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WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje w nim zawarte nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłki.

Biuro Podróży INDEX
ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice

tel. 32 781 83 41, 32 209 78 78; fax. 32 206 80 22
biuro@indexpolska.com.pl;
www.indexpolska.com.pl

TELEFONY ALARMOWE:
+48 784 442 044,
+48 600 262 003

czynne 24h na dobę
w czasie trwania wycieczek

WAŻNE INFORMACJE:
REZERWACJI WYCIECZKI możecie Państwo dokonać 
telefonicznie lub drogą mailową. Prosimy pamiętać, że 
dokonanie rezerwacji terminu wycieczki stanowi zobo-
wiązanie tylko dla biura, a nie dla Państwa i jest bez-
płatne. Jest to czas niezbędny do zorientowania się czy 
w szkole jest odpowiednia ilość chętnych osób. Prosimy 
o odpowiedź (telefonicznie lub mailem) z potwierdze-
niem lub anulowaniem rezerwacji.
PROGRAMY w katalogu są programami ramowymi, 
które dostosowujemy do Państwa wskazówek i potrzeb. 
Wysyłamy je bezpłatnie, a także - na życzenie - przyjeż-
dżamy do szkół na prezentację oferty oraz podpisanie 
umowy.
CENY są cenami umownymi, które mogą ulec zmianie. 
Kalkulowane są dla grup szkolnych (55, 45 i 30 osobo-

DRODZY NAUCZYCIELE,
• posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w organizacji wycieczek,
     zielonych szkół, kolonii i zimowisk,
• jesteśmy liderem turystyki młodzieżowej w Polsce,
• należymy do Śląskiej i Polskiej Izby Turystyki,
• posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe Signal Iduna,
• organizujemy wyjazdy z całej Polski w dowolnych terminach,
• wyjechało z nami ponad 600 000 zadowolonych klientów,
• współpracujemy z ponad 800 szkołami, od których posiadamy referencje.

NASZE ATUTY:
• bezpieczne i komfortowe autokary
• sprawdzone obiekty
• odpowiedzialna i kompetentna kadra
• atrakcyjne programy wycieczek, które można modyfikować
• bezpłatne miejsca i wynagrodzenie dla opieki
• NAJLEPSZE CENY

wych). Zapewniamy miejsca bezpłatne dla opiekunów  
(1 na 15 osób). Ceny wycieczek obejmują transport, 
noclegi, wyżywienie, pilotów/przewodników oraz 
rezerwacje wstępów (jeśli jest to konieczne). Ceny 
wycieczek nie zawierają kosztów biletów wstępu oraz 
przejazdów komunikacją miejską. W przypadku wycie-
czek zagranicznych ceny nie zawierają ewentualnych 
przewodników lokalnych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE podczas trwania imprezy 
są dodatkowo płatne, podane ceny w katalogu kalkulo-
wane są dla grup min. 55 osób.
KOSZTY BILETÓW WSTĘPU są niezależne od biura 
i mogą ulec zmianie. Zalecamy w tym celu zbieranie od 
uczestników wyższej kwoty. Orientacyjne ceny biletów 
wstępu podajemy w przygotowanej ofercie wyjazdu.
WARUNKI UCZESTNICTWA, warunki ubezpieczenia, 

certyfikaty i referencje dostępne są na naszej stronie 
internetowej.
UBEZPIECZENIE: Uczestnicy imprez zagranicznych 
ubezpieczani zostają w fimie Signal Iduna na kwotę 
10.000 EUR od kosztów leczenia (7.000 EUR dla krajów: 
Niemcy, Słowacja, Czechy, Ukraina, Litwa), 7000 zł od 
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty 
bagażu na kwotę 800 zł. Zalecamy dodatkowo uczest-
nikom wycieczek zawarcie umowy ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji.
ŁĄCZENIE GRUP: jeżeli mają Państwo małą grupę, 
a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponuje-
my połączenie z inną grupą w podobnym przedziale 
wiekowym.

Wojciech Więcek

i Zespół Biura Podróży INDEX

Podchodzimy indywidualnie  
do Klienta.

Istnieje możliwość negocjacji cen!!! WYCIECZKI DLA MAŁYCH GRUP
NA DOŁĄCZENIE = NISKA CENA

JEST CZŁONKIEM ŚLĄSKIEJ IZBY TURYSTYKI 
i IZBY TURYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NINIEJSZYM ZAŚWIADCZA SIĘ, ŻE

CERTYFIKAT CZŁONKOWSKI
na 2021 rok

Biuro Podróży
INDEX
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ŚL. • RADZIONKÓW • MYSŁOWICE • MIKOŁÓW, ŁA-
ZISKA GÓRNE • GLIWICE • ŻARKI, STARY MŁYN • TY-
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PSZCZYNA   14
GÓRA ŚW. ANNY· 14
TARNOWSKIE GÓRY· 14
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ŚLĄSKIE ZAMKI I PAŁACE   14
– Moszna, Kamień Śl., Rogów 
ZIMOWE ATRAKCJE:

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

KULIG – Wisła 15
MANUFAKTURA bombek / pisanek                      · 15
JARMARK BOŻONARODZENIOWY  15
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

OJCOWSKI PARK NARODOWY  15
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JASKINIA WIERZCHOWSKA  15
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BIELSKO-BIAŁA   16
– Studio Filmów Rysunkowych
TOSZEK  16
MUZEUM CHLEBA 16
CENTRUM BAJEK W PACANOWIE 16
STRYSZAWA – Beskidzkie Centrum   16
Zabawkarstwa Ludowego 
„ZACZAROWANY LAS” 16
„ZACZAROWANA CHATA”  16
JURAJSKA SPIŻARNIA   17
IZBA TRADYCJI – warsztaty   17
OSIKOWA DOLINA – warsztaty  17
TARNOWICE STARE  – warsztaty  17
OŚWIĘCIM  17
ZATORLAND – Park Mitologiczny  17
LEGENDIA ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO 18
DINOZATORLAND   18
PARK MINIATUR   18
WYGIEŁZÓW – LIPOWIEC   18
OŚRODEK EDUKACYJNY NA JURZE 18
SZLAK JANA PAWŁA II – Kalwaria  18
Zebrzydowska, Wadowice  
ENERGYLANDIA   19
– Park Rozrywki w Zatorze
CHATA CHLEBOWA w Brennej  19
WIOSKA INDIAŃSKA   19
Z WIZYTĄ U ŻUBRÓW 19

– Ośrodek Edukacji Ekologicznej    
MIASTECZKO TWINPIGS Żory  19
LEŚNY PARK NIESPODZIANEK w Ustroniu  19
KRASIEJÓW 19
– Park Nauki i Ewolucji Człowieka    
 DREAM PARK – Ochaby 19
PARK ŚREDNIOWIECZNY  20
- Warownia Inwałd
JURAPARK KRASIEJÓW   20
PARK OGRODZIENIEC 20
KOPALNIA SOLI w Bochni  20
– NOWY WIŚNICZ 
ZBROSŁAWICE  20
AGROGOSPODARSTWO „Pod Skałką”   20
ODKRYJ MIASTA:

WYCIECZKI WIELODNIOWE

WARSZAWA  21
KRAKÓW i Małopolska   21
WROCŁAW + Brzeg, Opole  22
TORUŃ – Bydgoszcz 22
ŁÓDŹ – NA STYKU KULTUR  22
GÓRY I NIE TYLKO:

WYCIECZKI WIELODNIOWE

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA   23
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE  23
BESKID ŚLĄSKI  23
BESKID ŻYWIECKI  24
PIENINY  24
TATRY –  ZAKOPANE  24
ZAKOPANE + PIENINY  25
GORCE  25
UZDROWISKA SĄDECKIE 25
– Krynica Zdrój i Piwniczna 
BIESZCZADY  25
GÓRY OPAWSKIE  26
KOTLINA KŁODZKA  26
KARKONOSZE  26
GÓRY IZERSKIE – DOLNY ŚLĄSK  27
TEMATYCZNIE:

