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Dlaczego właśnie z nami?

 Posiadamy 20 lat doświadczenia na rynku usług turystycznych;

  Jesteśmy wpisani do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych;

 Posiadamy wymaganą przepisami prawa gwarancję ubezpieczeniową;

 Odprowadzamy składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

 Od początku istnienia biura zajmujemy się turystyką młodzieżową;

  Posiadamy własny ośrodek wypoczynkowy w najpiękniejszej części 

Mazur;

  Dysponujemy fl otą jachtów, kajaków, quadami oraz profesjonalnym 

sprzętem i zapleczem do gry w paintball;

  Współpracujemy z pensjonatami, hotelami, podmiotami zarządzają-

cymi atrakcjami turystycznymi oraz certyfi kowanymi przewodnikami 

w całej Polsce, a także w Europie;

  Opiekunowie nie płacą za nasze imprezy (1 opiekun na 15 uczestników);

  Do każdej wycieczki (powyżej 40 uczestników) oferujemy jedno dar-

mowe miejsce dla ucznia w trudnej sytuacji fi nansowej;

  Jesteśmy członkiem – założycielem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej;

  Dyrektor naszego Biura w 2017 roku otrzymał honorową odznakę 

„Za zasługi dla turystyki” przyznawaną przez Ministra Sportu 

i Turystyki osobom, które aktywnie działają na rzecz rozwoju turystyki;

  Zrealizujemy każdy, nawet najbardziej szalony program wycieczki. 

Sprawdź nas!

Od wielu lat stawiamy na różnorodność wrażeń, 

dlatego nasze urozmaicone programy oraz elastyczność 

pozwalają dostosować się do potrzeb każdej grupy 

i wymagań edukacyjnych. Możemy zrealizować każdą 

indywidualnie zaprojektowaną wycieczkę.

Zadzwoń lub napisz już dziś!

+48 780 114 926

42 630 73 01

roza@roza.pl

wycieczki@roza.pl

Biuro Róża Wiatrów istnieje od 1997 roku. 

Przez dwadzieścia lat działalności na rynku turystycznym 

staliśmy się jednym z największych w Polsce organizatorów 

wypoczynku dzieci i młodzieży. Od wielu lat stawiamy 

na nieszablonowe podejście i różnorodność wrażeń, 

jednocześnie kładąc nacisk na aktywne formy spędzania czasu. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wycieczek i wyjazdów 

adresowaną do szkół.

SPIS TREŚCI INFORMACJE 

OGÓLNE
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OŚRODEK

„RÓŻY WIATRÓW”

Trudno jest Wam zdecydować się 

na gotowy program? Stwórzcie go 

sami! Dopasujcie atrakcje do  swo-

ich potrzeb i wymagań. Przyjeżdża-

jąc do  naszego ośrodka możecie 

uwzględnić w  programie Waszej 

wycieczki między innymi:

 ▪  aquapark „Tropikana” w  Mikołaj-

kach;

 ▪  park linowy ze skokiem wahadło-

wym wewnątrz komory śluzy;

 ▪  Park Dzikich Zwierząt w  Kadzi-

dłowie;

 ▪ zajęcia w pracowni garncarskiej;

 ▪ rejsy żeglarskie;

 ▪ rozgrywki paintballowe;

 ▪ naukę jazdy na quadach;

 ▪  wodne szaleństwo – przejażdżki 

na  dmuchanym bananie i  kole 

ciągniętym za motorówką;

 ▪  strzelanie z  wiatrówek i  broni 

pneumatycznej;

 ▪  wycieczki rowerowe dookoła je-

ziora Mamry.

WYCIECZKI I ZIELONE SZKOŁY 

W OŚRODKU RÓŻY WIATRÓW 

W WĘGORZEWIE

Koszt zorganizowania dojazdu 

do naszego ośrodka dla grupy 

45 uczniów + 3 nauczycieli:

Autokarem z Łodzi: +77 zł / os.

Autokarem z Warszawy: +78 zł / os.

Autokarem z Trójmiasta: +112 zł / os.

Autokarem z Poznania: +122 zł / os.

Autokarem z Katowic: +122 zł / os.

Autokarem z Wrocławia: +132 zł / os.

Jeżeli niska cena imprezy jest dla Was waż-

niejsza niż nieco wyższy komfort podróży, 

chętnie pomożemy zorganizować dojazd 

łączony – pociągiem do Giżycka, a stam-

tąd podstawionym autokarem do naszego 

ośrodka. Orientacyjny koszt takiego dojazdu 

dla osób posiadających zniżki uczniowskie, 

prezentuje się następująco (wg miasta wy-

jazdu): Gdańsk 73 zł / os., Poznań 81 zł / os., 

Wrocław 87 zł / os.

Jesteście fanami aktywnego wy-

poczynku? Chcielibyście nauczyć 

się czegoś nowego zamiast zwie-

dzać od  lat te same atrakcje 

w  największych polskich mia-

stach? Zapraszamy do  naszego 

ośrodka w  Węgorzewie, nad je-

ziorem Święcajty, w  którym co 

roku gościmy setki uczestników 

naszych kolonii, obozów, szko-

leń żeglarskich i wycieczek szkol-

nych. Przyjeżdżającym gościom 

oferujemy zakwaterowanie 

w domkach kempingowych oraz 

posiłki w  słynącej z  doskonałej 

kuchni stołówce.
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REJSY 

PO MAZURACH

Proponujemy Wam rejs żeglar-

ski po szlaku  Wielkich Jezior 

Mazurskich.

Mazury to jeden z  tych regio-

nów Polski, który nieustannie 

zachwyca pięknem przyrody, 

malowniczymi krajobrazami 

i spokojem. Ogromne leśne prze-

strzenie, tajemnicze zakątki oraz 

niezliczone akweny wodne two-

rzą niepowtarzalny mazurski 

klimat. Nieodłączną jego częścią 

jest żeglowanie – dopiero ta-

kie odkrywanie „Krainy Tysiąca 

Jezior” pozwala zrozumieć jej 

wyjątkowość. Jeśli  jesteście go-

towi na  wspaniałą przygodę, 

zmieniającą myślenie o  typowej 

wycieczce szkolnej, zapraszamy 

na niezapomniany rejs!

Żeglarstwo to rodzaj turystyki 

i  rekreacji pozwalający na  roz-

wój i zdobywanie nowych umie-

jętności. Nazywane przez nie-

których szkołą charakterów dla 

młodzieży, łączy w sobie kontakt 

z  dziką naturą z  komfortowym 

sposobem podróżowania. Za-

pewnia spory zastrzyk adrenali-

ny pozostając jednocześnie bar-

dzo bezpieczną formą spędzania 

czasu. Łagodzi obyczaje i pozwa-

la spojrzeć na  otaczający nas 

świat z  nieco innej perspektywy. 

Każdy dzień rejsu będzie dla Was 

nową przygodą!

Program

Trasę rejsu dopasowujemy indy-

widualnie, zgodnie z  sugestiami 

uczestników i  wychowawców. 

W  przypadku rejsu 7 dniowego 

lub  dłuższego istnieje możliwość 

przepłynięcia całego szlaku Wiel-

kich Jezior Mazurskich (Węgorze-

wo –  Ruciane Nida). W  programie 

zgłębianie tajników sztuki żeglar-

skiej, codzienne żeglowanie, prze-

prawa przez kanał i  śluzę, nocleg 

na  wyspie, wieczorami ogniska 

z  pieczeniem kiełbasek i  śpiewa-

niem szant. Możliwość realizacji 

bardzo rozbudowanego programu 

dydaktycznego w  systemie błękit-

nej szkoły i przedłużenia wycieczki 

do 10 lub więcej dni. Chętnie udo-

stępnimy przygotowany przez  nas 

szczegółowy plan przykładowych 

lekcji i ćwiczeń możliwych do prze-

prowadzenia przy użyciu natural-

nych pomocy. Znając doskonale 

specyfi kę i  możliwości związane 

z  wycieczką w  formie rejsu żeglar-

skiego, możemy pomóc, udzielić 

wskazówek przy opracowywaniu 

programu, czy układaniu konspek-

tów zajęć z biologii, fi zyki, geogra-

fi i, historii, języka polskiego.

Jachty
Pływamy na  bardzo wygodnych 

jachtach kabinowych typu For-

tuna 27 i  podobnych (5-6 osób 

na jachcie). 

Wyżywienie 

Uczestnicy dostaną wyżywienie 

w  porcjach dziennych do  samo-

dzielnego przygotowania. Każdy 

jacht jest wyposażony w  segment 

kuchenny (tzw. kambuz) – kuchen-

kę gazową, komplet garnków, na-

czyń i sztućców.

Cena
Cena zawiera: 

zakwaterowanie (noclegi) na  jach-

tach kabinowych, wyżywienie, 

instruktora – sternika na  każdym 

jachcie, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

Cena nie zawiera: 

transportu do/z ośrodka w Węgo-

rzewie (możliwy do  realizacji), bi-

letów do  zwiedzanych obiektów, 

kosztów WC i  natrysków w  przy-

staniach na  trasie rejsu (WC  około 

1-2 zł, natrysk 5-20 zł).

AHOJ PRZYGODO!

BŁĘKITNA SZKOŁA

Czas trwania:  4 dni

Cena:  345 zł za osobę

Cena promocyjna:  295 zł za osobę 

 Cena obowiązuje przy minimum 

20 uczestnikach.

Na każdych 15 uczestników 1 opiekun gratis

MAZURY w PIGUŁCE

Czas trwania:  7 dni

Cena:  695 zł za osobę

Cena promocyjna:  595 zł za osobę 

 Cena obowiązuje przy minimum 

20 uczestnikach.

Na każdych 15 uczestników 1 opiekun gratis

Ceny poniższych wycieczek 

nie uwzględniają transportu. 

Koszt zorganizowania dojazdu 

dla grupy 45 uczniów 

+ 3 nauczycieli:

Autokarem z Łodzi: +77 zł / os.

Autokarem z Warszawy: +78 zł / os.

Autokarem z Trójmiasta: +112 zł / os.

Autokarem z Poznania: +122 zł / os.

Autokarem z Katowic: +122 zł / os.

Autokarem z Wrocławia: +132 zł / os.
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WYCIECZKA 

ŻEGLARSKA

WYCIECZKA 

AKTYWNA

WYCIECZKA ŻEGLARSKA

Czas trwania:  4 dni

Cena:  395 zł za osobę 

Cena promocyjna:  325 zł za osobę 

 Cena obowiązuje przy minimum 

20 uczestnikach. 

Na każdych 15 uczestników 1 opiekun gratis

Jeśli wyprawa na  kilkudniowy rejs wydaje się Wam na  początek 

zbyt dużym wyzwaniem, możecie zasmakować żeglarstwa podczas 

pobytu w  naszym ośrodku. Codzienne podróże jachtem pozwolą 

Wam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy najbliższe wakacje chcecie 

spędzić na  wodzie, odwiedzając coraz to nowe porty i  przepływając 

kolejne jeziora. Pozostały czas wypełnią Wam aktywności na świeżym 

powietrzu – sprzyja im duży, otoczony lasami, zielony teren ośrodka 

„Róży Wiatrów”.

Lubicie aktywny i  urozmaicony 

wypoczynek? Chcielibyście każ-

dego dnia podejmować nowe 

wyzwania? Na  wycieczce „In-

tegracja dla klas” czekają Was: 

żegluga po  mazurskich jezio-

rach, rozgrywki paintballowe 

(pole na  terenie ośrodka Róży 

Wiatrów), jazda quadem (nasz 

własny tor) i  dwie wycieczki au-

tokarowe – do  parku wodnego 

w  Hotelu Gołębiewski i do  Ma-

merek, gdzie znajdują się nie-

mieckie bunkry z czasów II wojny 

światowej. Gotowi do działania?

Program

Dzień 1 – planowana godzina 

przyjazdu uczestników do ośrodka 

w  Węgorzewie: 11.00. Zakwatero-

wanie w  domkach, obiad o  godzi-

nie 13.00. Około 14.00 podstawowe 

szkolenie żeglarskie i  rejs po  pół-

nocnej części szlaku Wielkich Jezior 

Mazurskich na  jachtach kabino-

wych klasy Tango 780, Twister 780, 

Fortuna 27 bądź jachtach podob-

nych (4–6 osób na jachcie). Powrót 

do  ośrodka około godziny 18.00. 

Kolacja: godzina 19.00. Około 21.00 

ognisko połączone z  pieczeniem 

kiełbasek.

Dzień 2 – śniadanie: godzina 9.00. 

O 10.00 chrzest paintballowy, nowe 

strategie. Przerwa na  obiad – go-

dzina 14.00. O 15.00 wypróbowane 

scenariusze paintballowe: zdobycie 

bazy przeciwnika, fl aga na  maszt, 

przemytnicy. Kolacja: godzina 

19.00. Po  kolacji spacer na  cmen-

tarz wojskowy z  czasów I  wojny 

światowej.

Dzień 3 – śniadanie: godzina 9.00. 

O  10.00 zajęcia na  torze quado-

wym. Omówienie zasad bezpie-

czeństwa, jazda na quadach po wy-

znaczonym torze. Obiad godzina 

14.00. Godzina 15.00 wycieczka 

autokarowa do  Mamerek kwate-

ry niemieckich wojsk lądowych 

z II  wojny światowej. Kolacja: go-

dzina 19.00. Około 20.00 ognisko 

połączone z  pieczeniem kiełbasek 

lub dyskoteka.

Dzień 4 – śniadanie: godzina 9.00. 

Godzina 10.00 – wycieczka autoka-

rowa do  Parku Wodnego „Tropika-

na” w  Hotelu Gołębiewski w  Miko-

łajkach. Wyjazd.

Cena
Cena zawiera:

wyżywienie w  stołówce ośrodka 

(śniadania, obiady, kolacje), opie-

kę instruktora – sternika (na każdą 

załogę przypada jeden sternik), 

instruktorów sportów, nocleg 

w domkach kempingowych 6-oso-

bowych (dwa pokoje), toalety 

i prysznice w pawilonie sanitarnym 

blisko domków, ubezpieczenie 

NNW (10 tys. zł).

Cena nie zawiera: 

dojazdu do/z ośrodka w Węgorze-

wie (istnieje możliwość realizacji 

przejazdu za pośrednictwem auto-

karu lub PKP).

WYCIECZKA AKTYWNA 

– INTEGRACJA DLA KLAS 

– ŻEGLARSTWO, PAINTBALL, 

QUADY, AQUAPARK

Czas trwania:  4 dni

Cena:  575 zł za osobę

Cena promocyjna:  475 zł za osobę

 Cena obowiązuje przy minimum 

20 uczestnikach. 

Na każdych 15 uczestników 1 opiekun gratis

Ceny poniższych wycieczek 

nie uwzględniają transportu. 

Koszt zorganizowania dojazdu 

do naszego ośrodka dla grupy 

45 uczniów + 3 nauczycieli:

Autokarem z Łodzi: +77 zł / os.

Autokarem z Warszawy: +78 zł / os.

Autokarem z Trójmiasta: +112 zł / os.

Autokarem z Poznania: +122 zł / os.

Autokarem z Katowic: +122 zł / os.

Autokarem z Wrocławia: +132 zł / os.

NAUKA PODSTAWOWYCH WĘZŁÓW

Program

Dzień 1 – planowana godzina 

przyjazdu uczestników do ośrodka 

w  Węgorzewie: 11.00. Zakwatero-

wanie w  domkach, obiad o  godzi-

nie 13.00. Około godziny 14.00 pod-

stawowe szkolenie żeglarskie i  rejs 

po  okolicznych jeziorach na  jach-

tach kabinowych klasy Tango 

780, Twister 780, Fortuna 27 bądź 

podobnych (4–6  osób na  jachcie). 

