureka, pokonanie pola minowego, czołg, gąsienica, transport rannych) prowadzone w formie 
współzawodnictwa (mile widziane ubrania sportowe) – 19 zł
Trofeum przygody. Zajęcia nastawione na integrację grupy, kładąc nacisk na współpracę w zespole i niwelowanie 
wzajemnych animozji. Dzięki specjalnie przygotowanym konkurencjom nastawionym na pracę zespołową uczestnicy zapomną o 
podziałach wewnątrz klasowych i przez zabawę oraz wspólne działanie staną się jedną drużyną, w której „jeden za wszystkich 
wszyscy za jednego”. Szybkie lecz wspólne podejmowania decyzji, pomoc innym członkom zespołu oto jedyna możliwość 
zdobycia Trofeum Przygody. Program został bardzo wysoko oceniony przez szkolnych psychologów.  Mega - Zapałki - łamigłówki, 
2. Pajęczyna – pokonywanie oczek siatki, 3. Marsz Ślepców, 4. Bieg w nartach wieloosobowych, 5. Marsz na szczudłach, 6. 
Łowienie ryb, 7. Gąsienica – pełzanie w terenie, 8. Wszyscy na pokład – ciasna zbiórka, 9. Eureka – przenoszenie wody, 10. Skoki 
w workach, 11. Transport niebezpiecznego ładunku systemem tajnych kanałów (rur i kolanek). -19zł

Wieża Adrenaliny. Uczestnicy zabawy podzieleni zostają na zespoły, ich zadaniem jest zbudowanie jak największej „wieży 
adrenaliny” za pomocą klocków jenga. Nabywają do tego prawo po wykonaniu zadań.  Akwedukt - łącząc system rur i rurek 
musicie przetransportować wodę, czołgowa gąsienica, rękaw – przejście 20 metrowego tunelu, węzeł ludzki, wyścigi na 
rollersurferach, murzyńska kładka – przejście po naciągniętej linie, pokonywanie gumowych odciągów, zgaduj zgadula – 
odgadywanie niewidocznych haseł, memory – dobieranie w pary.-19zł 

Nocne podchody SMS. Uczestnicy zostają podzieleni na dwa zespoły. Każdy zespół wyposażony w „zestaw poszukiwacza” 
(plecak z telefonem komórkowym, kompasem, latarkami, tabelą znaków i szyfrów, wykrywaczem metali oraz łopatką saperską) 
rusza w poszukiwaniu cyfr. Zespół drogą smsową otrzymywać będzie kolejne zadania i wskazówki. Uczestnicy muszą wykonać 
kolejne zadania: wspiąć się na drzewa, przeszukać wykrywaczem metalu wyznaczony teren, rozszyfrować tajne znaki, skradać się 
niezauważonym, rozwiązać łamigłówki, odnaleźć kłębowisko insektów, nadać meldunek za pomocą dźwięków, zbudować 
schronisko- 19zł

Zmierzch w krainie wampirów, zjaw i duchów (program nocny). Gra fabularna dla tych, co nie boją się ciemności. 
W świecie wampirów stworzycie własnego bohatera, określicie jego wygląd, cechy charakteru i umiejętności. Otrzymacie kostiumy 
i charakteryzację. Wcielając się w wybraną postać będziecie przemierzać dzikie bezdroża pełne magii, elfów i tajemnic. Będziecie 
wykonywać zadania, od których włos się jeży! Lot w świetle księżyca, próba czosnku, polowanie na nietoperze, teleportacja w 
machinie czasu, próba celności, poszukiwanie zaklętej szkatuły. Jedyne światło to blask pochodni... 19zł

Agent 007. Podzieleni na grupy operacyjne brytyjskiego wywiadu spróbujecie zapobiec atakowi terrorystycznemu. Zagrożone 
wybuchem bombowym są ważne obiekty w Europie. Zadaniem królewskich agentów jest rozbrojenie bomb. Oczywiście wszystko 
należy wykonać w białych rękawiczkach. Kod dostępu do walizek z ładunkami należy zdobyć wykonując zadania specjalne: 
strzelanie, przeprawa po linie, pokonanie zasieków, szyfrowanie, wykrywacze metali, rollersurfowanie, zacieranie śladów, przejście 
przez pole minowe, posługiwanie się kompasem oraz test… na dobre maniery. -20zł

Wrażenia na maxa - ekstremalna przygoda dla zuchwałych! 1001% adrenaliny! Cztery punkty do wyboru z siedmiu: turniej 
gier na konsolach Wii - interaktywna gra komputerowa, „Sokole oko” - strzelanie z broni pneumatycznej, łuku sportowego, procy, 
walki sumo w niesamowitych kombinezonach zawodników, disco-star maty taneczne, szkoła pilotów - wpięci w wirujące koło 
stracicie poczucie przestrzeni oraz orientacji, zorbing - wielka kula, w której stracicie poczucie grawitacji, byk pneumatyczny - 
próba jazdy rodeo.-26zł

Każdy z programów trwa ok. 3 h. Podane ceny od jednego ucznia przy min. 20 uczniach.



Biuro Turystyczne BIT

Danuta Reptowska

77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 3

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

e-mail biuro@bitbytow.pl

www.bitbytow.pl

• Rok założenia 1991

• numer zezwolenia w Rejestrze Organizatorów 

i Pośredników Turystycznych: 242

• gwarancja ubezpieczeniowa: SIGNAL IDUNA 

• numer konta: 

21 1020 4708 0000 7402 0003 3167
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W OFERCIE NASZEGO BIURA 
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO RÓWNIEŻ:

>Wycieczki zagraniczne  i wczasy pod palmami

  (oferta renomowanych polskich biur podróży: m.in. 

  Grecos Holiday, Itaka, Rainbow Tours, Exim Tours, Wezyr,  

  Ecco Holiday, Almatur).

 > Wycieczki krajowe i zagraniczne dla grup dorosłych 

> Imprezy integracyjne z ciekawymi programami

>Bilety lotnicze i  autokarowe

         > Kolonie, obozy, zimowiska

 

        > Usługi małej poligrafii