WYCIECZKI WIELODNIOWE 

ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK LITERACKI  27
SZLAKIEM RENESANSU  27
SANDOMIERZ, ZAMOŚĆ I ROZTOCZE  28
PERŁY PODKARPACIA  28
BESKID NISKI I SZLAK ROPY NAFTOWEJ  28
KOPALNIA SOLI w Bochni  28
– NOWY WIŚNICZ
SZLAK PIASTOWSKI   29
TAJEMNICE II WOJNY ŚWIATOWEJ 29
SZLAK WINA I MIODU  29
ZIEMIA LUBUSKA i WROCŁAW  30
TRÓJMIASTO – Pomorze  30
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SPIS TREŚCI

ANGLIA – Londyn  60
HISZPANIA – Madryt, Toledo  60
HISZPANIA – Barcelona  61
PORTUGALIA – Lizbona  61
GRUZJA  61
ZIELONE SZKOŁY:

ZAGRANICA

CHORWACJA  62
WŁOCHY  62
BUŁGARIA  62
GRECJA  62
ZIMOWISKA I OBOZY

NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE

BESKID ŚLĄSKI   63
SUDETY  63
TATRY  64
PIENINY   65
SŁOWACJA   66
AUSTRIA  66
WŁOCHY  66
KOLONIE

I OBOZY MŁODZIEŻOWE

MIĘDZYZDROJE  67
POGORZELICA   67
ŁEBA   67
MIELNO  68
MRZEŻYNO CAMP  68
DARŁÓWKO  68
WŁADYSŁAWOWO - długi pobyt   69
WŁADYSŁAWOWO 69
MAZURY  69
ZAKOPANE – Murzasichle 70
BESKIDY   70
GRECJA – Leptokaria 71
GRECJA – Kokino Nero  71
GRECJA – Peloponez  71
BUŁGARIA – Złote Piaski  72
BUŁGARIA – Samolotem 72
BUŁGARIA – Słoneczny Brzeg   72
WŁOCHY 72
SYCYLIA + Rzym  73
HISZPANIA – Lloret de Mar  73
HISZPANIA + Paryż  73
WŁOCHY – Toskania  73
CHORWACJA – Pag  74
CHORWACJA – Drvenik  74
CHORWACJA – Makarska  74
CZARNOGÓRA   75
CHORWACJA – BOŚNIA 75
FRANCJA – Port Grimaud 75

BENELUX – Amsterdam, Bruksela, 41
Luxemburg 
HOLANDIA – Kinderdijk,  42
Rotterdam, Amsterdam 
FRANCJA – Paryż, Disneyland 42
/ Park Asterixa / Wersal 
FRANCJA – BELGIA – Paryż, 43
Disneyland, Bruksela         
FRANCJA – Paryż i Zamki nad Loarą 43
KORSYKA  44
FRANCJA – Lazurowe Wybrzeże   44
HISZPANIA – WŁOCHY – FRANCJA 45
ANGLIA – Londyn  45
ANGLIA – Londyn, Oxford  46
ANGLIA – Londyn  46
śladami Harrego Pottera  
ANGLIA, SZKOCJA i Amsterdam  47
DANIA - Kopenhaga, Legoland  47
DANIA, SZWECJA  48
WŁOCHY PÓŁNOCNE – San Marino i inne  48
WŁOCHY PÓŁNOCNE – Cinque Terre i inne   49
WŁOCHY – TOSKANIA 49
WŁOCHY – Wenecja, Asyż, Rzym   50
WŁOCHY – Padwa,  50
Rimini, San Marino, i inne 
WŁOCHY – SYCYLIA  51
SŁOWENIA  51
CHORWACJA I SŁOWENIA  52
CZARNOGÓRA I CHORWACJA  52
BAŁKANY  53
RUMUNIA – Transylwania  53
GRECJA   54
UKRAINA – Lwów  54
UKRAINA – Śladami  55
„Ogniem i mieczem”  
LITWA – Wilno, Troki, Kowno  55
LITWA – Śladami wybitnych Polaków  56
BIAŁORUŚ (bez wizy)  56
WYCIECZKI ZAGRANICZNE:

PROMOWE

KRAJE NADBAŁTYCKIE – Sztokholm i inne  57
KRAJE NADBAŁTYCKIE – Helsinki i inne  57
DANIA I NORWEGIA – Kopenhaga,  58
Stavanger, Fiordy
ROSJA – ESTONIA – ŁOTWA  58
– Petersburg, Tallin, Ryga  
WYCIECZKI ZAGRANICZNE:

SAMOLOTOWE

WŁOCHY – Rzym  59
FRANCJA – Paryż  59

POMORZE ZACHODNIE +Bornholm  30 
SZLAK ZAMKÓW KRZYŻACKICH  31
SZLAK TATARSKI – PODLASIE  31
BIAŁOWIEŻA  31
MAZURY – SUWALSZCZYZNA  32
KĄTY RYBACKIE – Nadmorskie  32
Warsztaty Przyrodnicze  
ZIELONE SZKOŁY

WŁADYSŁAWOWO  33
DARŁÓWKO  33
ZAKOPANE  33
BIESZCZADY • KOTLINA KŁODZKA   33
• WISŁA • MIĘDZYZDROJE• ROZTOCZE• JAROSŁAWIEC
WYCIECZKI ZAGRANICZNE:

JEDNODNIOWE

CZECHY – Ostrawa, Centrum Nauki  34
AUSTRIA – Wiedeń  34
SŁOWACJA – Orawa, Tatry  34
NIEMCY – Berlin  34
NIEMCY – Tropical Island  34
NIEMCY – Drezno  34
CZECHY – Morawski Kras  35
CZECHY – Praga  35
CZECHY – Beskid Śląsko-Morawski  35
WYCIECZKI ZAGRANICZNE: 

WIELODNIOWE

SŁOWACJA – Orawa, Tatry  36
SŁOWACJA – Słowacki Raj, Spisz  36
CZECHY – Morawy   36
CZECHY – Praga,  37
Kutna Hora / Morawski Kras / Skalne Miasto
CZECHY – Czeskie Zamki   37
CZECHY – FRANCJA – Praga, Strasburg   37
CZECHY – NIEMCY – Praga, Drezno  38
WĘGRY – Budapeszt,  38
Szentendre / Esztergom / Eger  
WĘGRY – Eger, Debreczyn, 38
Miszkolc, Aggtelek  
3 STOLICE: Praga, Wiedeń, Bratysława  39
3 STOLICE: Budapeszt, Bratysława, Wiedeń 39
AUSTRIA – Salzburg i Jeziora Alpejskie  39
NIEMCY – Szwajcaria Saksońska  39
– Drezno, Miśnia 
AUSTRIA – Wiedeń, 40
Bratysława / Morawski Kras 
NIEMCY – Berlin, Poczdam,  40
Tropical Island  
NIEMCY – Bawaria „Szlakiem Zamków  40
Ludwika Szalonego”
SZWAJCARIA – Zurich, i inne   41
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INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI – PROMOCJE I WSPÓŁPRACA

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELI
W CHARAKTERZE OPIEKUNÓW
I ORGANIZATORÓW KOLONII I OBOZÓW

Specjalny pakiet informacyjny możecie Państwo zamówić w naszym biurze.