Powrót do  ośrodka około 18.00. 

Kolacja: godzina 19.00. Około 21.00 

ognisko połączone z  pieczeniem 

kiełbasek.

Dzień 2 – śniadanie: godzina 

9.00. Od  10.00 rejs po  północnej 

części szlaku Wielkich Jezior Ma-

zurskich na  jachtach kabinowych. 

Powrót do ośrodka i obiad o 15.00. 

Czas wolny (możliwość rozegra-

nia meczu siatkówki lub  wyj-

ście do  centrum Węgorzewa). 

Kolacja: godzina 19.00. Po  kola-

cji spacer na  cmentarz wojskowy 

z czasów I wojny światowej.

Dzień 3 – śniadanie: godzina 9.00. 

O  10.00 wypłynięcie w  całodnio-

wy rejs po  północnej części szla-

ku Wielkich Jezior Mazurskich. 

Powrót do  ośrodka na  obiadoko-

lację około godziny 18.00. Około 

21.00 ognisko połączone z  piecze-

niem kiełbasek lub dyskoteka.

Dzień 4 – śniadanie: godzina 9.00. 

Od 10.00 rejs po okolicznych jezio-

rach. Wykwaterowanie z  domków. 

Wyjazd.

Cena
Cena zawiera: 

wyżywienie w  stołówce ośrodka 

(śniadania, obiady, kolacje lub obia-

dokolacje i prowiant na wycieczki), 

ubezpieczenie, opiekę instruktora – 

sternika (na każdą załogę przypada 

jeden sternik), nocleg w  domkach 

kempingowych 6-osobowych (dwa 

pokoje), toalety i prysznice w pawi-

lonie sanitarnym blisko domków, 

realizację programu, ubezpieczenie 

NNW (10 tys. zł).

Cena nie zawiera: 

dojazdu do/z ośrodka w Węgorze-

wie (istnieje możliwość realizacji 

przejazdu za pośrednictwem auto-

karu lub PKP).
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Program

Dzień 1 – Żeglarstwo. Planowana 

godzina przyjazdu uczestników 

do  ośrodka w  Węgorzewie: 11.00. 

Zakwaterowanie w domkach, obiad 

o  godzinie 13.00. Około 14.00 rejs 

po  okolicznych jeziorach, na  jach-

tach kabinowych klasy Tango 780, 

Twister 780, Fortuna 27 bądź po-

dobnych (4–5 osób na  jachcie). 

Powrót do ośrodka około 18.00. Ko-

lacja o godzinie 19.00. Około 21.00 

ognisko połączone z  pieczeniem 

kiełbasek.

Dzień 2 – Wycieczka krajoznawcza. 

Śniadanie: godzina 9.00. Wyciecz-

ka autokarowa. W  planach: Park 

Dzikich Zwierząt w  Kadzidłowie 

znajdujący się na  terenie Puszczy 

Piskiej (prywatny park o powierzch-

ni 100 ha, gdzie można z bliska ob-

serwować wiele dzikich gatunków 

zwierząt m.in. bizony, żubry, wilki, 

sarny, koniki polskie, dziki); Stacja 

Badawcza Rolnictwa Ekologiczne-

go i  Hodowli Zachowawczej Pol-

skiej Akademii Nauk w  Popielnie. 

Powrót do  ośrodka około godziny 

17.00. Obiadokolacja: godzina 

18.00. Po  kolacji spacer na  cmen-

tarz wojskowy z  czasów I  wojny 

światowej.

Dzień 3 – Zabytki antropogenicz-

ne. Śniadanie: godzina 9.00. Wy-

cieczka autokarowa. W  planach: 

„Częstochowa Północy” – Sanktu-

arium Maryjne w Świętej Lipce; Wil-

czy Szaniec, czyli kwatera Hitlera 

z czasów II wojny światowej – oko-

lice wsi Gierłoż; zamek krzyżacki 

w Kętrzynie oraz zbudowany przez 

Krzyżaków w II  połowie XIV w., 

gotycki kościół z  pozostałościa-

mi miejskich murów obronnych 

z basztami. Powrót do ośrodka oko-

ło godziny 17.00. Obiadokolacja: 

godzina 18.00. Około godziny 20.00 

ognisko lub dyskoteka.

Dzień 4 – Rekreacja. Śniadanie: 

godzina 9.00. Wycieczka autokaro-

wa do  Parku Wodnego „Tropikana” 

w  Hotelu Gołębiewski w  Mikołaj-

kach. Wyjazd.

Cena
Cena zawiera: 

wyżywienie w  stołówce ośrod-

ka (śniadania, obiady i kolacje 

lub obiadokolacje i prowiant na wy-

cieczki), opiekę instruktora –  ster-

nika (na każdą załogę przypada 

jeden sternik), nocleg w  domkach 

kempingowych 6-osobowych (dwa 

pokoje), toalety i prysznice w pawi-

lonie sanitarnym blisko domków, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

Cena nie zawiera: 

dojazdu do/z ośrodka w Węgorze-

wie (istnieje możliwość realizacji 

przejazdu za pośrednictwem auto-

karu lub PKP).

Nauczyciele wraz z  uczniami 

sami planują, jak będzie wyglą-

dał ich pobyt w  Krainie Tysiąca 

Jezior. Lekcje w plenerze, wy-

cieczki piesze lub proponowany 

przez nas bogaty program fa-

kultatywny sprawią, że będzie 

to niezapomniany wyjazd dla 

całej klasy. 

WYCIECZKA POBYTOWA 

– ZIELONA SZKOŁA

Program fakultatywny:

 ▪  Całodzienny rejs na  5-6 oso-

bowych jachtach kabinowych. 

Sternik na  każdym jachcie 

– 85 zł/osoba

 ▪  Paintball – jedna gra (200 kul 

na osobę) – 85 zł/osoba

 ▪  Jazda quadem – szkolenie wstęp-

ne + zajęcia na torze, 85 zł/osoba

 ▪  Wodne szaleństwo – przejażdżka 

motorówką, jazda na  „bananie” 

oraz kole – 85 zł/osoba

 ▪  Całodzienny spływ kajakowy rze-

ką Sapiną – 80 zł/osoba

 ▪  Wycieczka autokarowa (całodnio-

wa) do Gierłoży i św. Lipki – 75 zł/

osoba

 ▪  Wycieczka autokarowa do  Aqua-

parku w hotelu Gołębiewski w Mi-

kołajkach – 85 zł/osoba

 ▪  Możliwość przedłużenia pobytu. 

Każdy dodatkowy dzień  – 49 zł/

osoba

Cena

Cena zawiera: 

wyżywienie w  stołówce ośrodka 

(3  śniadania, 3 obiady, 3 kolacje), 

3 noclegi w  domkach kempingo-

wych 6 osobowych (dwa pokoje), 

toalety i prysznice w pawilonie sa-

nitarnym blisko domków, ubezpie-

czenie NNW (10 tys. zł).

Cena nie zawiera: 

dojazdu do/z ośrodka w Węgorze-

wie (istnieje możliwość realizacji 

przejazdu za pośrednictwem auto-

karu lub PKP).

WYCIECZKA POBYTOWA 

– ZIELONA SZKOŁA

Czas trwania:  4 dni

Cena:  199 zł za osobę 

Cena promocyjna:  189 zł za osobę 

 Cena obowiązuje przy minimum 

20 uczestnikach. 

Na każdych 15 uczestników 1 opiekun gratis

Malownicze, zielone Mazury to 

także region o  bogatej kulturze 

i historii. Na Wycieczce Krajoznaw-

czej poznacie dwie perspektywy 

– obejrzycie mazurską faunę i fl orę 

„z wody” i z lądu. Zobaczycie, jaki 

wpływ na środowisko ma człowiek 

i  jak zmienia się krajobraz Krainy 

Tysiąca Jezior. W Stacji Badawczej 

Polskiej Akademii Nauk zadacie 

sobie pytanie o  granice ludzkiej 

ingerencji w środowisko, a w Par-

ku Dzikich Zwierząt przyjrzycie 

się gatunkom, które do niedawna 

żyły z  dala od  ludzi. Zwiedzicie 

również zabytki antropogenicz-

ne – zamek krzyżacki w Kętrzynie, 

Sanktuarium Maryjne w  Świętej 

Lipce, Wilczy Szaniec, czyli główną 

kwaterę Hitlera z  czasów II  wojny 

światowej, odkrywając jakie ta-

jemnice skrywają stare mury.

Trudno jest Wam zdecydować 

się na gotowy program? Stwórz-

cie go sami! Dopasujcie atrakcje 

do  swoich potrzeb i  wymagań. 

Duży teren zieleni otoczony la-

sami, miejsce na ognisko, własna 

przystań i  jachty, tor quadowy 

i  pole paintballowe, kajaki, mo-

torówka, „banan” –  tym wszyst-

kim dysponuje „Róża Wiatrów”. 

Jeśli szukacie inspiracji, skontak-

tujcie się z nami!

RELAKS W AQUAPARKU TROPIKANA

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA 

– STACJA BADAWCZA PAN, 

TROPIKANA, WILCZY SZANIEC

Czas trwania:  4 dni

Cena:  545 zł za osobę 

Cena promocyjna:  455 zł za osobę 

 Cena obowiązuje przy minimum 

20 uczestnikach. 

Na każdych 15 uczestników 1 opiekun gratis

Ceny poniższych wycieczek 

nie uwzględniają transportu.  

Koszt zorganizowania dojazdu 

do naszego ośrodka dla grupy 

45 uczniów + 3 nauczycieli:

Autokarem z Łodzi: +77 zł / os.

Autokarem z Warszawy: +78 zł / os.

Autokarem z Trójmiasta: +112 zł / os.

Autokarem z Poznania: +122 zł / os.

Autokarem z Katowic: +122 zł / os.

Autokarem z Wrocławia: +132 zł / os.

WYCIECZKA 

KRAJOZNAWCZA 

WYCIECZKA 

POBYTOWA
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Program

Wyjazd. Zwiedzanie Muzeum 

Kinematografi i, które jest jedynym 

w Polsce muzeum, chroniącym za-

bytki z dziedziny techniki, sztuki 

i kultury fi lmowej. Niezwykle atrak-

cyjne zbiory to ponad 50.000 eks-

ponatów. Są wśród nich unikatowe 

urządzenia z epoki poprzedzającej 

fi lm, imponujący zbiór aparatów 

fotografi cznych i kamer fi lmowych, 

bogata kolekcja różnorodnych pro-

jektorów fi lmowych, kilkanaście 

tysięcy polskich i zagranicznych 

plakatów fi lmowych, fotosy, boga-

ty zbiór scenariuszy i scenopisów, 

projekty scenografi czne do fi lmów 

fabularnych i  animowanych oraz 

imponujące ilościowo zbiory zapi-

sków, korespondencji, fotografi i, 

dokumentów związanych z prywat-

nym i zawodowym życiem najwięk-

szych twórców polskiej kinema-

tografi i. Udział w  lekcji muzealnej. 

Obiad. Przejazd do SMA (Se-ma-for 

Muzeum Animacji), gdzie obej-

rzeć można oryginalną wystawę, 

związaną z  bohaterami kultowych 

dobranocek i fi lmów animowanych 

oraz poznać historię polskiej anima-

cji i tajniki technik animacyjnych. 

W programie: zwiedzanie i warsztat 

fi lmowy, plastyczny lub ekologicz-

ny. Powrót.

Cena zawiera

Bilety wstępu oraz usługi przewod-

nika w zwiedzanych obiektach, 

obiad, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

Program

Wyjazd. Zajęcia edukacyjne w Cen-

trum Dialogu im. Marka Edelma-

na – instytucji, której celem jest pro-

wadzenie działalności w  zakresie 

popularyzowania wielokulturowe-

go i wieloetnicznego dziedzictwa 

Łodzi ze szczególnym uwzględ-

nieniem kultury żydowskiej oraz 

innych kultur mających znaczący 

wpływ na rozwój miasta. Spacer 

z przewodnikiem po Parku Oca-

lałych (pomnik Jana Karskiego, 

Drzewka Pamięci) oraz po terenie 

byłego łódzkiego getta żydow-

skiego (Litzmannstadt Ghetto) 

stworzonego przez Niemców oku-

pujących Łódź podczas II wojny 

światowej. Następnie zwiedzanie 

z przewodnikiem Cmentarza Ży-

dowskiego, największej w Polsce 

pod względem powierzchni nekro-

polii żydowskiej. Obiad. Powrót.

Cena zawiera

Bilety wstępu, usługi przewodni-

ka, obiad, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

Program

Wyjazd. Zwiedzanie Skansenu 

Łódzkiej Architektury Drewnia-

nej Budownictwa Miejskiego 

przy Muzeum Włókiennictwa. Jest 

to jedno z najmłodszych muzeów 

na wolnym powietrzu w  Polsce. 

Można się w  nim przyjrzeć warun-

kom, w jakich mieszkali pracujący 

we włókiennictwie robotnicy i jak 

mogła wyglądać ich droga do pra-

cy. Następnie spacer z  przewodni-

kiem po Księżym Młynie – rozle-

głej dzielnicy, która przetrwała 

w sposób niemal kompletny z okre-

su rozkwitu przemysłowej Łodzi 

oraz po Parkach Źródliska I i II 

–  najstarszych łódzkich parkach, 

tworzących niegdyś jeden park 

zwany Ogrodem Spacerowym (za-

łożony w  1840 roku). Zwiedzanie 

Pałacu Herbsta –  nierozerwalnie 

związanego z losami rodziny Herb-

stów i Scheiblerów (łódzkich fabry-

kantów) oraz z dziejami Księżego 

Młyna. Obiad. Powrót.

Cena zawiera

Bilety wstępu oraz usługi przewod-

nika w zwiedzanych obiektach, 

obiad, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

ŁÓDŹ FABRYKANCKA

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  59 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

ŁÓDŹ DAWNA I NOWA

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  61 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

KSIĘŻY MŁYN DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA

CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA

WYCIECZKI 

DO ŁODZI
– JEDNODNIOWE

ŁÓDŹ ŻYDOWSKA

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  39 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

Ceny wycieczek do Łodzi 

nie uwzględniają transportu. 

Orientacyjny koszt zorganizowania 

dojazdu do Łodzi i powrotu dla 

grupy 45 uczniów + 3 nauczycieli 

prezentuje się następująco:

 

WYCIECZKA JEDNODNIOWA:

Autokarem z Warszawy :  +38 zł /os.

Autokarem z Trójmiasta :  +66 zł /os.

Autokarem z Poznania :  +48 zł /os.

Autokarem z Katowic :  +44 zł /os.

Autokarem z Wrocławia:  +49 zł /os.

EKSPOZYCJA SE-MA-FOR MUZEUM ANIMACJI

ŁÓDŹ FILMOWA

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  97 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

Program

Wyjazd. Zwiedzanie Muzeum Fa-

bryki – wyjątkowego miejsca, gdzie 

historia splata się z teraźniejszością. 

Poznać tu można dzieje komplek-

su fabryczno-mieszkalnego Izraela 

Poznańskiego i dowiedzieć się, jak 

zniszczone budynki przekształcono 

w Centrum Handlowe „Manufaktu-

ra”. Spotkanie z przewodnikiem na 

rynku Manufaktury. Spacer ulicą 

Piotrkowską, reprezentacyjną uli-

cą Łodzi, będącą jedną z  najdłuż-

szych ulic handlowych w  Europie. 

Zwiedzanie kompleksu EC1 – ze-

społu budynków dawnej Elektro-

ciepłowni Łódzkiej, które obecnie 

pełnią role kulturalno-artystyczną 

oraz edukacyjną lub pokaz w kinie 

sferycznym w Planetarium EC1. 

Obiad. Zwiedzanie Dworca Łódź 

Fabryczna – jednej z  największych 

inwestycji kolejowych w  Unii Eu-

ropejskiej i jednocześnie najnowo-

cześniejszego podziemnego dwor-

ca w  Polsce. Dalszy spacer ulicą 

Piotrkowską. Powrót.

Cena zawiera

Bilety wstępu oraz usługi przewod-

nika w zwiedzanych obiektach, 

obiad, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

 fo
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WYCIECZKI 

DO ŁODZI
– DWUDNIOWE

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Łodzi. Spo-

tkanie z przewodnikiem na rynku 

Manufaktury – centrum handlo-

wo-usługowo-rozrywkowego znaj-

dującego się na terenie dawnego 

kompleksu fabrycznego Izraela Po-

znańskiego. Następnie spacer ulicą 

Piotrkowską, reprezentacyjną uli-

cą Łodzi, będącą jedną z  najdłuż-

szych ulic handlowych w  Europie. 

W programie m.in.: zdjęcie z  po-

mnikiem Misia Uszatka, przejście 

Aleją Gwiazd Łódzkiej Drogi 

Sławy (wzorowanej na hollywo-

odzkiej Walk of Fame). Zwiedzanie 

kompleksu EC1 – zespołu budyn-

ków dawnej Elektrociepłowni 

Łódzkiej, które obecnie pełnią role 

kulturalno-artystyczną oraz eduka-

cyjną lub pokaz w kinie sferycznym 

w Planetarium EC1. Zakwaterowa-

nie. Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwaterowa-

nie. Zwiedzanie Muzeum Kinema-

tografi i, które jest jedynym w Polsce 

muzeum, chroniącym zabytki z dzie-

dziny techniki, sztuki i kultury fi lmo-

wej. Niezwykle atrakcyjne zbiory to 

ponad 50.000 eksponatów. Są wśród 

nich unikatowe urządzenia z epoki 

poprzedzającej fi lm, imponujący 

zbiór aparatów fotografi cznych i ka-

mer fi lmowych, bogata kolekcja róż-

norodnych projektorów fi lmowych, 

kilkanaście tysięcy polskich i  za-

granicznych plakatów fi lmowych, 

fotosy, bogaty zbiór scenariuszy 

i scenopisów, projekty scenografi cz-

ne do fi lmów fabularnych i animo-

wanych oraz imponujące ilościowo 

zbiory zapisków, korespondencji, 

fotografi i, dokumentów związanych 

z prywatnym i zawodowym życiem 

największych twórców polskiej 

kinematografi i. Udział w  lekcji mu-

zealnej. Obiad. Przejazd do SMA 

(Se-ma-for Muzeum Animacji), 

gdzie obejrzeć można oryginalną 

wystawę, związaną z  bohaterami 

kultowych dobranocek i fi lmów ani-

mowanych oraz poznać historię pol-

skiej animacji i tajniki technik anima-

cyjnych. W  programie: zwiedzanie 

i warsztat fi lmowy, plastyczny lub 

ekologiczny. Powrót.

Cena zawiera

1x nocleg (pokoje 2-6 osobowe, 

częściowo z łazienkami), wyżywie-

nie (1x obiadokolacja, 1x śniadanie, 

1x obiad), bilety wstępu oraz usłu-

gi przewodnika w zwiedzanych 

obiektach, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

Ceny wycieczek do Łodzi 

nie uwzględniają transportu. 

Orientacyjny koszt zorganizowa-

nia dojazdu do Łodzi i powrotu 

dla grupy 45 uczniów + 3 nauczy-

cieli prezentuje się następująco:

 

WYCIECZKA DWUDNIOWA:

Autokarem z Warszawy: +46 zł / os.

Autokarem z Trójmiasta: +74 zł / os.

Autokarem z Poznania: +56 zł / os.

Autokarem z Katowic: +52 zł / os.

Autokarem z Wrocławia: +59 zł / os.

 Program

Dzień 1 – Wyjazd do Łodzi. Zwie-

dzanie Muzeum Miasta Łodzi 

mieszczącego się w Pałacu Po-

znańskiego. Spotkanie z przewod-

nikiem na rynku Manufaktury 

– centrum handlowo-usługowo-

-rozrywkowego znajdującego się 

na terenie dawnego kompleksu 

fabrycznego Izraela Poznańskiego. 

Następnie spacer ulicą Piotrkow-

ską rozpoczynający się na Placu 

Wolności. Wizyta w Muzeum Ka-

nału „Dętka”, czyli pierwszego 

kanału w Polsce otwartego dla tu-

rystów. Zwiedzanie Dworca Łódź 

Fabryczna – jednej z największych 

inwestycji kolejowych w Unii Euro-

pejskiej i jednocześnie najnowo-

cześniejszego podziemnego dwor-

ca w Polsce.  Dalszy spacer ulicą 

Piotrkowską. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwate-

rowanie. Zwiedzanie Muzeum 

Włókiennictwa (bogata kolekcja 

narzędzi, maszyn włókienniczych 

oraz artystycznej tkaniny zabytko-

wej; zbiór dokumentów i pamiątek 

związanych z historią przemysłu 

włókienniczego; multimedialna wy-

stawa „Kotłownia” – interaktywna 

część muzeum) i Skansenu Łódz-

kiej Architektury Drewnianej 

Budownictwa Miejskiego –  jed-

nego z najmłodszych muzeów na 

wolnym powietrzu w Polsce. Można 

się w nim przyjrzeć warunkom, w 

jakich mieszkali pracujący we włó-

kiennictwie robotnicy i jak mogła 

wyglądać ich droga do pracy. Na-

stępnie spacer z przewodnikiem 

po Księżym Młynie – rozległej 

dzielnicy, która przetrwała w  spo-

sób niemal kompletny z  okresu 

rozkwitu przemysłowej Łodzi 

oraz po Parkach Źródliska I i II 

– najstarszych łódzkich parkach, 

tworzących niegdyś jeden park 

zwany Ogrodem Spacerowym (za-

łożony w 1840 roku). Obiad. Powrót.

Cena zawiera

1x nocleg (pokoje 2-6 osobowe, 

częściowo z łazienkami), wyżywie-

nie (1x obiadokolacja, 1x śniadanie, 

1x obiad), bilety wstępu oraz usługi 

przewodnika po Łodzi oraz w zwie-

dzanych obiektach, opiekę pilota, 

realizację programu, ubezpieczenie 

NNW (10 tys. zł).

CENTRUM MANUFAKTURAALEJA GWIAZD, ULICA PIOTRKOWSKA

ŁÓDŹ  FABRYKANCKA

Czas trwania:  2 dni

Cena:  169 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

ŁÓDŹ  FILMOWA –  ŁÓDŹ 

BAJKOWA – ŁÓDŹ KULTURALNA

Czas trwania:  2 dni

Cena:  199 zł za osobę 
(przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)
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Program

Wyjazd. Zwiedzanie Skansenu Rze-

ki Pilicy stworzonego, by przyrodę 

i historię rzeki oraz przestrzeń kultu-

rową, jaką ona wytworzyła, pozna-

wać wszystkimi zmysłami. Spacer 

do Niebieskich Źródeł – rezerwatu 

przyrody nieożywionej o wybitnych 

walorach krajobrazowych, w którym 

ze spękanych wapieni jurajskich try-

ska woda przybierająca niebiesko-

-błękitno-zieloną barwę. Następnie 

zwiedzanie Grot Nagórzyckich 

będących pozostałością po pod-

ziemnej kopalni piasku szklarskie-

go, wydobywanego na potrzeby 

budownictwa i hut szkła w XVIII 

i XIX w. Przejazd na zaporę wodną 

na Zalewie Sulejowskim. Na ko-

niec wycieczki wizyta w  Bogusła-

wicach Stadzie Ogierów. Na miej-

scu zabawy integracyjne, prelekcja 

o  koniach, ognisko z  kiełbaskami. 

Powrót.

Cena zawiera
Transport autokarem, bilety wstę-

pu oraz usługi przewodnika 

w zwiedzanych obiektach, ognisko 

z kiełbaskami, opiekę pilota, reali-

zację programu, ubezpieczenie 

NNW (10 tys. zł).

Program

Wyjazd. Wizyta w Zoo Safari w Bo-

rysewie, gdzie można stanąć twarzą 

w twarz z dzikimi zwierzętami z ca-

łego świata. Podziwiać tu można nie 

tylko najgroźniejsze dzikie zwierzę-

ta – białe tygrysy bengalskie, białe 

lwy, pumę, białe wilki, serwale, ale 

także lemury, bawoły indyjskie, je-

dyne w Polsce bawoły afrykańskie 

i tapira. ZOO zamieszkuje około 90 

gatunków zwierząt. Wizyta obej-

muje: zwiedzanie, przejażdżkę ko-

lejką (podpatrywanie pokazowe-

go karmienia). Dla chętnych Mini 

ZOO – miejsce, w  którym można 

dotknąć, przytulić i pogłaskać zwie-

rzęta. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika, opiekę pi-

lota, realizację programu, ubezpie-

czenie NNW (10 tys. zł).

Program

Wyjazd do Bełchatowa. Interak-

tywne Zwiedzanie Ekspozycji 

PGE Giganty Mocy – pierwszej 

w kraju edukacyjnej wystawy, która 

w  przystępny sposób uczy, jak po-

wstaje węgiel brunatny, jak się go 

wydobywa i przetwarza na energię 

elektryczną w bełchatowskich „Gi-

gantach, czyli elektrowni i kopalni 

węgla brunatnego. Udział w zaję-

ciach edukacyjnych dostosowanych 

do wieku uczestników. Przejazd na 

taras widokowy w  Żłobnicy, z któ-

rego rozciąga się widok na rozległy 

teren kopalni odkrywkowej (nazy-

wany „największą dziurą w Europie”) 

z koparkami nakładowymi, węglo-

wymi, zwałowarkami i dziesiątkami 

kilometrów przenośników.  Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika, opiekę pi-

lota, realizację programu, ubezpie-

czenie NNW (10 tys. zł).

Program

Wyjazd. Zwiedzanie Kopalni Soli 

w Kłodawie – największej kopalni 

soli kamiennej w Polsce (prelekcja 

n/t historii powstania złóż kłodaw-

skich oraz zastosowania soli, zjazd 

windą na poziom 600 m pod po-

wierzchnią ziemi, przejście wyrobi-

skami korytarzowymi do podziem-

nej kaplicy św. Kingi – opiekunki 

górników solnych, obejrzenie wy-

eksploatowanych komór solnych). 

Przejazd do Łęczycy i zwiedzanie 

zamku – budowli obronnej wznie-

sionej przez Kazimierza Wielkiego, 

z którą związana jest legenda o dia-

ble Borucie. Udział w lekcji muze-

alnej (temat do wyboru). Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, opiekę pilota, 

realizację programu, ubezpieczenie 

NNW (10 tys. zł).

PGE GIGANTY MOCY BEŁCHATÓW 

– WYCIECZKA Z MOCĄ

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  54 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

KOPALNIA SOLI W KŁODAWIE, 

ŁĘCZYCA

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  79 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

PGE GIGANTY MOCY KOPALNIA SOLI W KŁODAWIE

NIEBIESKIE ŹRÓDŁA BIAŁY LEW – ATRAKCJA ZOO W BORYSEWIE

WYCIECZKI 

JEDNODNIOWE

– POLSKA

ZOO SAFARI BORYSEW 

– WŚRÓD DZIKICH ZWIERZĄT

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  64 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

OKOLICE PILICY

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  84 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!
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Program

Wyjazd. Przejazd do Akademii Rę-

kodzieła Ludowego w Nieboro-

wie*. Warsztaty z pieczenia chleba 

– samodzielne wyrabianie ciasta, 

wspólne przygotowanie masła, 

podczas wypieku omówienie gatun-

ków zbóż, sposobu zbioru, młócenie 

wiązki zboża; warsztaty z Babą 

Jagą – przygotowanie paluchów, 

wykonanie mioteł, przebierana 

dyskoteka. Poczęstunki w  ramach 

warsztatów (chleb własnego wypie-

ku, masło wyrabiane przez uczest-

ników, smalec domowej roboty, 

ogórki kiszone, domowe konfi tury, 

kompot, herbata i mięta), ciepły po-

siłek – zupa pomidorowa. Przejazd 

do Bolimowa. Wizyta w Warsztacie 

Garncarskim Rodziny Konopczyń-

skich: zwiedzanie, toczenie naczyń 

i lepienie ręczne. Powrót.

*  Możliwość zamiany dowolnych 

zajęć w Akademii Rękodzieła Lu-

dowego na zajęcia Wielkie Pranie 

– uczestnicy piorą w tradycyjny 

sposób w starych baliach na tarze, 

kijankami, i szarym mydłem, wy-

żymają pranie starą wyżymaczką. 

Zapoznają się z działaniem starych 

żelazek, maglują starą maglownicą.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika, poczęstu-

nek, ciepły posiłek (zupa), opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

Program

Wyjazd do Kawęczyna. Wizyta 

w  Gościńcu Wiecha, w progra-

mie: staropolskie powitanie przez 

gospodarza ubranego w strój 

ludowy; poczęstunek dla dzieci 

i  opiekunów (ciasto i herbata); 

przejażdżka po terenie Gościń-

ca zadaszonym wozem konnym; 

zwiedzanie starej wiejskiej zagro-

dy z izbą etnografi czną; spacer 

przez las do młyna wodnego i wia-

traków; pokaz sztuki kowalskiej 

i  wybijanie monety pamiątkowej 

w  kuźni; zajęcia w piekarni z  po-

kazem przygotowywania chleba 

do wypieku; ognisko z pieczeniem 

kiełbasek pod zadaszeniem; kolo-

rowa zabawa „dyskotekowa” w sali 

tanecznej.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w zwiedza-

nych obiektach, ognisko z kiełbaska-

mi, opiekę pilota, realizację progra-

mu, ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

Program

Wyjazd do Konarzewa. Zwiedza-

nie Zagrody Edukacyjnej według 

programu „Od ziarenka do bochen-

ka” (poznanie procesu wypieku 

chleba: rodzaje zbóż, opis maszyn 

rolniczych, proces młócenia i  mie-

lenia, historia chleba, historia pie-

ców), udział w warsztatach (przy-

gotowanie ciasta na chleb oraz 

wypiek). Poczęstunek oraz ciepły 

posiłek (zupa). Przejazd do Piątku 

– przejście do punktu określające-

go geografi czny środek Polski. 

Zwiedzanie Centrum Edukacji 

i  Rozrywki „Mikroskala” w Koni-

nie. W programie: wystawa makiet 

przedstawiających budowle oraz 

wydarzenia np.  lądowanie na Księ-

życu, wycinanie na ploterze ter-

micznym fi gurek styropianowych, 

korzystanie z  gier manualnych 

oraz zabawek konstrukcyjnych, 

projekcja fi lmu ukazującego eta-

py powstawania makiet. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, poczęstunek, 

ciepły posiłek (zupa), opiekę pilota, 

realizację programu, ubezpieczenie 

NNW (10 tys. zł).

Program

Wyjazd do Parku Jurajsko-Bota-

nicznego DINOPARK w Kołacinku. 

W programie: spacer z przewodni-

kiem po ścieżce ery mezozoicznej, 

bajkowej ścieżce oraz po zabytko-

wym parku; wizyta w Folwarku Ko-

łacińskim; zabawa „Odkopywanie 

szkieletu dinozaura”; zabawa „Uratuj 

jaja dinozaura” *; zajęcia edukacyj-

ne – zajęcia logiczne lub plastyczne 

utrwalające wiedzę o gadach pre-

historycznych; zabawa na placach 

zabaw (przystosowane do różnych 

grup wiekowych). Powrót.

*  Możliwość zamiany na zajęcia 

„Gorączka złota” – w specjalnym 

miejscu za pomocą sit, dzieci po-

szukują drobinek złota. W nagro-

dę za znalezione złoto otrzymują 

pamiątkową monetę oraz dyplom.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika, opiekę pi-

lota, realizację programu, ubezpie-

czenie NNW (10 tys. zł).