NAGRADZAMY STAŁYCH KLIENTÓW:
Przy wykupieniu przez szkołę określonej liczby wycieczek nasza firma przekazuje szkole 
bezpłatnie następujące upominki:

   wycieczka jednodniowa 90-140 zł

   wycieczka wielodniowa (za każdy dzień) 80-140 zł

   wycieczka zagraniczna (za każdy dzień) 90-180 zł

   zielone szkoły 100-900 zł

   kolonie 300-1200 zł

DIETA DLA NAUCZYCIELA (kierownika wycieczki):

Liczba wykupionych 
wycieczek PREZENT DLA SZKOŁY

   4 wycieczki odtwarzacz CD/DVD/MP3 lub tablet

   10 wycieczek telewizor

   15 wycieczek komputer lub kserokopiarka

OFERUJEMY:
• usługi przewodnickie i pilockie
• noclegi w kraju i zagranicą
• wynajem autokarów
  (autokary wyposażone w WC, DVD, barek, klimatyzację)

Szczegółowy regulamin promocji znajduje się w siedzibie biura.

GWARANTUJEMY:

• specjalne ceny dla grup,
• materiały reklamowe (plakaty, katalogi), prezentację oferty z udziałem
  przedstawiciela biura,
• możliwość dostosowania terminu i długości wyjazdu do potrzeb,
• wynagrodzenia za organizację grupy oraz duże ulgi dla dzieci opiekunów,
• zatrudnienie w charakterze opiekuna lub kierownika
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INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI – PROMOCJE I WSPÓŁPRACA

Co roku organizujemy dla Państwa (a także dla Wa-
szych rodzin) odpoczynek i wycieczki integracyjne 
do wielu zakątków Polski i Europy. W wycieczkach 
zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpieczenie 
KL, NNW, noclegi, opiekę pilota/przewodnika, 

bogaty program zwiedzania, wyżywienie, a także 
bankiety, kolacje regionalne, ogniska (piecze-
nie prosiaka, kapela góralska itp.). Wszystko to 
w bardzo atrakcyjnych cenach. Jesteśmy otwarci na 
wszelkie propozycje z Państwa strony.

WYPOCZYNEK DLA NAUCZYCIELI

... ORAZ WIELE INNYCH WYJAZDÓW JEDNO I WIELODNIOWYCH

WEEKEND MAJOWY I CZERWCOWY • DZIEŃ NAUCZYCIELA

WYCIECZKI KRAJOWE 55 osób 

WYCIECZKI ZAGRANICZNE 55 osób 

BESKIDY, PIENINY, ZAKOPANE 1 dzień od 119 zł

PIENINY, ZAKOPANE 3 dni od 262 zł

ZAKOPANE + SŁOWACJA 3 dni od 276 zł

BIESZCZADY + LWÓW 3 dni od 379 zł

KOTLINA KŁODZKA 3 dni od 325 zł

BESKIDY 2 dni od 194 zł

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 dni od 205 zł

SZLAK PIASTOWSKI 3 dni od 359 zł

KAZIMIERZ I OKOLICE 3 dni od 379 zł

PRAGA 3 dni od 339 zł

SŁOWACJA 3 dni od 379 zł

BUDAPESZT 3 dni od 419 zł

WIEDEŃ 3 dni od 459 zł

BERLIN 3 dni od 479 zł

WILNO 3 dni od 339 zł

LWÓW 3 dni od 379 zł

WŁOCHY, RZYM 5 dni od 699 zł

PARYŻ 5 dni od 669 zł

CHORWACJA 6 dni od 759 zł

Cena nie zawiera kosztów biletów wstępu
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Cena zawiera: transport autokarowy, miejsca gratis dla opiekunów zgodnie  
z cennikiem, opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.

Szczegółowe informacje dot. realizacji bonu dostępne na www.indexpolska.com.pl/pages/polski_bon_turystyczny
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GEOGRAFIA W PRAKTYCE  
–  z mapą i kompasem

Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT

SPŁYW KAJAKOWY MAŁĄ PANWIĄ

WIELCY ODKRYWCY- impreza na orientację

Chatka Studencka w  Beskidach. Uczestnicy pogłę-
biają wiedzę na temat trudnego życia w  górach 
w  atmosferze wspaniałej zabawy. Gry integra-
cyjne uczą pracy zespołowej, rozwijają logiczne 
myślenie, wyobraźnię, a  także kreują poczucie 
odpowiedzialności i   samodzielnego działania. 
W   programie między innymi: przygotowanie 
rozpałki i   rąbanie drewna, biegi i   ćwiczenia na 

orientację, wycieczki górskie. Nocleg we własnych 
śpiworach, zespołowe przygotowanie posiłków 
pod okiem instruktora, gry i zabawy integracyjne.

Wycieczka dla najmłodszych pasjonatów sztuki 
gotowania! Będziecie mieli szansę wcielić się 
w rolę małych cukierników i piekarzy. Własno-
ręcznie przygotujecie lizaki i cukierki, a później 
– pod kierunkiem profesjonalnego szefa kuch-
ni – zrobicie pizzę z  wybranych przez siebie 
składników.

Zajęcia z mapą i kompasem, na których uczymy 
się posługiwać kompasem lub busolą, wyzna-
czać kierunki świata, orientować się w terenie, 
czytać i posługiwać mapą. W programie mię-
dzy innymi zabawa z poszukiwaniem ukry-
tych przedmiotów. Zajęcia odbywają się pod 
nadzorem instruktorów w Beskidach, na Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej lub w lasach nad-
leśnictwa woj. śląskiego.
(Dyplomy na zakończenie dla wszystkich
Uczestników).

W  czasie zajęć nauczycie się rozpoznawać 
drzewa. Poznacie ciekawe zwyczaje zwierząt. 
Przygotujemy zielnik roślin lub opisowy album 
ze zwietrzętami. Zajęcia odbywają się pod nad-
zorem instruktorów w  Beskidach, na Jurze lub 
w   lasach nadleśnictwa woj. śląskiego. (Dzieci 
otrzymają dyplomy).

Spływy kajakowe, to od lat najprostsza i jedna 
z najciekawszych form aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Stwarzają one możliwość bez-
pośredniego kontaktu z przyrodą, co sprawia, 
że zaczynamy ją bardziej rozumieć i szanować. 
Zapraszamy Was na spływ nurtami Małej Pan-
wi. To urozmaicona krajobrazowo rzeka, która 
wije się malowniczo wśród pól, lasów i łąk woj. 

opolskiego. Naturalne przeszkody na wodnym 
szlaku sprawiają, że trasa nie jest monotonna, 
ale jednocześnie jest bezpieczna”

Gry terenowe to forma aktywności łącząca 
w sobie bardzo dobrą zabawę, elementy team-
buildingu, zdrowej rywalizacji i naukę orientacji 
w terenie. Zabawa w której uczestnicy poszuku-
ją ukrytych w lesie przedmiotów lub znaków na 
podstawie otrzymanej mapy. Z odnalezionych 
wskazówek muszą utworzyć hasło - wygrywają 
najszybsi i najbystrzejsi! Gwarantujemy dosko-

nałą zabawę pod okiem instruktorów zakończo-
ną rozdaniem nagród.

SURVIVAL W GÓRACH

PRZYGODA KULINARNA

 od 83 zł  od 85 zł  od 98 zł

 od 212 zł  od 217 zł  od 246 zł

 od 283 zł od 288 zł  od 322 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

2 dni

3 dni

 od 94 zł  od 112 zł  od 147 zł

 od 297 zł  od 338 zł  od 417 zł

> 20 os.+ 1 op.> 30 os.+ 2 op.> 40 os.+ 2 op.CENA

1 dzień

2 dni

 od 79 zł  od 81 zł  od 94 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 87 zł  od 89 zł  od 107 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień  od 74 zł  od 76 zł  od 89 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 96 zł  od 98 zł  od 111 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

WYCIECZKI AKTYWNE: PRZYGODA I INTEGRACJA

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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GRA MIEJSKA
– podchody w mieście

KURS WSPINACZKOWY NA JURZE

PARK LINOWY

To interaktywna forma połączenia gry z eduka-
cją. Myslisz, że znasz doskonale swoje miasto? 
A może ruszysz z Nami w zabawną pogoń za za-
bytkami? Przygotowujemy scenariusze zabaw 
dostosowane do wieku i potrzeb uczestników 
- odkrywamy teraźniejszą przestrzeń miasta lub 
przenosimy się w zamierzchłe czasy, by odkry-
wać historię. Jeśli szukasz pomysłu na ciekawe 

i oryginalne wydarzenie gra miejska jest wła-
śnie dla Ciebie! Dla najlepszych nagrody! Zajęcia 
odbywają się pod nadzorem instruktorów w Ka-
towicach, Sosnowcu, Gliwicach i Bielsku Białej.

Przykładowe programy:
• Solne królestwo • Obserwator przyrody• Pio-
nierskim szlakiem • Dawka adrenaliny 
Dodatkowo płatne: + Kraków, zamek 
w Nowym Wiśniczu, zabytkowe kopalnie soli 
w Bochni lub Wieliczce.

Jura to raj dla miłośników wspinaczki, z trasami 
łatwymi i trudnymi, w niezwykle malowniczym 
krajobrazie. Zajęcia odbywają się pod nadzorem 
instruktorów na Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej.
Opanujesz technikę posługiwania się liną, 
uprzężami, karabinkami i bloczkami. Zapew-
niamy obsługę doświadczonych instruktorów 

wspinaczki skałkowej, przy gotowanie terenu 
i stanowisk oraz niezbędny atestowany sprzęt. 
Po zajęciach wszyscy Uczestnicy otrzymują 
pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział 
w zajęciach.

Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek to 
idealne miejsce do zabaw edukacyjno-rozryw-
kowych. Propozycje zawarte w bogatej ofercie 
są dostosowane do różnych grup wiekowych. 
Uczestnicy pogłębiają wiedzę z wybranych 
dziedzin nauki w atmosferze wspaniałej zaba-
wy. Gry integracyjne uczą pracy zespołowej, 
rozwijają logiczne myślenie, otwierają pole 
wyobraźni. 

Satysfakcja z udanego przejścia po zawie-
szonych kilka metrów nad ziemią linach. Tak 
czują się wszyscy ci, którzy spróbowali swoich 
sił w Parku Linowym! Pod czujnym okiem 
instruktora, przy użyciu atestowanego sprzę-
tu alpinistycznego, zdobędziesz sprawność 
do przeprawy w trudnym górskim terenie. 
W nowoczesnym i profesjonalnym parku  

BOREK – CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

 od 67 zł  od 69 zł  od 93 zł

 od 228 zł  od 232 zł  od 279 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

2 dni

 od 70 zł  od 72 zł  od 87 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 89 zł  od 91 zł  od 104 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.>55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

linowym opanujemy liną, uprzężami, karabin-
kami i bloczkami na trasach wspinaczkowych 
o różnymstopniu trudności. Zajęcia odbywają 
się w Beskidach lub na Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej. 

 od 80 zł  od 82 zł  od 102 zł

> 30 os.+ 2 op.> 40 os.+ 3 op.> 45 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

Propozycja aktywnych zajęć z dziedziny survi-
walu, czyli jak przetrwać w trudnych warun-
kach na łonie przyrody. Uczestnicy nauczą się 
jak krzesać ogień za pomocą krzesiwa i darów 
lasu oraz jak przygotować na ognisku proste 
potrawy - herbatę, grzanki i słynne pianki Mar-
shmallow. Pokażemy Wam jak zdobyć wodę, 
nie zgubić się w lesie i jak zbudować schronie-
nie. Nauczycie się również wiązania prostych 

węzłów, posługiwania się liną oraz udzielania 
pierwszej pomocy. Ruszaj z Nami w poszuki-
waniu przygód! W programie również ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Zajęcia odbywają się 
pod nadzorem instruktorów w Beskidach, na 
Jurze lub w lasach nadleśnictwa woj. śląskiego.

SZTUKA PRZETRWANIA

 od 96 zł  od 98 zł  od 111 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

WYCIECZKI AKTYWNE: PRZYGODA I INTEGRACJA

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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ZABAWY TEAMBUILDINGOWE

W KRAINIE WILKA – Survival w Bieszczadach

Zabawa w postaci turniejów i konkursów dla 
aktywnych. Zajęcia odbywają się na Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Zapewniamy profe-
sjonalną obsługę doświadczonych instruktorów, 
przygotowanie terenu i stanowisk, a także nie-
zbędny atestowany sprzęt. Zapewniamy: strzel-
nica ASG, strzelnica paintball, strzelnica łuki, 
strzelnica wiatrówki, militarny tor przeszkód. 

Po zajęciach wszyscy otrzymują dyplomy, a dla 
najlepszych przewidujemy nagrody. 
Jeśli lubicie ruch, przygodę i wysiłek  
fizyczny, ta wycieczka jest dla Was!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli 
i dzieci, proponujemy zabawy integracyjne jako 
pomysł na atrakcyjną i kreatywną lekcję wzajem-
nej współpracy. Zajęcia odbywają się na Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Konkurencje i zabawy 
teambuildingowe są najskuteczniejszym sposo-
bem budowania zgranego zespołu, gdyż rozwią-
zanie przygotowanych zadań wymaga współpra-
cy wszystkich członków grupy. Konkurencje do 

wyboru: szczudła, wieloosobowe narty, worki do 
skakania, 3-osobowe spodnie Clowna, trampoli-
na, drzewo wspinaczkowe, „Od najmłodszego do 
najstarszego”, „Radioaktywana rzeka”, „Hydraulik”, 
„Mumia”. Zapewniamy obsługę doświadczonych 
instruktorów oraz atestowany sprzęt.

1 dzień: Selekcja – tor przeszkód, na którym 
sprawdzimy Wasze predyspozycje do przetrwania
w bieszczadzkiej dziczy. Zajęcia będą prowadzone
przez instruktorów survivalu; Techniki linowe – 
sprawność będziemy szlifować na bezpiecznej 
wysokości, będziemy budować wieżę ze skrzy-
nek oraz przeprowadzimy zajęcia na ściance 
wspinaczkowej z wykorzystaniem atestowanego 
sprzętu alpinistycznego.
2 dzień: Bieszczady Challenge – gra terenowa 
realizowana w 2 grupach w tajemniczej dolinie 
opuszczonej łemkowskiej wsi – Bereżnicy Niż-
nej. Każda grupa otrzyma mapę z zaznaczoną 
drogą oraz wskazówkami dotyczącymi ukrytych 
skarbów; Spływ pontonowy – przepłyniemy 
pontonami przez dziką, malowniczą dolinę Sanu. 
Uczestnicy będą ubrani w kapoki, a nad ich bez-
pieczeństwem będą czuwać instruktorzy.
3 dzień: Szkolenie Bieszczadnika – na leśnej po-
lanie będziemy rywalizować w takich konkubieg 
w trzyosobowych spodniach, łucznictwo, rzut 

podkową. Każdy z uczestników zabawy otrzyma 
certyfikat potwierdzający zdobycie bieszczadz-
kich sprawności; Noc przetrwania – rozbijemy 
polowe obozowisko, rozpalimy ogień, zregeneru-
jemy siły przy ciepłym posiłku. Noc spędzimy na 
leśnej polanie we własnoręczniewybudowanym 
szałasie lub wojskowych namiotach NS, siedząc 
przy wielkim ognisku i wsłuchując się w odgłosy 
dzikiej natury dobiegające z pobliskiego lasu.
4 dzień: Tajemnice Soliny – Zapora w Solinie jest 
największą zaporą wodną w Polsce. W programie 
wycieczki spacer koroną zapory. Prosto z Soliny 
wyruszymy do malowniczej miejscowości Bóbr-
ka gdzie u podnóży góry Koziniec znajduje się 
wielki kamieniołom. Ze szczytu kamieniołomu 
rozpościera się zapierający dech w piersiach 
widok na jezioro Solińskie oraz mniejsze jezioro 
Myczkowieckie.