NIEBORÓW, BOLIMÓW 

– NA LUDOWO I Z TRADYCJAMI

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  89 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

KONARZEW, KONIN – ŚWIAT 

Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  99 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

KOŁACINEK, PARK JURAJSKO-

-BOTANICZNY DINOPARK 

– W ŚWIECIE DINOZAURÓW

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  79 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

MODEL TYRANOZAURA

GOŚCINIEC WIECHA

 OD ZIARENKA DO BOCHENKA

UBIJANIE MASŁA W NIEBOROWIE

KAWĘCZYN, GOŚCINIEC WIECHA 

– W POLSKIM GOSPODARSTWIE

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  99 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

WYCIECZKI 

JEDNODNIOWE

– POLSKA

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!
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Program

Wyjazd do Ujazdu. Wizyta w Par-

ku Edukacyjno-Rozrywkowym 

Mikrokosmos, która obejmuje: 

zwiedzanie ekspozycji owadów 

z  przewodnikiem; spacer po kilo-

metrowej ścieżce edukacyjnej; wy-

stawę bakterii i wirusów; tworzenie 

pamiątek – każdy uczestnik otrzy-

muje odlew owada, który maluje 

farbami wedle własnej wyobraźni 

lub koloruje fl amastrami trójwy-

miarowego owada, wykonanego 

z tektury, którego wcześniej należy 

samodzielnie złożyć; spacer i  nie-

limitowany czas pobytu w  mini 

ogrodzie botanicznym (ponad 

5 000 roślin); ekspozycję żywych 

ptaków egzotycznych m.in. czar-

nych łabędzi, mandarynek, pa-

pug, bażantów azjatyckich; zjazd 

linowy; zabawy na placu zabaw. 

Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika, opiekę pi-

lota, realizację programu, ubezpie-

czenie NNW (10 tys. zł).

Program

Wyjazd do Żnina. Przejazd ko-

lejką wąskotorową na trasie 

Żnin-Biskupin. Kolej już od ponad 

120 lat, jest charakterystycznym 

elementem pałuckiego krajobra-

zu. Dziś korzystają z niej głównie 

turyści, jednak na przełomie XIX 

i XX wieku Żnińska Kolej Powiato-

wa była głównym środkiem komu-

nikacji w  regionie, a  przewożono 

nią płody rolne, towary, pocztę, 

natomiast do pracy, szkół i na targ 

dojeżdżali nią mieszkańcy Pałuk. 

W  Biskupinie, zwiedzanie z prze-

wodnikiem rezerwatu archeolo-

gicznego z  dobrze zachowanymi 

pozostałościami osiedla obronnego 

kultury łużyckiej. Udział w  warsz-

tatach z lepienia naczyń w  glinie 

(część dydaktyczna: omówienie 

historii naczyń glinianych, zapo-

znawanie z  technikami tworzenia; 

część praktyczna: lepienie garnka 

techniką znaną mieszkankom gro-

du biskupińskiego). Obiad. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, obiad, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

Program

Wyjazd do Ujazdu. Wizyta w Par-

ku Edukacyjno-Rozrywkowym 

Mikrokosmos, która obejmuje: 

zwiedzanie ekspozycji owadów 

z  przewodnikiem; spacer po kilo-

metrowej ścieżce edukacyjnej; wy-

stawę bakterii i wirusów; tworzenie 

pamiątek; spacer po mini ogrodzie 

botanicznym; ekspozycję żywych 

ptaków egzotycznych; zjazd lino-

wy; zabawy na placu zabaw. Obiad. 

Przejazd do Tomaszowa Mazowiec-

kiego. Zwiedzanie Grot Nagórzyc-

kich będących pozostałością po 

podziemnej kopalni piasku szklar-

skiego, wydobywanego na potrze-

by budownictwa i hut szkła w XVIII 

i XIX w. Spacer do Niebieskich 

Źródeł – rezerwatu przyrody nie-

ożywionej o wybitnych walorach 

krajobrazowych, w  którym ze spę-

kanych wapieni jurajskich tryska 

woda przybierająca niebiesko-błę-

kitno-zieloną barwę. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, obiad, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

UJAZD, MIKROKOSMOS 

– W ŚWIECIE OWADÓW

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  69 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

UJAZD, MIKROKOSMOS 

I OKOLICE RZEKI PILICY 

– OSWAJAMY PRZYRODĘ

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  94 zł za osobę 
(przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

PARK EDUKACYJNO-ROZRYWKOWY MIKROKOSMOS

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY W BISKUPINIE

BISKUPIN, ŻNIN

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  129 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

WYCIECZKI 

JEDNODNIOWE

– POLSKA

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!

Program

Zwiedzanie podziemnej trasy 

turystycznej w Krzemionkach, 

która liczy prawie 500 m długości 

i  w  najgłębszym miejscu osiąga 

11,5 m. Umożliwia obejrzenie 

zarówno świetnie zachowanych 

wyrobisk pradziejowych kopalń 

krzemienia pasiastego, jak i  zapo-

znanie się z geologią regionu. Pod-

ziemna trasa turystyczna w Krze-

mionkach jest jedynym tego typu 

obiektem na świecie otwartym dla 

szerszej publiczności. W  progra-

mie także warsztaty archeologicz-

ne lub lekcja muzealna. Przejazd 

do Jaskini Raj – jednej z najbar-

dziej znanych atrakcji turystycz-

nych Gór Świętokrzyskich. Przej-

ście trasą podziemną. Opcjonalnie 

wizyta w Centrum Neandertal-

czyka, miejscu, w którym zbiegają 

się pradawne losy człowieka z naj-

nowszymi odkryciami współcze-

snej nauki. Cztery sale tematyczne 

przybliżą tu dzieje i losy człowieka 

neandertalskiego odpowiadając 

na pytania: skąd pochodzimy, jak 

żył i polował Neandertalczyk i czy 

wyginął. Obiad. Powrót.

*  Możliwość zamiany dowolnej 

atrakcji na wizytę w Geoparku 

w Kielcach – Centrum Geoedukacji.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, obiad, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

KIELECCZYZNA 

– GEOLOGICZNA WYPRAWA

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  134 zł za osobę

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

JASKINIA RAJ
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Program 
Wyjazd do Warszawy. Zwiedzanie 

według wybranej trasy Stadionu 

Narodowego – wielofunkcyjnego 

stadionu sportowego, posiadające-

go 4. (najwyższą) kategorię w klasy-

fi kacji UEFA, wybudowanego w  la-

tach 2008–2011 w niecce byłego 

Stadionu Dziesięciolecia. Następnie 

zwiedzanie kompleksu budynków 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej: 

Galerii Sali Posiedzeń Sejmu, hallu 

głównego, Sali Kolumnowej, Kory-

tarza Marszałkowskiego, Sali Ob-

rad. Obiad. Zwiedzanie Telewizji 

Polskiej. Program obejmuje wizytę 

w studiach telewizyjnych, pomiesz-

czeniach reżyserskich, magazynach 

rekwizytów i kostiumów oraz mu-

zeum. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, obiad, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

WYCIECZKI 

JEDNODNIOWE

– POLSKA

Program

Wyjazd do Warszawy. Wizyta 

w Centrum Naukowym Kopernik 

– jednym z największych w Euro-

pie centrów nauki. Jego twórcy 

zastrzegają, że CNK się nie zwiedza, 

nie ma tam wytyczonych ścieżek. 

Są natomiast animatorzy, którzy 

odpowiedzą na wszystkie pytania 

i dziesiątki stacji doświadczalnych 

gotowych, by samodzielnie na nich 

eksperymentować. Podczas wizy-

ty obiad. Następnie zwiedzanie 

według wybranej trasy Stadionu 

Narodowego – wielofunkcyjnego 

stadionu sportowego, posiadające-

go 4. (najwyższą) kategorię w klasy-

fi kacji UEFA, wybudowanego w  la-

tach 2008–2011 w niecce byłego 

Stadionu Dziesięciolecia. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, obiad, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

WARSZAWA 

– DRYBLING DO WIEDZY: 

CENTRUM NAUKI KOPERNIK, 

STADION NARODOWY

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  114 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

Program

Wyjazd do Warszawy. Zwiedzanie 

Muzeum Powstania Warszaw-

skiego będącego hołdem miesz-

kańców Warszawy, dla tych, którzy 

walczyli i ginęli za wolną Polskę 

w 1944 roku. Ekspozycja muzealna 

w niepowtarzalny sposób oddziału-

je obrazem, światłem i  dźwiękiem. 

Następnie przejście z  przewodni-

kiem Traktem Królewskim – naj-

bardziej reprezentacyjną arterią 

miasta. Trakt rozpoczyna się przy 

Placu Zamkowym i biegnie przez 

Łazienki Królewskie, aż  do  Wila-

nowa. Obiad. Zwiedzanie z  prze-

wodnikiem zabytkowej nekropolii 

– Cmentarza Powązkowskiego 

(Stare Powązki).

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, obiad, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

WIZYTA W SEJMIEPANORAMA WARSZAWY

WARSZAWSKA  SYRENKA

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
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Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!

WARSZAWA 

– WYCIECZKA HISTORYCZNA: 

MUZEUM POWSTANIA 

WARSZAWSKIEGO, 

TRAKT KRÓLEWSKI, POWĄZKI

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  99 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

WARSZAWA 

– STOLICA SPORTU, MEDIÓW 

I POLITYKI: 

STADION NARODOWY, SEJM, TVP

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  114 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)
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Program

Wyjazd do Tarnowskich Gór. Zwie-

dzanie Kopalni Srebra nominowa-

nej do wpisu na Listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Kopalnia sta-

nowi część podziemnego labiryntu 

wyrobisk górniczych, chodników 

i sztolni odwadniających, którego 

długość wynosi ponad 150 km. Na-

stępnie zwiedzanie zamku w  Sta-

rych Tarnowicach pochodzącego 

z połowy XVI wieku, który dzięki 

Rajnerowi Smolorzowi odzyskał 

dawną świetność. Udział w lekcji 

muzealnej do wyboru (podział 

na grupy). Obiad w zabytkowej 

gospodzie u Wrochema. Wizyta 

w  Sztolni Czarnego Pstrąga, któ-

ra w  2017 roku została wpisana 

na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO.  Przepłynięcie 600 m. tra-

sy podziemnej łodziami.  Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, obiad, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

Program

Wyjazd do Zamku Książ – jednego 

z największych zamków w  Europie 

i trzeciego co do wielkości w Polsce, 

w którym odbywają się m.in. Festi-

wal Kwiatów i Dolnośląski Festiwal 

Tajemnic. Zwiedzanie z przewodni-

kiem, lekcja muzealna dostosowa-

na do wieku uczestników. Obiad. 

Następnie przejazd w Góry Sowie. 

Zwiedzanie obiektów będących 

częścią największego projektu 

górniczo-budowlanego nazistow-

skich Niemiec, rozpoczętego i  nie-

dokończonego podczas II  wojny 

światowej; do wyboru: Podziemne 

Miasto Osówka (ostatnia, główna, 

największa, najbardziej rozbudo-

wana kwatera Hitlera, budowana 

na Dolnym Śląsku) lub Sztolnie 

Walimskie – Kompleks „Rzeczka” 

(budowa nigdy nie została dokoń-

czona). Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, obiad, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

Program

Wyjazd. Zwiedzanie Muzeum Chle-

ba w Radzionkowie. Realizacja 

programu „Od ziarenka do bochen-

ka” (projekcja fi lmu: historia chleba 

i tradycje z nim związane, proces 

produkcji pieczywa; prelekcja 

o szacunku do chleba; samodzielne 

warsztaty z ciastem – formowanie 

plecionki, odbiór wypieków) oraz 

„Lekcja w dawnej klasie szkolnej” 

(historia nauczania – zwyczaje, daw-

ne książki, elementarze, materiały 

piśmiennicze, stroje, przybory; na-

uka pisania rysikiem na tabliczkach 

kamiennych; historia komputerów 

– poznawanie komputerów na rze-

czywistych eksponatach). Obiad. 

Przejazd do Zabrza i zwiedzanie (do 

wyboru) Kopalni Guido – poziom 

320 m lub Sztolni Królowa Luiza, 

która powstała przede wszystkim 

z myślą o zorganizowanych grupach 

szkolnych. Trasa wypełniona jest za-

równo multimediami, jak i  działają-

cymi maszynami górniczymi. Jedną 

z największych atrakcji zwiedzania 

podziemi „Królowej Luizy” jest prze-

jazd górniczą kolejką karlik. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstępu 

oraz usługi przewodnika w  zwie-

dzanych obiektach, obiad, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

TARNOWSKIE GÓRY 

– STARE TARNOWICE, 

KOPALNIA SREBRA

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  159 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

ZAMEK KSIĄŻ, 

PODZIEMNE MIASTO OSÓWKA 

– ŚLADEM PROJEKTU RIESE

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  159 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

RADZIONKÓW, ZABRZE 

– DZISIOJ I HANKEJSI: 

CHLYB I WUNGIEL

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  144  zł za osobę

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

Program

Wyjazd. Przejazd na Jasną Górę, 

jedno z ważniejszych miejsc kul-

tu maryjnego oraz najważniejsze 

centrum pielgrzymkowe katoli-

ków w Polsce. Zwiedzanie z prze-

wodnikiem zespołu klasztor-

nego ojców Paulinów, w 1994 

roku uznanego za pomnik historii. 

Znajdują się tu m.in. zbiór wielu 

dzieł sztuki, najczęściej sakralnej 

oraz Kaplica Matki Boskiej Czę-

stochowskiej z obrazem Czarnej 

Madonny – uważanym za cu-

downy i  otoczonym szczególnym 

kultem religijnym wśród wiernych 

Kościoła rzymskokatolickiego oraz 

Cerkwi prawosławnej. Współcze-

śnie obraz jest jednym z najlepiej 

rozpoznawalnych symboli chrze-

ścijaństwa w Polsce. Powrót.*

*  Opcjonalnie możliwość zwiedza-

nia Parku Miniatur Sakralnych 

na Złotej Górze lub Muzeum Zapa-

łek w Częstochowie.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika, opiekę pi-

lota, realizację programu, ubezpie-

czenie NNW (10 tys. zł).

CZĘSTOCHOWA – JASNA GÓRA

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  54 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

 JASNA GÓRA

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO 
W ZABRZU

WYCIECZKI 

JEDNODNIOWE

– POLSKA

 KOPALNIA SREBRA

 ZAMEK KSIĄŻ

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!
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WYCIECZKI 

JEDNODNIOWE

– POLSKA

Program

Wyjazd do Wrocławia. Wizyta w Hy-

dropolis – centrum wiedzy o wo-

dzie, w którym różnorodne techno-

logie multimedialne, interaktywne 

instalacje, wierne repliki i modele 

oraz bogate w informacje ekrany 

dotykowe służą ukazaniu wody 

z  różnych, fascynujących perspek-

tyw. Udział w warsztatach dosto-

sowanych do wieku uczestników. 

Obiad. Zwiedzanie Starego Miasta 

z przewodnikiem. W programie: 

Rynek; Ratusz; Piwnica Świdnicka; 

zabytkowy pręgierz, wrocławskie 

krasnale – historia spiżowych skrza-

tów; Plac  Solny (największy targ 

kwiatowy we Wrocławiu); Stare Jat-

ki Miejskie – Spiżowy Pomnik Zwie-

rząt Rzeźnych; Dawne Więzienie 

Miejskie; Uniwersytet Wrocławski; 

Promenada Staromiejska, punkt wi-

dokowy na Ostrów Tumski; Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, ogrody 

barokowe. Powrót.

*  Możliwość zamiany na zwiedza-

nie Humanitarium / Centrum Hi-

storii Zajezdnia.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika, obiad, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

WROCŁAW 

– HYDROPOLIS, STARE MIASTO

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  134 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

Program

Wyjazd do Wrocławia. Wizyta 

w  najstarszym ogrodzie zoo-

logicznym w Polsce i jednym 

z  najpopularniejszych w Europie. 

W  programie spacer między wy-

biegami oraz zwiedzanie Afry-

karium –  unikatowego na skalę 

światową kompleksu przedstawia-

jącego różne ekosystemy związane 

ze środowiskiem wodnym Czarne-

go Kontynentu (jedną z atrakcji jest 

18 metrowy przezroczysty tunel 

z  akrylu, który umożliwia podzi-

wianie różnych gatunków zwierząt 

żyjących w wodzie). Następnie za-

jęcia „Klimat, zwierzęta, ludzie” 

w Pawilonie Edukacyjnym. Przerwa 

na obiad. Dalsze zwiedzanie ZOO 

lub przejazd na rynek i zwiedzanie 

Starego Miasta. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika, obiad, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NWW (10 tys. zł).

WROCŁAW – ZOO I AFRYKARIUM, 

STARE MIASTO

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  129 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

RATUSZ NA WROCŁAWSKIM RYNKU

 AFRYKARIUM

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!

Program 
Wyjazd. Przejazd do Poznania 

–  miasta znanego przede wszyst-

kim z poznańskiej gwary, kozioł-

ków i  rogali świętomarcińskich. 

Zwiedzanie z przewodnikiem, 

w  programie m.in.: Ostrów Tum-

ski, Cytadela, ul. Św. Marcina, 

Plac Wolności, Stary Rynek, 

Jezioro Maltańskie. Obiad. Na-

stępnie wizyta w Rogalowym 

Muzeum poświęconym tradycji 

wypieku rogala, mającej już 150 

lat. Zwiedzanie muzeum ma cha-

rakter interaktywny – w trakcie 

rogalowego pokazu zwiedzający 

poznają sposób produkcji rogala 

według oryginalnej receptury. Ce-

lem muzeum jest promowanie po-

znańskiej kultury i historii. Powrót.

Cena zawiera
Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika w  Pozna-

niu oraz w zwiedzanych obiektach, 

obiad, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

HYDROPOLIS

FONTANNA POSEJDONA, STARY RYNEK

POZNAŃ

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  114 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)
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WYCIECZKI 

JEDNODNIOWE

– POLSKA

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!

Program

Wyjazd. Przejazd do Torunia. Zwie-

dzanie miasta z przewodnikiem 

według programu tematycznego 

„Toruń legend i mitów”. Podczas 

spaceru uczestnicy poznają najważ-

niejsze zabytki w oparciu o ciekawe 

i niezwykłe opowieści, historie i le-

gendy. W programie m.in.: Krzywa 

Wieża, fontanna Flisaka, Ratusz 

Staromiejski, Dwór Artusa, Ka-

tedra Świętojańska i wieża kate-

dralna, Zamek Krzyżacki, Smok 

toruński, Baszta Koci Łeb. Obiad. 

Wizyta w Żywym Muzeum Pierni-

ka, interaktywnej placówce muze-

alnej, gdzie pod okiem Mistrza Pier-

nikarskiego przygotować można 

własne pierniki. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika w Toruniu 

oraz w zwiedzanych obiektach, 

obiad, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

Program 

Wyjazd. Przejazd do Torunia. Wi-

zyta w Centrum Nowoczesności 

Młyn Wiedzy posiadającym bo-

gatą ofertę stałych i czasowych 

wystaw interaktywnych, które 

dają zwiedzającym możliwość 

samodzielnego eksperymentowa-

nia i  poznawania tajemnic nauki. 

Obiad. Następnie zajęcia (do wy-

boru) w  Muzeum Etnografi cz-

nym im. Marii Znamierowskiej -

-Prüff erowej, które zajmuje się 

różnorodnymi aspektami polskiej 

kultury ludowej (ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego). 

Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika, obiad, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

TORUŃ

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  104 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

TORUŃ INACZEJ

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  119  zł za osobę

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

TORUŃ, BRAMA KLASZTORNA

Program

Wyjazd do Zatoru. Przyjazd do 

Energylandii – największego Parku 

Rozrywki w Polsce przeznaczonego 

dla wszystkich grup wiekowych. 

Energylandia oferuje kilkadziesiąt 

atrakcji, które znajdują się na ob-

szarze 26 hektarów. Ze  wszystkich 

urządzeń i atrakcji korzystać moż-

na bez limitu. Park podzielony jest 

na  4 strefy: Bajkolandię (przezna-

czoną dla najmłodszych), Strefę 

Familijną, Strefę Ekstremalną 

(dla fanów adrenaliny), Water Park 

(dla miłośników wodnych atrakcji). 

W  programie korzystanie z dowol-

nie wybranych atrakcji. W  między-

czasie obiad. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilet wstę-

pu, obiad, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

ZATOR – ENERGYLANDIA

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  134 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

ENERGYLANDIA

Program

Wyjazd. Przejazd do Krakowa. 

Zwiedzanie Krakowa z  prze-

wodnikiem – Droga Królewska: 

Wawel i Stare Miasto (Katedra 

Wawelska, Groby i Krypty Kró-

lewskie oraz Dzwon Zygmunta, 

dziedziniec Zamku Królewskie-

go, Smok Wawelski, spacer ulicą 

Kanoniczną, Grodzką z Kościołem 

Św.  Piotra i  Pawła oraz kościołem 

Św.  Andrzeja, przejście pod Pałac 

Biskupi ze słynnym „Oknem Pa-

pieskim", Uniwersytet Jagielloński 

– Collegium Maius, Rynek Głów-

ny, Wieża Ratuszowa, Sukiennice, 

Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita 

Stwosza, Brama Floriańska, Bar-

bakan).  Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, bilety wstę-

pu, usługi przewodnika, obiad, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

KRAKÓW

Czas trwania:  1 dzień

Cena:  124  zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY

RYNEK W KRAKOWIE
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WYCIECZKI 

DWUDNIOWE

– POLSKA

Program

Dzień 1 – Wyjazd. Zakwatero-

wanie. Wycieczka rowerowa 

z  instruktorem, w programie 

tzw. Tomaszowska Okrąglica: 

zwiedzanie Grot Nagórzyckich 

będących pozostałością po pod-

ziemnej kopalni piasku szklarskie-

go, wydobywanego na potrzeby 

budownictwa i hut szkła w XVIII 

i XIX w., Zalew Sulejowski – prze-

jazd na zaporę wodną, zwiedza-

nie Skansenu Rzeki Pilicy, stwo-

rzonego, by przyrodę i historię 

rzeki oraz przestrzeń kulturową, 

jaką ona wytworzyła, poznawać 

wszystkimi zmysłami, przejście do 

Niebieskich Źródeł. Powrót do 

miejsca zakwaterowania. Obiado-

kolacja. Ognisko z kiełbaskami.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie. Szkolenie kajakowe; spływ 

kajakowy pod opieką instrukto-

rów-ratowników; przykładowa tra-

sa: Tomaszów – Spała – Inowłódz. 

Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje 4 osobowe z łazienkami), 

wyżywienie (1x obiadokolacja, 

1x śniadanie, ognisko z kiełbaska-

mi), bilety wstępu oraz usługi prze-

wodnika w zwiedzanych obiektach, 

opiekę pilota, opiekę instruktorów-

-ratowników podczas spływu, re-

alizację programu, ubezpieczenie 

NNW (10 tys. zł).

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Konewki. 

Zwiedzanie z przewodnikiem tra-

sy turystycznej bunkra na terenie 

byłego kompleksu niemieckich 

schronów Gefechtsstand „Anlage 

Mitte”. Wyjazd do Tomaszowa. Za-

kwaterowanie. Zajęcia na terenie 

ośrodka. Obiadokolacja. Ognisko 

z kiełbaskami.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie. Wycieczka rowerowa z  in-

struktorem, w programie tzw. To-

maszowska Okrąglica: zwiedzanie 

Grot Nagórzyckich będących po-

zostałością po podziemnej kopalni 

piasku szklarskiego, wydobywane-

go na potrzeby budownictwa i hut 

szkła w XVIII i XIX w., Zalew Sule-

jowski – przejazd na zaporę wodną, 

zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy, 

stworzonego, by przyrodę i  histo-

rię rzeki oraz przestrzeń kulturową, 

jaką ona wytworzyła, poznawać 

wszystkimi zmysłami, przejście do 

Niebieskich Źródeł. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje 4 osobowe z łazienkami), 

wyżywienie (1x obiadokolacja, 

1x  śniadanie, ognisko z kiełbaska-

mi), bilety wstępu oraz usługi prze-

wodnika w zwiedzanych obiektach, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

TOMASZÓW MAZOWIECKI 

– AKTYWNIE NAD PILICĄ

Czas trwania:  2 dni

Cena:  199 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

TOMASZÓW MAZOWIECKI, 

KONEWKA 

– AKTYWNIE NAD PILICĄ II

Czas trwania:  2 dni

Cena:  169 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Kielc. Wizyta 

w Centrum Geoedukacji – placów-

ce muzealno-wystawowej będącej 

częścią Geoparku Kielce. Instytucja 

stawia sobie za cel stymulowanie 

wzrostu gospodarki poprzez właści-

we wykorzystanie walorów przyrod-

niczych miasta, a w szczególności 

rezerwatów geologicznych istnieją-

cych na terenie Kielc. Następnie prze-

jazd do Chęcin. Zwiedzanie Jaskini 

Raj – jednej z najbardziej znanych 

atrakcji turystycznych Gór Święto-

krzyskich i jednej z najpiękniejszych 

jaskiń kresowych naszego kraju. 

Przejście trasą podziemną. Zakwate-

rowanie. Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie. Wyjście w Góry Święto-

krzyskie. Zwiedzanie z przewodni-

kiem „Szlakiem świętokrzyskich 

legend”, w programie m.in: kościół 

Św. Katarzyny, Kapliczka Żerom-

skiego, wejście na Łysicę – najwyż-

szy szczyt Gór Świętokrzyskich, 

Kakonin, Huta Szklana, Osada Śre-

dniowieczna – wyjątkowa żywa 

ekspozycja średniowiecznej wsi 

świętokrzyskiej (grupy oprowadza-

ne są przez świętokrzyską czarow-

nicę), Łysa Góra, Święty Krzyż, świę-

tokrzyskie gołoborze im. Kobendzy, 

Świętokrzyski Park Narodowy, Dro-

ga Królewska, Nowa Słupia (posąg 

kamiennego pielgrzyma). Obiad 

w trakcie zwiedzania. Powrót.*

*  Możliwość zmiany atrakcji lub do-

dania do programu: zwiedzania 

podziemnej trasy turystycznej 

w Krzemionkach (rezerwat ar-

cheologiczny, chroniący zespół 

neolitycznych kopalni krzemienia 

pasiastego), zwiedzania Centrum 

Nauki Leonardo Da Vinci (wy-

stawa dotycząca ludzkiego orga-

nizmu; celem Centrum jest popu-

laryzowanie nowoczesnej nauki 

przez zabawę), zwiedzania Zamku 

w Chęcinach.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje 4 osobowe ze wspólnymi 

łazienkami na korytarzu), wyżywie-

nie (1x obiadokolacja, 1x śniadanie, 

1x obiad), bilety wstępu, usługi 

przewodnika w Górach Świętokrzy-

skich oraz zwiedzanych obiektach, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Czas trwania:  2 dni

Cena:  254 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Częstochowy. 

Przyjazd na Jasną Górę. Zwiedza-

nie z przewodnikiem zespołu klasz-

tornego ojców Paulinów, w którym 

znajduje się m.in. Kaplica Matki 

Boskiej Częstochowskiej z obra-

zem Czarnej Madonny. Przejazd 

do Krakowa. Zwiedzanie z  prze-

wodnikiem. W programie m.in. 

Droga Królewska: Wawel i  Stare 

Miasto (Katedra Wawelska, Groby 

i Krypty Królewskie oraz Dzwon 

Zygmunta, dziedziniec Zamku 

Królewskiego, Smok Wawelski, 

spacer ulicą Kanoniczną, Grodzką 

z Kościołem Św. Piotra i Pawła oraz 

kościołem Św. Andrzeja, przej-

ście pod Pałac Biskupi ze słynnym 

"Oknem Papieskim", Uniwersytet 

Jagielloński – Collegium Maius, 

Rynek Główny, Wieża Ratuszowa, 

Sukiennice, Kościół Mariacki z Ołta-

rzem Wita Stwosza, Brama Floriań-

ska, Barbakan. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwaterowa-

nie. Przejazd do Kalwarii Zebrzy-

dowskiej, wizyta w Sanktuarium 

Maryjno-Pasyjnym –  położonym 

na słynnym Szlaku Papieskim wio-

dącym z Wadowic do Krakowa. Wy-

jazd do Wadowic. Zwiedzanie Mu-

zeum – Domu Rodzinnego Ojca 

Świętego Jana Pawła II. Mieści się 

w nim nowoczesna, multimedialna 

wystawa narracyjna, która nie tyl-

ko pozwala poznać lub odkryć na 

nowo życie, działalność i naucza-

nie człowieka, który zmienił obli-

cze współczesnego świata, ale też 

zabiera zwiedzających w podróż 

w  czasie, dotykając najnowszej hi-

storii Polski. Obiad. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje typu studio 2+2, z łazienka-

mi), wyżywienie (1x obiadokolacja, 

1x śniadanie, 1x obiad), bilety wstę-

pu, usługi przewodnika w Krakowie 

oraz w zwiedzanych obiektach, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

JASNA GÓRA, WADOWICE, 

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Czas trwania:  2 dni

Cena:  269 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

POMNIK JANA PAWŁA II, JASNA GÓRA SANKTUARIUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU
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WYCIECZKI 

DWUDNIOWE

– POLSKA

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Kazimierza 

Dolnego – jednego z najpiękniej-

szych miasteczek w Polsce, nazy-

wanego „perłą polskiego renesan-

su”. Zwiedzanie z przewodnikiem, 

w programie: zamek – zbudowany 

w połowie XIV wieku na rozkaz 

Kazimierz Wielkiego; baszta – naj-

starszy zabytek miasta; rynek; 

Cmentarz Żydowski i Ściana 

Płaczu – pomnik wzorowany na 

jerozolimskiej ścianie płaczu (ka-

zimierska ściana płaczu pęka po 

środku, pękniecie symbolizować 

ma los polskich i kazimierskich Ży-

dów), Góra Trzech Krzyży ze wspa-

niałym punktem widokowym na 

miasto i Małopolski Przełom Wisły, 

Wąwóz Korzeniowy Dół, któremu 

bajkowy charakter nadaje światło 

przedzierające się przez wystające, 

poskręcane korzenie drzew rosną-

cych na skarpach. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja, ognisko.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie. Warsztaty w Muzeum Nad-

wiślańskim oddział w  Kazimierzu 

Dolnym lub Grodzisku Żmijowi-

ska (do wyboru, np. „Mazel Tow! O 

życiu rodzinnym w społeczno-

ściach żydowskich”, „W glinianym 

garnku – potrawy sprzed 1000 lat”). 

Rejs statkiem po Wiśle. Obiad. 

Wyjazd.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje 2-6 osobowe z łazienka-

mi), wyżywienie (1x obiadokola-

cja, 1x śniadanie, 1x obiad, ognisko 

z kiełbaskami), bilety wstępu, usłu-

gi przewodnika w Kazimierzu Dol-

nym oraz zwiedzanych obiektach, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Ujazdu. 