PRZYGODA MILITARNA

 od 82 zł  od 84 zł  od 97 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 163 zł  od 166 zł  od 182 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 592 zł  od 608 zł  od 693  zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

4 dni

GRÓD W BYCZYNIE - Średniowieczna Przygoda

Gród Byczyna to pierwszy w Polsce całoroczny 
obiekt drewniany o charakterze historycznym. 
Obiekt jest umiejscowiony w malowniczym 
miejscu 4 km od Byczyny, na wyspie otoczonej 
naturalną fosą nad zalewem Biskupice-Brzóz-
ki. To tutaj, w tej drewnianej budowli, można 
przenieść się w czasie do tej interesującej epoki. 
Proponujemy średniowieczne warsztaty dostoso-

wane do wieku uczestników takie jak: łucznictwo, 
wyrób papieru, tkactwo, rzuty włócznią, lekcja 
w zbrojowni, zabawy plebejskie.

 od 95 zł  od 97 zł  od 121 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

Dodatkowo płatne: wyrób świec, przejazd bryczką, 
ognisko z kiełbaskami, kąpiele w balii

WYCIECZKI AKTYWNE: PRZYGODA I INTEGRACJA

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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WARSZAWA

WIELICZKA – Kopalnia Soli

OPOLE + skansen WROCŁAW

CIESZYN

ŁÓDŹ - NA STYKU KULTUR

1. Szlak Wzgórzem Wawelskim – zamek królew-
ski,Katedra, Smocza Jama, Trakt Królewski, 
rynek, Kościół Mariacki

2. Szlak Młodej Polski – muzeum Wyspiańskie-
go, muzeum Mehoffera, Kościół Franciszka-
nów, Jama Michalika, Rydlówka

3. Wierzenia i obyczaje żydowskie, czyli „Z wizytą 
na krakowskim Kazimierzu” – Synagoga Stara, 
Synagoga Remuh, kirkut, ulica Szeroka, Plac 
Nowy, Synagoga Wysoka

4. Szlak legend krakowskich – Wzgórze Wawel-
skie, Smocza Jama, Trakt Królewski, Kościół 
Mariacki, Barbakan

5. Podziemia Rynku Głównego
6. Park Wodny
7. Rejs statkiem po Wiśle
8. Szlak architektury
9. „Ogród Doświadczeń” – park edukacyjny 

z interaktywną ekspozycją przybliżającą pra-
wa fizyki

10. Szlak fortyfikacji        11. Fabryka czekolady
12. Muzeum Inżynierii    13. Muzeum Farmacji

14. Muzeum – Fabryka Schindlera
15. Spektakl teatralny
16. Anikino (dla młodszych dzieci)
17. Fabryka cukierków
18. Wioski Świata – Nowość
19. Fabryka bombek i pisanek
20. Szlak PRL-u – Nowa Huta
21. Lotnisko Balice
22. Muzeum Lotnictwa
23. Muzeum Przyrodnicze w instytucie zwierząt
24. Gra miejska
25. Muzeum Etnograficzne
26. Muzeum Armii Krajowej
27. Tauron Arena – zwiedzanie
28. Muzeum Figur Woskowych
29. Klockoland
30. Muzeum Obwarzanka
31. HISTORYLAND - historyczne makiety zbudo-

wane z klocków Lego

Muzeum Chopina, Muzeum Sportu i Rekreacji, 
Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Mu-
zeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Czar PRL, 
Muzeum Domków dla Lalek, rejs statkiem po Wiśle, 
Park Miniatur Województwa Mazowieckiego.

Zwiedzanie Cieszyna: zabytkowy rynek, Zamek 
Książęcy, romańska rotunda, Wieża Piastow-
ska, słynna „Wenecja Cieszyńska”, Muzeum 
Drukarstwa. Możliwość zwiedzania czeskiego 
Cieszyna.

Muzeum Kinematografii, ul. Piotrkowska (Ła-
weczka Tuwima), Pałac Poznańskiego, cmentarz 
żydowski, Manufaktura, Muzeum Fabryki, Ekspery-
mentarium, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Pla-
netarium na terenie elektrowni EC1. Dodatkowo: 
Lipce Reymontowskie - Muzeum, Zagroda Ludowa.

KRAKÓW CZĘSTOCHOWA

 od 59 zł  od 61 zł  od 85 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 104 zł  od 108 zł  od 154 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 86 zł  od 88 zł  od 108 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 54 zł  od 56 zł  od 77 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 78 zł  od 81 zł  od 115 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 63 zł  od 66 zł  od 89 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień  od 81 zł  od 85 zł  od 120 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 52 zł  od 53 zł  od 74 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

Warszawa stanowi olbrzymie bogactwo zabytków!
PROPOZYCJE ZWIEDZANIA: Zamek Królewski 
i Starówka, Łazienki, Wilanów, Belweder, Pałac 
Prezydencki, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Muzeum Wojska Polskiego, Warszawska Giełda 
Papierów Wartościowych, Muzeum Narodowe, 
przejazd metrem, Powązki, Pawiak, Zachęta, Port 
Lotniczy ”Okęcie”, zwiedzanie TVP, wizyta w radio, 
spektakl teatralny, trójwymiarowe kino ”IMAX”, 

Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce.
Dodatkowo płatne: zwiedzanie Tężni Solan-
kowych, zwiedzanie Krakowa wg programów, 
lekcje muzealne i warsztaty.

Nie może Was zabraknąć w stolicy polskiej piosenki!
PROPOZYCJE ZWIEDZANIA:
Amfiteatr, ratusz, starówka, ZOO, Bierkowice  
- „Skansen Wsi Opolskiej”, Muzeum Polskiej Pio-
senki, Wieża Piastowska.

Co decyduje o wyjątkowości stolicy Dolne-
go Śląska, którą rocznie odwiedza od 4 do 
5 mln turystów? Zapraszamy Was w podróż 
po najciekawszych zakątkach miasta ponad  
350 krasnoludków.
PROPOZYCJE ZWIEDZANIA: Stare Miasto, 
Panorama Racławicka, Aula Leopoldina, Ostrów 
Tumski, katedra, ZOO, Afrykarium, Ogród bota-
niczny, Szlak Krasnoludków, Rejs po Odrze, wie-

ża Sky Tower, Hydropolis. Manufaktura słodyczy, 
Muzeum Pana Tadeusza, Movie Gate - Muzeum 
Filmu, Muzeum Gier i Komputerów Minionej 
Ery, Muzeum Motoryzacji Topaz, Centrum Histo-
rii Zajezdnia – Ośrodek „Pamięci i Przyszłości”.

•  Zwiedzanie miasta, zespołu, klasztornego 
i fortecy Jasnogórskiej,

•  Ruiny zamku w Olsztynie, ruchoma szopka.

Dodatkowo: Ognisko z kiełbaskami.

ODKRYJ MIASTA: WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.



12

PIENINY GÓRY OPAWSKIE GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

TRASY DO WYBORU:
1: Żywiec - zwiedzanie miasta: rynek, zamek, 

park zamkowy, wejście na Grojec, Muzeum 
Browaru Żywiec, Naukotechnika - Beskidzkie 
Centrum Nauki.

2: Korbielów - wejście na Pilsko, odpoczynek na 
Hali Miziowej, Jeleśnia - Stara Karczma.

3: Węgierska Górka - schron Wędrowiec, wejście  
z Żabnicy na Halę Boraczą, ognisko.

4: Złatna - wejście na Halę Rysiankę, zejście do 
Żabnicy, Milówka: „Leśny Gród” - ogród z mi-
lionem kwiatów i rzeźb.

5: Soblówka - wejście na Wielką Rycerzową, 
ognisko, Milówka: „Leśny Gród”.

6: Zawoja - Babia Góra - wędrówka górska 
szlakiem do Królowej Beskidów - Babiej Góry, 
Schronisko Markowe Szczawiny, Muzeum 
BPN.