Zwiedzanie ruin Zamku Krzyżto-

pór – wyjątkowego zabytku klasy 

międzynarodowej, największej bu-

dowli pałacowej w Europie przed 

powstaniem Wersalu. W  zamku 

lekcja historyczna. Przejazd do 

Sandomierza – miasta o  tysiąc-

letniej historii, położonego na 

malowniczych wzgórzach poprze-

cinanych lessowymi wąwozami. 

Spacer Podziemną Trasą Tury-

styczną, czyli przejście systemem 

dawnych czternasto i  piętna-

stowiecznych piwnic, w których 

kupcy sandomierscy składowali 

towary handlowe. Zwiedzanie 

z przewodnikiem, w programie: 

Brama Opatowska (taras widoko-

wy), Bazylika Katedralna, Kościół 

Świętego Jakuba, dziedziniec 

zamkowy, sandomierskie wą-

wozy lessowe, Ucho Igielne, czyli 

Furta Dominikańska. Zakwatero-

wanie. Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wyjazd do Ka-

zimierza Dolnego – jednego z naj-

piękniejszych miasteczek w Polsce, 

nazywanego „perłą polskiego re-

nesansu”. Zwiedzanie z przewodni-

kiem, w programie: zamek – zbu-

dowany w połowie XIV wieku na 

rozkaz Kazimierz Wielkiego; baszta 

– najstarszy zabytek miasta; rynek; 

Cmentarz Żydowski i  Ściana Pła-

czu – pomnik wzorowany na jero-

zolimskiej ścianie płaczu (kazimier-

ska ściana płaczu pęka po środku, 

pękniecie symbolizować ma los 

polskich i  kazimierskich Żydów), 

Góra Trzech Krzyży ze wspania-

łym punktem widokowy na miasto 

i Małopolski Przełom Wisły, Wąwóz 

Korzeniowy Dół, któremu bajkowy 

charakter nadaje światło przedzie-

rające się przez wystające, poskrę-

cane korzenie drzew rosnących na 

skarpach. Obiad. Wyjazd.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje 2-5 osobowe, częściowo 

z  łazienkami), wyżywienie (1x obia-

dokolacja, 1x śniadanie, 1x obiad), 

bilety wstępu, usługi przewodnika 

w Sandomierzu i Kazimierzu Dol-

nym oraz w zwiedzanych obiektach, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

KAZIMIERZ DOLNY, SANDOMIERZ

Czas trwania:  2 dni

Cena:  249 zł za osobę  

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

KAZIMIERZ DOLNY

Czas trwania:  2 dni

Cena:  239 zł za osobę  

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

31331311311

RATUSZ NA RYNKU W SANDOMIERZU

ZAMEK W KAZIMIERZU DOLNYM
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WYCIECZKI 

DWUDNIOWE

– POLSKA

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Wrocławia. 

Centrum Poznawcze Hali Stulecia 

(dotykowe ekrany i mapy, interak-

tywna podłoga, makiety budowli, 

ponad 600 zdjęć i różnorodnych 

wizualizacji) – zwiedzanie wystawy 

z animatorem oraz interaktywne 

gry i zabawy, pokaz videomap-

pingu pod kopułą Hali Stulecia, 

warsztatowe zajęcia tematyczne 

(do wyboru). Zwiedzanie Wrocła-

wia z przewodnikiem. W  progra-

mie m.in.: Rynek; Ratusz; Piwnica 

Świdnicka; zabytkowy pręgierz, 

wrocławskie krasnale – historia 

spiżowych skrzatów; Plac Solny 

(największy targ kwiatowy we Wro-

cławiu); Stare Jatki Miejskie – Spi-

żowy Pomnik Zwierząt Rzeźnych; 

Dawne Więzienie Miejskie; Uni-

wersytet Wrocławski; Promenada 

Staromiejska, punkt widokowy na 

Ostrów Tumski; Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich, ogrody barokowe. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie. Wyjazd do wrocławskiego 

ZOO – najstarszego ogrodu zoolo-

gicznego w Polsce i jednego z naj-

popularniejszych w Europie. Spa-

cer między wybiegami. Następnie 

udział w zajęciach edukacyjnych 

(z podziałem na grupy) np.: Kuch-

nia dla zwierząt – budowanie zaba-

wek z przysmakami dla wybranych 

zwierząt wzbogacone o prezenta-

cję multimedialną; „Bliskie spotka-

nie z małpkami” – spacer tropem 

różnorodnych gatunków małp (np. 

pawianów, koczkodanów, maka-

ków, wyjców, szympansów). Obiad 

na terenie ZOO. Zwiedzanie Afry-

karium –  unikatowego na skalę 

światową kompleksu przedstawia-

jącego różne ekosystemy związane 

ze środowiskiem wodnym Czarne-

go Kontynentu (jedną z atrakcji jest 

18 metrowy przezroczysty tunel 

z  akrylu, który umożliwia podzi-

wianie różnych gatunków zwierząt 

żyjących w wodzie). Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje 2-6 osobowe, częściowo 

z łazienkami), wyżywienie (1x obia-

dokolacja, 1x śniadanie, 1x obiad), 

bilety wstępu, usługi przewodni-

ka we Wrocławiu i zwiedzanych 

obiektach, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

Program

Dzień 1 –  Wyjazd. Przejazd do Ka-

towic. Udział w Intel Extreme Ma-

sters – turnieju dla e-sportowców 

odbywającym się w katowickim 

Spodku. Zakwaterowanie. Obiado-

kolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie i przejazd do Spodka. Wej-

ście na fi nały ogólnoświatowego 

turnieju Intel Extreme Masters, 

w których biorą udział najlepsi gra-

cze e-sportowi na świecie. Możli-

wość udziału w meetupach i otwar-

tych signing sesjach. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje 2-6 osobowe), wyżywienie 

(1x  obiadokolacja, 1x śniadanie), 

2x bilety wstępu na IEM, opiekę pi-

lota, ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

INTEL EXTREME MASTERS

Czas trwania:  2 dni

Cena:  309 zł za osobę  

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

INTEL EXTREME MASTERSPOLSKI REPREZENTANT IEM

PANORAMA WROCŁAWIA

WROCŁAW

Czas trwania:  2 dni

Cena:  289 zł za osobę  

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)



34 35

Zadzwoń lub napisz! Biuro Turystyki Żeglarskiej „Róża Wiatrów” tel.: +48 780 114 926, e-mail: wycieczki@roza.pl Zadzwoń lub napisz! Biuro Turystyki Żeglarskiej „Róża Wiatrów” tel.: +48 780 114 926, e-mail: wycieczki@roza.pl

34343434 3353535353333535353533553533333

WYCIECZKI 

DWUDNIOWE

– POLSKA

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Poznania 

–  miasta znanego przede wszyst-

kim z poznańskiej gwary, kozioł-

ków i  rogali świętomarcińskich. 

W  programie: zwiedzanie z prze-

wodnikiem m.in.: Ostrów Tum-

ski, Cytadela, ul. Św. Marcina, Plac 

Wolności, Stary Rynek, Jezioro 

Maltańskie. Wizyta w Rogalowym 

Muzeum poświęconym tradycji 

wypieku rogala, mającej już 150 lat. 

Zwiedzanie muzeum ma charakter 

interaktywny – w trakcie rogalo-

wego pokazu zwiedzający poznają 

sposób produkcji rogala według 

oryginalnej receptury. Celem mu-

zeum jest promowanie poznańskiej 

kultury i historii. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie. Wyjazd do Torunia. Zwie-

dzanie z przewodnikiem „Toruń 

legend i mitów”. W programie 

m.in.: Krzywa Wieża, fontanna Fli-

saka, Ratusz Staromiejski, Dwór 

Artusa, Katedra Świętojańska 

i  wieża katedralna, Zamek Krzy-

żacki, Smok toruński, Baszta Koci 

Łeb. Obiad. Wizyta w Żywym Mu-

zeum Piernika – interaktywnej 

placówce muzealnej, gdzie pod 

okiem Mistrza Piernikarskiego 

przygotować można własne pier-

niki. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje 2-5 osobowe z łazienka-

mi), wyżywienie (1x obiadokola-

cja, 1x śniadanie, 1x obiad), bilety 

wstępu, usługi przewodnika w Po-

znaniu i Toruniu oraz w zwiedza-

nych obiektach, opiekę pilota, re-

alizację programu, ubezpieczenie 

NNW (10 tys. zł).

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Poznania. 

Zwiedzanie z przewodnikiem 

m.in.: Ostrów Tumski, Cytadela, 

ul.  Św. Marcina, Plac Wolności, 

Stary Rynek, Jezioro Maltańskie. 

Wizyta w  Rogalowym Muzeum 

poświęconym tradycji wypieku 

rogala, mającej już 150 lat. Zwie-

dzanie muzeum ma charakter in-

teraktywny – w trakcie rogalowego 

pokazu zwiedzający poznają spo-

sób produkcji rogala według ory-

ginalnej receptury. Celem muzeum 

jest promowanie poznańskiej 

kultury i historii. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwaterowa-

nie z ośrodka. Wyjazd do Gniezna, 

czyli pierwszej stolicy Polski. W pro-

gramie: Drzwi Gnieźnieńskie 

– unikatowy zabytek sztuki romań-

skiej na skalę europejską, Katedra 

Gnieźnieńska, gdzie pierwszy król 

Polski otrzymał koronę. Przejazd do 

Biskupina. Zwiedzanie z przewod-

nikiem rezerwatu archeologicz-

nego z  dobrze zachowanymi po-

zostałościami osiedla obronnego 

kultury łużyckiej. Lekcja muzealna. 

Obiad. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), 

wyżywienie (1x obiadokolacja, 1x 

śniadanie, 1x obiad), bilety wstępu, 

usługi przewodnika w Poznaniu 

oraz w zwiedzanych obiektach, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Kruszwi-

cy. Wejście na legendarną Mysią 

Wieżę, której nazwa nawiązuje 

do legendy o Popielu – legendar-

nym władcy Polski. Zwiedzanie 

Muzeum Kolei Wąskotorowej 

i  zamku w Wenecji. Przejazd ko-

lejką wąskotorową na trasie We-

necja-Biskupin. Kolej już od ponad 

120 lat jest charakterystycznym 

elementem pałuckiego krajobra-

zu. Dziś korzystają z niej głównie 

turyści, jednak na przełomie XIX 

i  XX wieku Żnińska Kolej Powiato-

wa była głównym środkiem komu-

nikacji w  regionie, a przewożono 

nią płody rolne, towary, pocztę, 

natomiast do pracy, szkół i na targ 

dojeżdżali nią mieszkańcy Pałuk. 

Następnie zwiedzanie z przewodni-

kiem rezerwatu archeologiczne-

go w  Biskupinie z dobrze zacho-

wanymi pozostałościami osiedla 

obronnego kultury łużyckiej. Za-

kwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie, wykwaterowa-

nie z ośrodka. Wyjazd do Gniezna, 

czyli pierwszej stolicy Polski. W pro-

gramie: Drzwi Gnieźnieńskie 

– unikatowy zabytek sztuki romań-

skiej na skalę europejską; Katedra 

Gnieźnieńska, gdzie pierwszy król 

Polski otrzymał koronę. Przejazd do 

Centrum Edukacji i Rozrywki „Mi-

kroskala” w Koninie. W programie: 

wystawa makiet przedstawiających 

budowle oraz wydarzenia np. lą-

dowanie na Księżycu, wycinanie 

na ploterze termicznym fi gurek 

styropianowych, korzystanie z gier 

manualnych oraz zabawek kon-

strukcyjnych, projekcja fi lmu ukazu-

jącego etapy powstawania makiet. 

Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje typu studio 4-6 osobowe 

z łazienkami), wyżywienie (1x obia-

dokolacja, 1x śniadanie), bilety 

wstępu oraz usługi przewodnika 

w zwiedzanych obiektach, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

TORUŃ, POZNAŃ 

– CUKIERNICZA TRADYCJA

Czas trwania:  2 dni

Cena:  244 zł za osobę  

 (przy 45 uczestnikach 

+ 3 opiekunów gratis)

POZNAŃ, BISKUPIN, GNIEZNO

Czas trwania:  2 dni

Cena:  269 zł za osobę  

 (przy 45 uczestnikach 

+ 3 opiekunów gratis)

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA

KATEDRA GNIEŹNIEŃSKA

STARY RYNEK W POZNANIU

BISKUPIN, GNIEZNO, 

MIKROSKALA

Czas trwania:  2 dni

Cena:  249 zł za osobę    

 (przy 45 uczestnikach 

+ 3 opiekunów gratis)
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WYCIECZKI 

DWUDNIOWE

– POLSKA

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulowana 

została z uwzględnieniem dojazdu 

z Łodzi. Jeżeli jesteś zainteresowany 

ofertą dojazdu z innego miasta, 

napisz lub zadzwoń, chętnie 

przygotujemy spersonalizowaną 

ofertę specjalnie dla Ciebie!

Program

Dzień 1 – Wyjazd. Zwiedzanie 

Zamku Ogrodzieniec w  Podzam-

czu. Przejazd do Ojcowa. Zwie-

dzanie Ojcowskiego Parku Na-

rodowego z przewodnikiem. Park 

obejmuje przepiękną i malowniczą 

Dolinę Prądnika, charakteryzuje się 

bogatą fl orą i  fauną oraz interesu-

jącą przeszłością archeologiczną. 

W programie zwiedzania: zamek 

w Ojcowie, Grota Łokietka, Maczu-

ga Herkulesa. Przejazd do Kopalni 

Soli w Bochni w 2013 roku wpisa-

nej na Listę Światowego Dziedzic-

twa Kulturowego i  Przyrodniczego 

Ludzkości UNESCO. Zjazd do kopal-

ni, obiadokolacja, nocleg w komo-

rze Ważyn 250 m pod ziemią.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie i wyjazd z kopalni. Zwiedza-

nie Krakowa z przewodnikiem 

– Droga Królewska: Wawel i Stare 

Miasto (Katedra Wawelska, Groby 

i Krypty Królewskie oraz Dzwon 

Zygmunta, dziedziniec Zamku 

Królewskiego, Smok Wawelski, 

spacer ulicą Kanoniczną, Grodzką 

z Kościołem Św. Piotra i Pawła oraz 

kościołem Św. Andrzeja, przejście 

pod Pałac Biskupi ze słynnym 

„Oknem Papieskim", Uniwersytet 

Jagielloński – Collegium Maius, 

Rynek Główny, Wieża Ratuszowa, 

Sukiennice, Kościół Mariacki z Oł-

tarzem Wita Stwosza, Brama Flo-

riańska, Barbakan). Obiad. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(sala wieloosobowa w kopalni, łóż-

ka piętrowe) – śpiwór we własnym 

zakresie (pościel płatna + 15 zł/oso-

bę), wyżywienie (1x obiadokolacja, 

1x śniadanie, 1x obiad), bilety wstę-

pu, usługi przewodnika w Krakowie 

oraz w zwiedzanych obiektach, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

Program

Dzień 1 – Wyjazd. Przejazd do 

Krakowa. Zwiedzanie Krakowa 

z przewodnikiem – Droga Królew-

ska: Wawel i Stare Miasto (Katedra 

Wawelska, Groby i Krypty Królew-

skie oraz Dzwon Zygmunta, dzie-

dziniec Zamku Królewskiego, Smok 

Wawelski, spacer ulicą Kanoniczną, 

Grodzką z Kościołem Św. Piotra 

i Pawła oraz kościołem Św. Andrze-

ja, przejście pod Pałac Biskupi ze 

słynnym "Oknem Papieskim", Uni-

wersytet Jagielloński – Collegium 

Maius, Rynek Główny, Wieża Ratu-

szowa, Sukiennice, Kościół Mariac-

ki z Ołtarzem Wita Stwosza, Brama 

Floriańska, Barbakan). Zakwatero-

wanie. Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie i wyjazd do Zatoru. Przyjazd 

do Energylandii – największego 

Parku Rozrywki w Polsce prze-

znaczonego dla wszystkich grup 

wiekowych. Energylandia oferuje 

kilkadziesiąt atrakcji, które znaj-

dują się na obszarze 26 hektarów. 