TRASY DO WYBORU:
1. Ustroń - Ośrodek Dydaktyczny Leśnik (zwiedza-

nie ekspozycji i spacer ścieżką przyrodniczą), 
wjazd kolejką na Czantorię, wejście na wieżę 
widokową, zabawa na torze saneczkowym, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.

2. Ustroń - Leśny Park Niespodzianek (m.in. pokazy 
lotów ptaków drapieżnych), wędrówka górska 
na Równicę, zabawa w Extreme Parku, Park Li-
nowy, Planetarium 5D, tor saneczkowy, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek.

3. Brenna - Kozia zagroda, warsztaty w Chacie Chle-
bowej w Brennej (wypiek chleba, wyrób masła 
i sera, pozyskiwanie miodu).

4. Wisła - ścieżka przyrodnicza na Baranią Górę, 
zwiedzanie Skoczni, ciastka Małyszówki, Mu-
zeum Małysza, zwiedzanie Wisły.

5. Wisła - wędrówka górska na Stożek, ognisko, 
zwiedzanie Wisły, Muzeum Beskidzkie, Muzeum 
Małysza.

6. Bielsko-Biała - Szczyrk - wjazd kolejką na Szyn-
dzielnię, wędrówka górska przez Klimczok do 

Szczyrku, ognisko, spacer po Szczyrku, Muzeum 
Fauny i Flory w Jaworzu.

7. Istebna - łagodna wędrówka Szlakiem Planet, 
zwiedzanie Muzeum Kukuczki oraz Chaty Ka-
wuloka, Koniaków - Muzeum Koronek, punkt 
widokowy Ochodzita.

8. Wisła - Barania Góra - przejście z Przełęczy Kuba-
lonka na Baranią Górę, Wieża Widokowa, zejście 
do Zameczku Prezydenckiego w Wiśle.

9. Pętla Beskidzka - Mała lub Duża - objazdowa 
wycieczka - Koniaków (Muzeum Koronkarstwa) 
-Istebna (Muzeum Regionalne „Chata Kawuloka”, 
Izba Pamięci Jerzego Kukuczki) - Wisła.

10. Śladami Gustawa Morcinka - muzeum, spacer 
„Szlakiem Gustawa Morcinka”, Cieszyn - grób 
pisarza, spacer po mieście. 

Dodatkowo płatne: lekcje z mapą i kompasem, 
lekcje przyrody, biegi na orientację.

DO WYBORU:
Wielka Krokiew, Krupówki, Jaszczurówka. 
Harenda - Muzeum Kasprowicza, Willa Atma, 
Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Tatrzań-
skie. Przejazd kolejką górską: Kasprowy Wierch, 
Gubałówka. Wycieczki górskie: Morskie Oko, 
Dolina Kościeliska i Jaskinia Mroźna, Dolina Cho-
chołowska, Dolina Strążyska, Dolina Białego. 
Baseny termalne w Szaflarach lub w Bukowinie.

TRASY DO WYBORU:
1: Wejście na Magurkę, zejście do Międzybrodzia-

Bialskiego.
2: Wejście z Rzyk na Groń Jana Pawła II szlakiem„-

serduszkowym”, zejście do Ponikwi, Inwałd - 
park miniatur w Zatorze.

3: Porąbka - Żar - wjazd kolejką na górę Żar, zwie-
dzanie elektrowni szczytowo-pompowej.

Chabówka - Skansen Taboru Kolejowego, Dęb-
no (kościół), Niedzica (zamek), Krościenko. 
Spływ Dunajcem, wejście na Trzy Korony i Soko-
licę, rejs po Jeziorze Czorsztyńskim. Szczawnica 
- Muzeum Pienińskie, wąwóz Homole, Palenica, 
Czorsztyn - zamek.

Wejście na Biskupią Kopę (najwyższy szczyt 
Gór Opawskich), zwiedzanie Mosznej - zamek 
o stu wieżach przypominający plenery bajek 
Disney’a lub zwiedzanie Nysy -„Śląski Rzym” 
(katedra, pałac, fontanna, fortyfikacje).

Zamek w Chęcinach, Kadzielnia - rezerwat przy-
rody, św. Krzyż - spacer po gołoborzu Łysej Góry, 
klasztor pobenedyktyński, Muzeum Zegarów 
w Jędrzejowie, Jaskinia Raj, Centrum Neander-
talczyka. Kielce - Energetyczne Centrum Nauki. 
Centrum Kulturowo Archeologiczne, Centrum 
Edukacyjne Szklany Dom.

BESKID ŻYWIECKI

BESKID ŚLĄSKITATRY – ZAKOPANE

BESKID MAŁY

 od 56 zł  od 59 zł  od 82 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 54 zł  od 58 zł  od 77 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień od 80 zł  od 82 zł  od 116 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 54 zł  od 58 zł  od 77 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 78 zł  od 80 zł  od 113 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień  od 62 zł  od 65 zł  od 92 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień  od 73 zł  od 76 zł  od 108 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

NA GÓRSKIM SZLAKU: WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE

ŚWIĘTOCHŁOWICE, RUDA ŚL.

GLIWICE

RADZIONKÓW

KATOWICE CHORZÓW

ZABRZE

TYCHY SOSNOWIEC, DĄBROWA
GÓRNICZA

ŻARKI, STARY MŁYN

MYSŁOWICE

PIEKARY ŚL. + ŚWIERKLANIEC

Tworzą go 42 wybrane obiekty woj. śląskiego 
o wyjątkowych walorach historycznych i architek-
tonicznych, które były świadkami rewolucji prze-
mysłowej. Podczas wizyty w podziemnym świecie 
kopalń i sztolni, browarach, parowozowniach, kuź-
niach czy fabrykach spotkają Państwo unikatowe 
maszyny i urządzenia - prawdziwe perły techniki. 
Odwiedzający, niezależnie od wieku, mogą poprzez 
interesujące wycieczki, prezentacje multimedialne

oraz imprezy organizowane na terenie obiek-
tów, poznać ”na żywo” przemysłową tradycję 
regionu śląskiego. Trasy wycieczek układane 
są pod konkretne zamówienie, mogą składać 
się z kilku obiektów wybranych przez Państwa.  
A oto kilka z nich...

Stary Młyn – Muzeum dawnych Rzemiosł    , 
Manufaktura Cukierków Hokus Pokuss, Leśniów 
- warsztaty robienia pizzy.

Muzeum Pożarnictwa       .

Radio Piekary – zwiedzanie: odkryj tajemnice ra-
dia, poznaj jego historię oraz pracę redaktorów,  
a także aspekty techniczne związane z nadawa-
niem audycji radiowych; Kopiec Wyzwolenia, 
Park w Świerklańcu – Pałac Kawalera, spacer 
po parku.

 od 51 zł  od 53 zł  od 72 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

• Mikołów: Centrum Edukacji Przyrodniczeji 
Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, 
Leśne Pogotowie (warsztaty ekologiczne).

• Łaziska Górne: Muzeum Energetyki i Elektrowni
.

• Świętochłowice: Muzeum Powstań Śląskich.
• Ruda Śląska: Muzeum PRL.

Starówka, zamek, palmiarnia, Makieta Kolejo-
wa- Kolejkowo, Radiostacja Gliwice       , Oddział 
Odlewnictwa Artystycznego – Nowe Gliwice     , 
Muzeum Techniki Sanitarnej       .

Muzuem Chleba, Szkoły i Ciekawostek      .

• STREFA KULTURY: Muzeum Śląskie i Szyb 
Warszawa,       Centrum Scenografii Polskiej, 
Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia, Hala Widowiskowo-Sportowa 
Spodek.

• Osiedla Nikiszowiec     : Muzeum Historii Kato-
wic i Giszowiec      : Gawlikówka -  Izba Śląska, 
Galeria Szyb Wilson      , Fabryka Porcelany , 

Muzeum Hutnictwa Cynku - Walcownia .
• Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego, Katedra, Muzeum 
Historii Gitary, Radio Katowice, TVP Katowice, 
Warsztaty Teatralne w Teatrze Śląskim, Insty-
tut Odkrywania Tajemnic przy Uniwersytecie 
Śląskim.