Ze wszystkich urządzeń i atrak-

cji korzystać można bez limitu. 

Park podzielony jest na 4 strefy: 

Bajkolandię (przeznaczoną dla 

najmłodszych), Strefę Familijną, 

Strefę Ekstremalną (dla fanów 

adrenaliny), Water Park (dla miło-

śników wodnych atrakcji). W  pro-

gramie korzystanie z dowolnie wy-

branych atrakcji. W  międzyczasie 

obiad. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x  nocleg 

(pokoje typu studio 2+2, z  łazien-

kami), wyżywienie (1x  obiado-

kolacja, 1x śniadanie, 1x obiad), 

bilety wstępu, usługi przewodnika 

w  Krakowie, opiekę pilota, realiza-

cję programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

Program

Dzień 1 – Wyjazd. Przejazd do 

Krakowa. Zwiedzanie Krako-

wa z  przewodnikiem – Droga 

Królewska: Wawel i Stare Mia-

sto (Katedra Wawelska, Groby 

i  Krypty Królewskie oraz Dzwon 

Zygmunta, dziedziniec Zamku 

Królewskiego, Smok Wawelski, 

spacer ulicą Kanoniczną, Grodzką 

z Kościołem Św. Piotra i Pawła oraz 

kościołem Św.  Andrzeja, przejście 

pod Pałac Biskupi ze słynnym 

„Oknem Papieskim", Uniwersytet 

Jagielloński – Collegium Maius, 

Rynek Główny, Wieża Ratuszo-

wa, Sukiennice, Kościół Mariacki 

z Ołtarzem Wita Stwosza, Brama 

Floriańska, Barbakan). Zakwate-

rowanie. Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie i wyjazd do Wieliczki. Zwie-

dzanie Kopalni Soli – klasyczna 

trasa turystyczna: wykute w  soli 

piękne komory, niesamowite pod-

ziemne jeziora, majestatyczne kon-

strukcje ciesielskie i unikalne solne 

rzeźby. Obiad. Powrót.*

*  Możliwość dodania do programu: 

zwiedzania „Podziemi Rynku” 

w  Krakowie, zwiedzania Miejsca 

Pamięci Auschwitz-Birkenau, 

zwiedzania Ojcowskiego Parku 

Narodowego.

Cena zawiera

Transport autokarem, 1x nocleg 

(pokoje typu studio 2+2, z łazienka-

mi), wyżywienie (1x obiadokolacja, 

1x śniadanie, 1x obiad), bilety wstę-

pu, usługi przewodnika w Krakowie 

oraz w zwiedzanych obiektach, 

opiekę pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

KRAKÓW, WIELICZKA

Czas trwania:  2 dni

Cena:  249 zł za osobę  

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

KRAKÓW, ZATOR - ENERGYLANDIA

Czas trwania:  2 dni

Cena:  309 zł za osobę  

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

OGRODZIENIEC, OJCOWSKI PARK 

NARODOWY, KRAKÓW, BOCHNIA 

– SZLAKIEM ORLICH GNIAZD

Czas trwania:  2 dni

Cena:  299 zł za osobę  

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

WIDOK NA ZAMEK OGRODZIENIEC Z GÓRY JANOWSKIEGO

ENERGYLANDIA

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE
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WYCIECZKI 

TRZY I 

CZTERODNIOWE

– POLSKA

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Kazimierza 

Dolnego. Zwiedzanie z  prze-

wodnikiem: zamek, baszta, rynek, 

Cmentarz Żydowski (Ściana Pła-

czu), Góra Trzech Krzyży, Wąwóz 

Korzeniowy Dół. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie, wykwate-

rowanie. Wyjazd do Lublina. Wi-

zyta w  Muzeum na Majdanku 

mieszczącym się na terenie byłego 

niemieckiego obozu koncentra-

cyjnego – lekcja muzealna połą-

czona ze zwiedzaniem. Zwiedza-

nie Lublina z  przewodnikiem. 

Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 3 – Śniadanie. Wyjazd do 

Sandomierza. Zwiedzanie z prze-

wodnikiem: Brama Opatowska 

(taras widokowy), Podziemna 

Trasa Turystyczna, Bazylika Kate-

dralna, Kościół Świętego Jakuba, 

dziedziniec zamkowy, sandomier-

skie wąwozy lessowe, Ucho Igielne, 

czyli Furta Dominikańska. Obiad. 

Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 2x nocleg 

(pokoje 2-6 osobowe, częściowo 

z łazienkami), wyżywienie (2x obia-

dokolacja, 2x śniadanie, 1x obiad), 

bilety wstępu, usługi przewodnika 

w zwiedzanych miastach oraz w 

zwiedzanych obiektach, opiekę pi-

lota, realizację programu, ubezpie-

czenie NNW (10 tys. zł).

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulo-

wana została z uwzględnieniem 

dojazdu z Łodzi. Jeżeli jesteś 

zainteresowany ofertą dojazdu 

z innego miasta, napisz lub za-

dzwoń, chętnie przygotujemy 

spersonalizowaną ofertę spe-

cjalnie dla Ciebie!

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Gdańska. 

Zwiedzanie z przewodnikiem: 

Brama Złota, ul. Długa, Ratusz, Dłu-

gi Targ, Zielona Brama, port na Mo-

tławie, Żuraw, spacer do Pomnika 

Obrońców Wybrzeża. Przejazd do 

Gdyni. Zakwaterowanie. Obiado-

kolacja.

*Dzień 2 – Śniadanie. Spacer po 

molo w Gdyni-Orłowo. Przejście 

klifem Orłowskim przez Kępę 

Redłowską do bulwaru gdyńskie-

go i  Skweru Kościuszki. Wizyta 

w  porcie, zwiedzanie statku-mu-

zeum „Dar Pomorza” z przewod-

nikiem. Wejście na Kamienną 

Górę, przejście ulicą Świętojańską. 

Obiadokolacja.

Dzień 3 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie. Przejazd do Sopotu. Przej-

ście ulicą Bohaterów Monte Casi-

no – reprezentacyjnym deptakiem 

zwanym Monciakiem. Wejście na 

latarnię morską. Powrót. Obiad 

w drodze powrotnej.

*  W Gdyni możliwość zamiany na 

zwiedzanie Muzeum Oceanogra-

fi cznego i Akwarium Morskiego 

lub zwiedzanie i  zajęcia w Mu-

zeum Emigracji.

Cena zawiera

Transport autokarem, 2x nocleg 

(pokoje 2-6 osobowe, częściowo 

z łazienkami), wyżywienie (2x obia-

dokolacja, 2x śniadanie, 1x obiad), 

bilety wstępu, usługi przewodnika 

w Gdańsku oraz w  zwiedzanych 

obiektach, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

PORT NAD MOTŁAWĄ,  GDAŃSK ZAMEK W LUBLINIE KAZIMIERZ DOLNY FONTANNA NEPTUNA

TRÓJMIASTO

Czas trwania:  3 dni

Cena:  329 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

LUBELSZCZYZNA

Czas trwania:  3 dni

Cena:  369 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)
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WYCIECZKI 

TRZY I 

CZTERODNIOWE

– POLSKA

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Gdańska. 

Zwiedzanie z przewodnikiem: 

Brama Złota, ul. Długa, Ratusz, Dłu-

gi Targ, Zielona Brama, port na Mo-

tławie, Żuraw, spacer do Pomnika 

Obrońców Wybrzeża. Przejazd do 

Kątów Rybackich. Zakwaterowa-

nie, obiadokolacja. Gry i zabawy 

sportowe na terenie ośrodka lub 

spacer nad morze.

Dzień 2 – Śniadanie. Udział 

w  warsztatach bursztynniczych. 

Gra terenowa „Poszukiwacze 

bursztynowych skarbów” – realizo-

wana na plaży i w lesie, polegająca 

na poszukiwaniu za pomocą loka-

lizatorów gps i wykrywaczy metali 

ukrytych bursztynowych skarbów.* 

Obiad. Rejs statkiem po Zalewie 

Wiślanym. Kolacja. Ognisko z  pie-

czeniem kiełbasek.

Dzień 3 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie, wyjazd z ośrodka. Przejazd 

do Malborka. Zwiedzanie zamku 

z przewodnikiem – największego 

gotyckiego zespołu zamkowego na 

świecie. Obiad. Powrót.

*  Możliwość zamiany na warsztaty 

bursztynnicze (prelekcja o bursz-

tynie, pokaz bursztynu i  inkluzji, 

poznanie właściwości fi zycznych 

i chemicznych bursztynu, pokaz 

topienia bursztynu, zajęcia warsz-

tatowe polegające na szlifowaniu 

i polerowaniu bursztynów).

Cena zawiera

Transport autokarem, 2x nocleg 

(pokoje 2-5 osobowe z łazienka-

mi), wyżywienie (1x obiadokolacja, 

2x śniadanie, 2x obiad, ognisko 

z kiełbaskami), bilety wstępu, usłu-

gi przewodnika w Gdańsku oraz 

w  zwiedzanych obiektach, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Malborka. 

Zwiedzanie zamku z przewodni-

kiem – największego gotyckiego 

zespołu zamkowego na świecie. 

Przejazd do Krynicy Morskiej. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja. 

Gry i  zabawy sportowe na terenie 

ośrodka lub spacer nad morze.

Dzień 2 – Śniadanie. Wyjazd do 

Fromborka. Zwiedzanie Muzeum 

Mikołaja Kopernika (Planeta-

rium, Wieża Radziejowskiego) oraz 

dziecińca w ufortyfi kowanym Ze-

spole Katedralnym; spacer na molo. 

Rejs do Krynicy Morskiej po Za-

lewie Wiślanym. Spacer do Portu 

Rybackiego w Krynicy Morskiej. 

Obiadokolacja. Ognisko z piecze-

niem kiełbasek.

Dzień 3 – Śniadanie. Spacer nad 

morze. Wykwaterowanie, wyjazd 

z ośrodka. Zwiedzanie Centrum 

Edukacji i Promocji w Szymbar-

ku.* Obiad. Powrót.

*  Możliwość zamiany na zwiedzanie 

Gdańska z przewodnikiem.

Cena zawiera

Transport autokarem, 2x nocleg 

(pokoje 2-5 osobowe z łazienka-

mi), wyżywienie (2x obiadokolacja, 

2x  śniadanie, 1x obiad, ognisko 

z  kiełbaskami), bilety wstępu oraz 

usługi przewodnika w zwiedzanych 

obiektach, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

AKTYWNY WYPOCZYNEKUL. DŁUGA W GDAŃSKU PORT W KRYNICY MORSKIEJ FROMBORK

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulo-

wana została z uwzględnieniem 

dojazdu z Łodzi. Jeżeli jesteś 

zainteresowany ofertą dojazdu 

z innego miasta, napisz lub za-

dzwoń, chętnie przygotujemy 

spersonalizowaną ofertę spe-

cjalnie dla Ciebie!

GDAŃSK I MALBORK 

Czas trwania:  3 dni

Cena:  384 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)

MALBORK I ZALEW WIŚLANY

Czas trwania:  3 dni

Cena:  399 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)
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WYCIECZKI 

TRZY I 

CZTERODNIOWE

– POLSKA

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Wrocławia. 

Zwiedzanie z przewodnikiem, 

w programie m.in.: Rynek; Ratusz; 

Piwnica Świdnicka; zabytkowy prę-

gierz, wrocławskie krasnale – histo-

ria spiżowych skrzatów; Plac Solny 

(największy targ kwiatowy we Wro-

cławiu); Stare Jatki Miejskie – Spi-

żowy Pomnik Zwierząt Rzeźnych; 

Dawne Więzienie Miejskie; Uni-

wersytet Wrocławski; Promenada 

Staromiejska, punkt widokowy na 

Ostrów Tumski; Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich, ogrody barokowe. 

Przejazd w Karkonosze. Zakwate-

rowanie. Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Piesza wy-

cieczka z przewodnikiem: wejście 

na Śnieżkę, Kaplica Św. Wawrzyń-

ca na Śnieżce, Kocioł Małego Sta-

wu, Kościół Wang. Obiadokolacja. 

Ognisko.

Dzień 3 – Śniadanie. Wykwate-

rowanie. Przejazd do Szklarskiej 

Poręby. Spacer nad Wodospad 

Szklarki. Przejazd do Piechowic. 

Zwiedzanie Huty Szkła „Julia”. * 

Obiad. Powrót.

*  Możliwość zamiany na zajęcia te-

renowe w Sudeckiej Zagrodzie 

Edukacyjnej (dostosowane do 

wieku uczestników).

Cena zawiera

Transport autokarem, 2x nocleg 

(pokoje 2-5 osobowe z łazienka-

mi), wyżywienie (2x obiadokolacja, 

2x  śniadanie, 1x obiad, ognisko 

z kiełbaskami), bilety wstępu, usłu-

gi przewodnika we Wrocławiu oraz 

w zwiedzanych obiektach, usługi 

przewodnika górskiego, opiekę pi-

lota, realizację programu, ubezpie-

czenie NNW (10 tys. zł).

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulo-

wana została z uwzględnieniem 

dojazdu z Łodzi. Jeżeli jesteś 

zainteresowany ofertą dojazdu 

z innego miasta, napisz lub 

zadzwoń, chętnie przygotuje-

my spersonalizowaną ofertę 

specjalnie dla Ciebie!

Program

Dzień 1 – Wyjazd. Przejazd do 

Kłodzka. Zwiedzanie Twierdzy 

Kłodzko z przewodnikiem (część 

górna oraz podziemne labirynty). 

Spacer po Starówce, wejście na 

most gotycki. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Spacer szla-

kiem Błędnych Skał (zespół form 

skalnych o wysokości 6 - 11 m, 

wytworzonych wskutek wietrzenia 

piaskowca, tworzących labirynt 

szczelin i zaułków). Obiad. Wyciecz-

ka piesza – wejście na Szczeliniec. 

Kolacja. Ognisko.

Dzień 3 – Śniadanie. Wykwate-

rowanie. Przejazd do Czermnej. 

Wizyta w Kaplicy czaszek. Zajęcia 

(do wyboru) w gospodarstwie 

Urszuli i Bogusława Gorczyń-

skich – Szlak Ginących Zawodów. 

Obiad. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 2x nocleg 

(pokoje 2-5 osobowe z łazienka-

mi), wyżywienie (1x obiadokolacja, 

2x śniadanie, 2x obiad, 1x kola-

cja, ognisko z kiełbaskami), bilety 

wstępu oraz usługi przewodnika 

w zwiedzanych obiektach, opiekę 

pilota, realizację programu, ubez-

pieczenie NNW (10 tys. zł).

PANORAMA KŁODZKAWIDOK NA ŚNIEŻKĘ RYNEK WE WROCŁAWIU POŚRÓD BŁĘDNYCH SKAŁ

KOTLINA KŁODZKA 

I GÓRY STOŁOWE

Czas trwania:  3 dni

Cena:  394 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)

WROCŁAW I KARKONOSZE

Czas trwania:  3 dni

Cena:  354 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

 + 3 opiekunów gratis)
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WYCIECZKI 

TRZY I 

CZTERODNIOWE

– POLSKA

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulo-

wana została z uwzględnieniem 

dojazdu z Łodzi. Jeżeli jesteś 

zainteresowany ofertą dojazdu 

z innego miasta, napisz lub 

zadzwoń, chętnie przygotuje-

my spersonalizowaną ofertę 

specjalnie dla Ciebie!

Program

Dzień 1 – Wyjazd. Przejazd do Kro-

sna. Zwiedzanie Centrum Dzie-

dzictwa Szkła z przewodnikiem. 

Obiad. Przejazd nad Solinę. Spacer 

do zaporze. Rejs statkiem po Je-

ziorze Solińskim. Zakwaterowanie. 

Kolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Całodzienna 

piesza wycieczka górska z prze-

wodnikiem: Połonina Wetlińska 

-   Chatka Puchatka - Połonina Ca-

ryńska. Obiadokolacja.

Dzień 3 – Śniadanie. Całodzienna 

piesza wycieczka górska z prze-

wodnikiem trasą: Krzemieniec - Tar-

nica lub Mała Rawka - Wielka Raw-

ka -  Krzemieniec. Obiadokolacja. 

Ognisko.

Dzień 4 – Śniadanie. Wykwate-

rowanie. Wyjazd do Uherców Mi-

neralnych. Przejażdżka rowerami 

drezynowymi na trasie Uherce 

Mineralne - Stefkowa - Uherce Mi-

neralne lub Uherce Mineralne - Ol-

szanica - Uherce Mineralne. Obiad. 

Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 3x nocleg 

(pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), 

wyżywienie (2x obiadokolacja, 

3x śniadanie, 2x obiad, 1x kolacja, 

ognisko z kiełbaskami), bilety 

wstępu oraz usługi przewodnika 

w zwiedzanych obiektach, usługi 

przewodnika górskiego, opiekę 

pilota, realizację programu, 

ubezpieczenie NNW (10 tys. zł).

POKAZ W CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA JEZIORO SOLIŃSKIE

WYCIECZKA W BIESZCZADY

Czas trwania:  4 dni

Cena:  499 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

+ 3 opiekunów gratis)

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Małego Ci-

chego. Zakwaterowanie. Obiad. 

Przejazd do Zakopanego. Wejście 

piesze na Gubałówkę skąd rozta-

cza się wspaniały widok na Zako-

pane oraz Tatry. Zabawa – konkurs 

fotografi czny. Następnie spacer na 

Butrowy Wierch. Kolacja. Rozstrzy-

gnięcie konkursu z nagrodami.

Dzień 2 – Śniadanie. Spływ ponto-

nowy Dunajcem Sromowce Niż-

ne - Szczawnica. Obiad. Warsztaty 

z wyrobu masła, zapoznanie ze 

strojami góralskimi, konkursy, za-

bawy. Kolacja. Ognisko.

Dzień 3 – Śniadanie. Wycieczka do 

bacówki w Dolinie Kościeliskiej, 

warsztaty z produkcji oscypków, 

poznanie szałasu pasterskiego, ko-

szaru do gromadzenia owiec oraz 

regionalnego stroju bacy i juhasów 

spacer doliną z przewodnikiem. 

Obiad. Wyjazd.

Możliwość realizacji 

programu obejmującego:

 ▪  warsztaty z malowania na szkle 

(tradycyjne wzory podhalańskie)

 ▪wjazd na Kasprowy Wierch

 ▪wjazd na Wielką Krokiew

 ▪wejście na Butrowy Wierch 

Cena zawiera

Transport autokarem, 2x nocleg 

(pokoje 2-4 osobowe z łazienkami), 

wyżywienie (2x kolacja, 2x śniada-

nie, 3x obiad, ognisko z  kiełbaska-

mi), bilety wstępu, usługi przewod-

nika w zwiedzanych miastach oraz 

w zwiedzanych obiektach, usługi 

przewodnika górskiego, opiekę pi-

lota, realizację programu, ubezpie-

czenie NNW (10 tys. zł).

WIDOK Z GUBAŁÓWKI GÓRALSKIE PRZYSMAKI

ZAKOPANE 

„HEJ SPOD SAMIUŚKICH TATER”

Czas trwania:  3 dni

Cena:  349 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach + 3 opiekunów gratis)
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WYCIECZKI 

TRZY I 

CZTERODNIOWE

– POLSKA

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Krakowa. 

Zwiedzanie z przewodnikiem 

–  Droga Królewska: Wawel i Stare 

Miasto (Katedra Wawelska, Groby 

i Krypty Królewskie oraz Dzwon 

Zygmunta, dziedziniec Zamku 

Królewskiego, Smok Wawelski, 

spacer ulicą Kanoniczną, Grodzką 

z Kościołem Św. Piotra i Pawła oraz 

kościołem Św. Andrzeja, przej-

ście pod Pałac Biskupi ze słynnym 

„Oknem Papieskim”, Uniwersytet 

Jagielloński – Collegium Maius, 

Rynek Główny, Wieża Ratuszo-

wa, Sukiennice, Kościół Mariacki 

z  Ołtarzem Wita Stwosza, Brama 

Floriańska, Barbakan). Przejazd do 

Małego Cichego. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Wyjazd do 

Zakopanego. Zwiedzanie z prze-

wodnikiem: Krupówki, Muzeum 

Tatrzańskie (wybrany oddział), stary 

kościółek i cmentarz na Pęksowym 

Brzyzku. Wejście na Gubałów-

kę. Powrót do pensjonatu. Obiad. 

Warsztaty w pensjonacie: wyrób 

masła, zapoznanie ze strojami gó-

ralskimi, konkursy, zabawy. Kolacja. 

Zajęcia zorganizowane.

Dzień 3 – Śniadanie. Wycieczka do 

bacówki w Dolinie Kościeliskiej, 

warsztaty z produkcji oscypków, 

poznanie szałasu pasterskiego, ko-

szaru do gromadzenia owiec oraz 

regionalnego stroju bacy i juhasów, 

spacer doliną z  przewodnikiem. 

Obiad. Wyjazd do Białki Tatrzań-

skiej. Dwugodzinna wizyta w ter-

mach. Powrót do pensjonatu. Kola-

cja. Ognisko.

Dzień 4 – Śniadanie. Wykwate-

rowanie. Przejazd do Wieliczki. 

Zwiedzanie Kopalni Soli klasycz-

ną trasą turystyczną: wykute w soli 

piękne komory, niesamowite pod-

ziemne jeziora, majestatyczne kon-

strukcje ciesielskie i unikalne solne 

rzeźby. Obiad. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 3x nocleg 

(pokoje 2-4 osobowe z łazienka-

mi), wyżywienie (1x obiadokolacja, 

3x śniadanie, 3x obiad, 2x kolacja 

ognisko z kiełbaskami), bilety wstę-

pu, usługi przewodnika w zwiedza-

nych miastach oraz w zwiedzanych 

obiektach, usługi przewodnika 

górskiego, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulo-

wana została z uwzględnieniem 

dojazdu z Łodzi. Jeżeli jesteś 

zainteresowany ofertą dojazdu 

z innego miasta, napisz lub 

zadzwoń, chętnie przygotuje-

my spersonalizowaną ofertę 

specjalnie dla Ciebie!

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Krakowa. 

Zwiedzanie z przewodnikiem 

– Droga Królewska: Wawel i Stare 

Miasto (Katedra Wawelska, Groby 

i Krypty Królewskie oraz Dzwon 

Zygmunta, dziedziniec Zamku Kró-

lewskiego, Smok Wawelski, spacer 

ulicą Kanoniczną, Grodzką z Ko-

ściołem Św. Piotra i Pawła oraz ko-

ściołem Św. Andrzeja, przejście pod 

Pałac Biskupi ze słynnym „Oknem 

Papieskim”, Uniwersytet Jagielloń-

ski – Collegium Maius, Rynek Głów-

ny, Wieża Ratuszowa, Sukiennice, 

Kościół Mariacki z  Ołtarzem Wita 

Stwosza, Brama Floriańska, Barba-

kan). Przejazd do Małego Cichego. 

Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 2 – Śniadanie. Całodzienna 

wycieczka piesza z przewodni-

kiem: Czarny Staw, Morskie Oko, 

Dolina Pięciu Stawów (do wyboru). 

Obiadokolacja.

Dzień 3 – Śniadanie. Przejazd do 

Zakopanego. Zwiedzanie z prze-

wodnikiem: Krupówki, Muzeum 

Tatrzańskie (wybrany oddział), 

stary kościółek i cmentarz na Pęk-

sowym Brzyzku. Obiad. Spływ 

pontonowy Dunajcem na trasie: 

Sromowce Niżne - Szczawnica. Ko-

lacja. Ognisko.

Dzień 4 – Śniadanie. Wykwatero-

wanie. Przejazd do Wieliczki. Zwie-

dzanie Kopalni Soli klasyczną 

trasą turystyczną: wykute w soli 

piękne komory, niesamowite pod-

ziemne jeziora, majestatyczne kon-

strukcje ciesielskie i unikalne solne 

rzeźby. Obiad. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, 3x nocleg 

(pokoje 2-4 osobowe z łazienka-

mi), wyżywienie (2x obiadokolacja, 

3x śniadanie, 2x obiad, 1x kolacja, 

ognisko z kiełbaskami), bilety wstę-

pu, usługi przewodnika w zwiedza-

nych miastach oraz w zwiedzanych 

obiektach, usługi przewodnika 

górskiego, opiekę pilota, realizację 

programu, ubezpieczenie NNW 

(10 tys. zł).
CZARNY STAW GĄSIENICOWYBACÓWKA

KRAKÓW, ZAKOPANE, 

WIELICZKA – AKTYWNIE

Czas trwania:  4 dni

Cena:  469 zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

+ 3 opiekunów gratis)

KRAKÓW, ZAKOPANE, 

WIELICZKA – REGIONALNIE

Czas trwania:  4 dni

Cena:  459 zł za osobę

 (przy 45 uczestnikach 

+ 3 opiekunów gratis)
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WYCIECZKI 

TRZYDNIOWE 

– ZAGRANICA

Program

Dzień 1 –  Wyjazd w godzinach po-

rannych. Zakwaterowanie, obiad. 

Zwiedzanie Liptowskiego Miku-

lasza. Kolacja. Ognisko.

Dzień 2 – Śniadanie, zwiedzanie 

Demianowskiej Jaskini Wolno-

ści (lub Demianowskiej Jaskini 

Lodowej – do wyboru). Wjazd 

kolejką linową na Chopok. Dwu-

daniowy obiad w restauracji na 

szczycie. Wycieczka szlakiem 

górskim po południowej stro-

nie Chopoka, ponowny wjazd na 

szczyt, powrót do autokaru (do 

wyboru: kolejką linową, pieszo lub 

opcja łączona). Kolacja. Wieczo-

rem konkurs karaoke.

Dzień 3 – Śniadanie, wykwatero-

wanie. Przejazd do aquaparku 

Tatralandia (długość pobytu uza-

leżniona od oczekiwanej godziny 

powrotu). Dwudaniowy obiad 

w aquaparku. Powrót.

Program fakultatywny:

Zwiedzanie Tatrapolis – 21 zł; moż-

liwość zamiany wizyty w Tatralandii 

na wizytę w aquaparku Gino Paradi-

se w Beszeniowej.

Cena zawiera

Transport autokarem, realizację 

programu, bilety wstępu do od-

wiedzanych obiektów, wyżywie-

nie (2x  śniadanie, 3x dwudaniowy 

obiad, 2x kolacja), 2x nocleg (pokoje 

2-5 os. z łazienkami i TV), opiekę pi-

lota, ubezpieczenie NNW (10 tys. zł), 

KL i kosztów ratownictwa górskiego.

Program

Dzień 1 – Wyjazd do Berlina. 

Zwiedzanie z przewodnikiem 

– Plac Aleksandra, Wyspa Muze-

ów, Brama Branderburska, Aleja 

pod Lipami, Kolumna Zwycię-

stwa, Plac Poczdamski, Pomnik 

Pomordowanych Żydów Europy. 

Wjazd na taras widokowy kultowej 

Berliner Fernsehturm – wieży 

telewizyjnej stojącej na zachód 

od Alexanderplatz w berlińskiej 

dzielnicy Mitte. (Opcja fakultatyw-

na – obiad w restauracji na szczy-

cie wieży). Przejazd do miejsca 

zakwaterowania, obiadokolacja. 

Wieczorny spacer brzegiem jezio-

ro Więzno (Großer Wannsee).

Dzień 2 – Śniadanie, przejazd do 

Tropical Islands. Całodniowy po-

byt w kultowym tropikalnym parku 

rozrywki i wypoczynku. Wewnątrz 

głównej hali panuje temperatura 

26°C, co w połączeniu z wilgotno-

ścią powietrza wynoszącą około 

64% przyczynia się do ciepłego, 

„tropikalnego” mikroklimatu. W hali 

znajduje się największy las tropi-

kalny świata pod dachem z roślin-

nością tropikalną, a także plaża. Do 

dyspozycji odwiedzających są ba-

seny, bary i restauracje. Tropikalna 

wyspa jest otwarta przez całą dobę 

i przez cały rok. Obiadokolacja 

w miejscu zakwaterowania.

Dzień 3 – Śniadanie, przejazd do 

Poczdamu. Zwiedzanie z prze-

wodnikiem – Pałac Sanssouci, Pa-

łac Cecilienhof, Alter Markt, Nowy 

Rynek, Dzielnica Holenderska. 

Przejazd do Berlina, zwiedzanie 

Niemieckiego Muzeum Historycz-

nego (niem. Deutsches Historisches 

Museum, DHM) umiejscowionego 

w Zeughaus, najstarszym budynku 

alei Unter den Linden w centralnej 

dzielnicy Berlina. Powrót.

Cena zawiera

Transport autokarem, realizację 

programu, bilety wstępu do zwie-

dzanych obiektów (Berliner Fern-

sehturm, Tropical Islands, Muzeum 

Historyczne), usługi przewodnickie 

w Berlinie i Poczdamie, wyżywienie 

(2x śniadanie, 2x obiadokolacja), 

2x  nocleg, opiekę pilota, ubezpie-

czenie NNW (10 tys. złotych) i KL.

Cena transportu uwzględniona 

w poniższych ofertach skalkulo-

wana została z uwzględnieniem 

dojazdu z Łodzi. Jeżeli jesteś 

zainteresowany ofertą dojazdu 

z innego miasta, napisz lub 

zadzwoń, chętnie przygotuje-

my spersonalizowaną ofertę 

specjalnie dla Ciebie!

AQUAPARK W BESZENIOWEJ DOLINA DEMIANOWSKA PLAC ALEKSANDRA, BERLINCECILIENHOF, POCZDAM

TATRY SŁOWACKIE

Czas trwania:  3 dni

Cena:   499  zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

+ 3 opiekunów gratis)

BERLIN, POCZDAM, 

TROPICAL ISLANDS

Czas trwania:  3 dni

Cena:   699  zł za osobę 

 (przy 45 uczestnikach 

+ 3 opiekunów gratis)



Oferty w niniejszym katalogu są skalkulowane 
dla 45 uczestników i 3 opiekunów, w przypadku innej ilości 

uczestników chętnie przygotujemy spersonalizowaną ofertę

Przy organizacji drugiej i kolejnych wycieczek 
oferujemy atrakcyjne rabaty oraz miłe niespodzianki 
dla nauczycieli korzystających z naszych usług

Do każdej wycieczki (powyżej 40 uczestników) 
oferujemy jedno darmowe miejsce dla ucznia 

w trudnej sytuacji fi nansowej

Najważniejsze informacje o nas i naszych wycieczkach:

Zajrzyj również na naszą stronę internetową, 
gdzie znajdziesz jeszcze więcej ciekawych programów wycieczek!

INFOLINIA: 780 114 926
www.roza.pl

Posiadamy 20 lat doświadczenia 
na rynku usług turystycznych
Posiadamy 20 lat doświadczenia 
na rynku usług turystycznych

 Opiekunowie NIE PŁACĄ 
za udział w naszych wycieczkach
(1 opiekun na 15 uczestników)

 Opiekunowie NIE PŁACĄ 
za udział w naszych wycieczkach
(1 opiekun na 15 uczestników)