Planetarium, Park Śląski: Skansen Górnośląski
(zwiedzanie + warsztaty ceramiczne, wiklina
lub rzeźba), Kolejka ELKA, Śląski Ogród Zoolo-
giczny, Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko,
Stadion Śląski (możliwość zwiedzania z prze-
wodnikiem), Szyb Prezydent -, Kompleks Szty-
garka      ; Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.

Kopalnia Guido     GWIAZDA SZLAKU TECHNIKI. 
Sztolnia Królowa Luiza – Park 12C     CZĘŚĆ 
PODZIEMNA I NAZIEMNA. Muzeum Górnictwa 
Węglowego       , Sztolnia Królowa Luiza        , Szyb  
Maciej        .

Muzeum Tyskich Browarów Książęcych -       , 
Browar Obywatelski -       , Fabryka Samochodów 
Osobowych, spacer brzegiem Jeziora Paprocań-
skiego, Park Linowy Paprocany, Pałac Myśliwski 
w Promnicach (z zewnątrz), Teatr Mały – zwie-
dzanie + warsztaty.

Sosnowiec: Muzeum Pałac Schoena, Ogród  
Botaniczny Egzotarium. Będzin: Zamek, Mu-
zeum Zagłębia, Podziemia Będzińskie. Dąbrowa  
Górnicza: Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miej-
skiego „Sztygarka”       .

POZNAJ ŚLĄSK: WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.



14

GÓRA ŚW. ANNY

TARNOWSKIE GÓRY

ŚLĄSKIE ZAMKI I PAŁACE - MOSZNA, KAMIEŃ ŚL., ROGÓW

Pszczyna pochwalić może się wspaniałą architek-
turą, dlatego też nazywana jest Perłą Górnego 
Śląska, ale turystów przyciąga też tutaj wspa-
niała przyroda i niecodzienna atmosfera. Miejsce 
to uznawane jest za zielone płuca Śląska. Pałac 
rodziny von Pless w Pszczynie, zbrojownia, Park, 
Rynek. Dodatkowo: Warownia Rycerzy, Muzeum 
Prasy Śląskiej, Skansen Wsi Pszczyńskiej. Stajnie 
książęce, Zagroda żubrów, Ogrody Kapias.

Czy wiedzieliście, że Góra Św. Anny to wygasły 
wulkan, a także historyczne, święte miejsce kul-
tu religijnego? Jeśli nie, to odwiedźcie koniecznie 
to wyjątkowe miejsce.
PROPOZYCJE ZWIEDZANIA:
• Zwiedzanie Góry św. Anny, Muzeum Czynu  

Powstańczego,
• Zamek Książąt Raciborsko-Opolskich w Toszku

Dodatkowo płatne:
Pałace w Kamieniu Śląskim, Rogowie Opolskim

jazd kolejką wąskotorową
• Ruiny zamku w Chudowie

Zabytkowa kopalnia rud srebra, cynku i ołowiu, 
skansen maszyn parowych.
Dodatkowo płatne:
Park reptowski oraz przejażdżka łodziami w Sztol-
ni Czarnego Pstrąga (w przypadku zwiedzania 
kopalni koszt sztolni to +15 zł), Pałac w Tarno-
wicach Starych, Muzeum Chleba w Radzionko-
wie, Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, 

Radzionków: Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r., Sanktuarium 
w Piekarach Śląskich, Park w Świerklańcu, Gór-
nośląska Kolejka Wąskotorowa, Sportowa Dolina 
- Dolomity, lotnisko w Pyrzowicach.

Obecnie Racibórz to miasto przyjazne turystom.
Zwiedzających przyciąga tutaj piękna
architektura, zabytki sakralne, folklor oraz
wspaniała przyroda otaczająca miasto.

• Zwiedzanie miasta i muzeum z mumią egipską 
•  Spacer po rezerwacie przyrody Łężczok
• Zabytkowa kopalnia „IGNACY”
• Rudy Raciborskie – zwiedzanie klasztoru, par-

ku, Ośrodka edukacyjnego im. J. Rogera, prze-

Śląsk to nie tylko zabytki poprzemysłowe. To rów-
nież mnóstwo zamków, magnackich pałaców  
i dworków szlacheckich. Zapraszamy Was w podróż 
niezwykłą i pełną ciekawych historii. MOSZNA - za-
mek o stu wieżach przypominający plenery z bajek 
Disney’a otoczony pięknym parkiem z okazami po-
mnikowych drzew. Pałace w Kamieniu Śląskim, Ro-
gowie Opolskim, Opactwo Cystersów w Jemielnicy.

PSZCZYNA

RACIBÓRZ + Ziemia Raciborska

 od 53 zł  od 55 zł  od 75 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 52 zł  od 54 zł  od 74 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 88 zł  od 90 zł  od 108 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 59 zł  od 62 zł  od 87 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 71 zł  od 75 zł  od 94 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

POZNAJ ŚLĄSK: WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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JARMARK BOŻONARODZENIOWY WE WROCŁAWIU

CZERNA – TENCZYNEK

SZLAK ORLICH GNIAZD

Kuligi w Wiśle to niesamowita przygoda w Do-
linie Białej Wisełki. Przejazd saniami Doliną Bia-
łej lub Czarnej Wisełki zakończony ogniskiem 
z pieczeniem kiełbasek (także kapele góralskie), 
zwiedzanie Wisły.

Zwiedzanie fabryki bombek/pisanek pod Krako-
wem, udział w warsztatach plastycznych, własno-
ręczne dekorowanie bombek/pisanek.
Dodatkowo płatne: Zwiedzanie Krakowa, udział 
w Jarmarku Świątecznym na krakowskim rynku.

Proponujemy niezapomnianą pieszą wyciecz-
kę po najpiękniejszych dolinkach: Bolecho-
wickiej i Kobylańskiej, a także zwiedzanie 
jaskini Wierzchowskiej Górnej.

Ojców to urokliwa miejscowość, na słynnym 
Szlaku Orlich Gniazd.
Zamek w Pieskowej Skale, Maczuga Herkule-
sa, Dolina Prądnika, Ojców: Jaskinia Łokietka, 
Brama Krakowska, ruiny zamku, Muzeum 
Przyrodnicze, Stara Osada Młynarska.

Jaskinia Wierzchowska Górna, Pustynia Błędow-
ska, spacer po starówce w Olkuszu.
Dodatkowo: zwiedzanie Muzeum Afrykanistycznego.

Zapraszamy Was na wycieczkę do stolicy Dolne-
go Śląska w jednym z najbardziej magicznych 
okresów w roku. Jarmark Bożonarodzeniowy we 
Wrocławiu to jeden z najpiękniejszych jarmarków 
w Polsce, gdzie poczujecie wspaniałą atmosferę 
zbliżających się Świąt pośród pachnących drzewek, 
rozśpiewanych kolędników, kolorowych ozdób 

i słodkich smakołyków. Przy okazji będziemy zwie-
dzać: Rynek Miejski, Plac Solny, słynne wrocław-
skie Jatki, magiczny Domek Jasia i Małgosi, a także 
Ostrów Tumski. Polecamy!

• Klasztor Bernardynów w Alwerni, muzeum pożar-
nictwa,

•  Klasztor i kalwaria Karmelitów Bosych w Czernej,
•   Ruiny zamku Tenczynek, ognisko. 

Na wapiennych wzgórzach pomiędzy Krako-
wem a Wieluniem usadowiły się imponujące 
zamki, zamczyska i warownie.
TRASY DO WYBORU:
1: Zamek Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice, zwie-

dzanie grodu na Górze Birów.
2: Zamek w Będzinie, Siewierz, Ogrodzieniec, 

Park Miniatur Zamków Jurajskich.

KULIG – Wisła Manufaktura BOMBEK / PISANEK

DOLINKI PODKRAKOWSKIE

OJCOWSKI PARK
NARODOWY

JASKINIA WIERZCHOWSKA-
OLKUSZ Pustynia Błędowska

 od 77 zł  od 79 zł  od 100 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień  od 63 zł  od 65 zł  od 84 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 81 zł  od 85 zł  od 120 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 53 zł  od 55 zł  od 75 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 55 zł  od 57 zł  od 78 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 69 zł  od 71 zł  od 91 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień  od 48 zł  od 54 zł  od 76 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 48 zł  od 53 zł  od 74 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

POZNAJ JURĘ: WYCIECZKI JEDNODNIOWE

3: Góra Zborów - rezerwat przyrody nieożywionej,
4: Złoty Potok - zamek, muzeum regionalne, Olsztyn - 

ruiny zamku, szopka Jana Wiewióra, ognisko.
Dodatkowo płatne:
lekcje z mapą i kompasem, lekcje przyrody, biegi 
na orientację. Jaskinia Głęboka, Mirów, Bobolice.

ZIMOWE ATRAKCJE: WYCIECZKI JEDNODNIOWEmuzea, warsztaty, szlaki
tematyczne, parki rozrywki

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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MUZEUM CHLEBATOSZEK

CENTRUM BAJEK
W PACANOWIE

STRYSZAWA – BESKIDZKIE
CENTRUM ZABAWKARST-
WA LUDOWEGO

ZACZAROWANA CHATA

Bolek i Lolek, Reksio, Baltazar Gąbka, Pampa-
lini czy Kapitan Kliper. Zapraszamy starszych 
i młodszych na bajkową podróż z ulubionymi 
bohaterami! Bielsko-Biała - zwiedzanie studia 
filmów rysunkowych, projekcja filmu, zwiedza-
nie starówki lub wycieczka do Doliny Wapienicy. 
Dodatkowo płatne: Warsztaty edukacyjne w Te-
atrze Lalki Banialuka, Muzeum Włókiennictwa, 
wjazd kolejką na Szyndzielnię, Pszczyna.

To wyjątkowe miejsce stworzone przez pasjo-
nata, który tutejsze eksponaty gromadził całe 
życie! Zwiedzanie Muzeum Chleba w Radzion-
kowie, własnoręczny wyrób chleba przez dzieci

Toszek to niewielka, historyczna miejscowość 
położona w zachodniej części województwa 
śląskiego. Proponujemy zwiedzanie zamku, 
legenda o Złotej Kaczce, ognisko ze wspólnym 
pieczeniem kiełbasek.

Inne programy: „Wielkie grzybobranie w Za-
czarowanym Lesie”, „Śladami Zygmunta Krasiń-
skiego”, „Jurajska Złota Pętla”, „Kosmiczny Szlak 
Turystyczny”.

Bajkowa ekspozycja, która łączy w sobie najnowsze 
techniki multimedialne z tradycyjnymi eksponata-
mi muzealnymi, jest wielką interaktywną przygo-
dą między światem bajki a rzeczywistością.

Warsztaty z własnoręcznym wyrobem zabawek, 
klasztor i muzeum Kardynała Wyszyńskiego, 
zwiedzanie Suchej Beskidzkiej.

Spektakl przygotowany przy współpracy 
z aktorami Teatru w Częstochowie: przejazd 
tramwajami konnymi po lasach jurajskich, po 
drodze odwiedzimy dom Baby Jagi, będziemy 
rozmawiać z Jasiem i Małgosią, Czerwonym 
Kapturkiem. Ognisko z kiełbaskami, herbata, 
dyskoteka. 
Dodatkowo płatne: Zwiedzanie Złotego Poto-
ku, zamku w Olsztynie.

Zlokalizowane w Rudach Raciborskich wystawy 
etnograficzne przedstawiające kulturę Indian 
Ameryki Północnej i Południowej oraz kulturę 
Polską, obejmujące dawne wierzenia, zwyczaje 
ludowe i obrzędy. Dzieci i młodzież z zaintere-
sowaniem uczestniczą w zajęciach i wystawach, 
zadają mnóstwo pytań, angażują się, są docie-
kliwe i słuchają z zainteresowaniem. Będziecie 

grać i bawić się na torze przeszkód znajdującym 
się na terenie muzeum.
Dodatkowo płatne: Warsztaty, Teatrzyk, ognisko 
lub grill.

BIELSKO-BIAŁA – STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH

„ZACZAROWANY LAS”

 od 74 zł  od 76 zł  od 93 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień od 69 zł  od 71 zł  od 89 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 107 zł  od 109 zł  od 127 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 86 zł  od 89 zł  od 119 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień  od 59 zł  od 62 zł  od 84 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 81 zł  od 83 zł  od 99 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 67 zł  od 71 zł  od 89 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

TEMATYCZNIE: WYCIECZKI JEDNODNIOWE
muzea, warsztaty, szlaki
tematyczne, parki rozrywki

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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IZBA TRADYCJI - WARSZTATY

OŚWIĘCIM

OSIKOWA DOLINA – WARSZTATY

ZATORLAND - Park Mitologiczny

Zapraszamy do gospodarstwa agroedukacyj-
nego. Będziecie mogli sami wydoić krowę, ubić 
w kierzance masło czy upiec podpłomyki w ory-
ginalnym piecu chlebowym. Na zgłodniałych 
czeka prawdziwe ognisko, a na żądnych do-
datkowych szaleństw park linowy w pobliskim 
Złotym Potoku.  Jurajska Spiżarnia przedatawia 
dynamiczną opowieść połączoną z pokazami 

na temat dawnego życia w polskiej wsi oraz 
powstawania najprostszych, codziennych 
pokarmów. Wszystkie wytworzone produkty 
przeznaczone są do degustacji.
Dodatkowo płatne: ognisko, park linowy.

Zwiedzanie pałacu w Tarnowicach Starych, 
udział w warsztach malarskich lub introligator-
skich, zwiedzanie Tarnowskich Gór.

Poznaj tradycję i zwyczaje regionu podczas róż-
norodnych spotkań muzealnych - warsztatów 
edukacyjnych organizowanych na terenie gospo-
darstwa w Gliwicach-Bojkowie.
Przykładowe tematy zajęć: „Jak to z garnkiem 
było”, „Jak to z chlebem było”, „Od lnu do tkani-
ny”, „Ceramika”, „Przeplatanki, wyplatanki” oraz 

wiele innych. Dodatkowo płatne: poczęstunek 
(ciasto lub pączek, herbata lub sok) lub ognisko. 
Opłata za materiały, uzależniona od tematyki 
warsztatów.

Oświęcim - Muzeum Martyrologii, film na pły-
cie DVD lub projekcja filmu w Muzeum.
Dodatkowo płatne: Kalwaria Zebrzydowska 
- klasztor, Wadowice, Muzeum Jana Pawła II.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży - pod opieką 
instruktorów uczestnicy poznają oryginalne 
techniki wykonywania dekoracji z naturalnych 
wiórków drewna osikowego. Młodzież pozna 
wartości takie: jak natura, tradycja i rękodzieło.
Do dzisiaj wyroby z osiki są unikatowe w skali 
światowej ze względu na użyty surowiec, wzor-
nictwo i technologię wytwarzania. Do wyboru 

różne tematy warsztatów, np.: dekoracje 
kwiatowe, popularne zwierzątka, ozdoby świą-
teczne.
Dodatkowo: możliwość organizacji grilla
z pieczeniem kiełbasek.

Park Mitologii na wodzie to jedyne takie miej-
sce w Polsce, gdzie można obejrzeć pięknie 
odwzorowane figury greckich bogów, herosów, 
bohaterów i mitycznych stworzeń. Zwiedzający 
będą mogli zobaczyć rekonstrukcję ruin świąty-
ni Apollina z Delf, wejść do wnętrza konia tro-
jańskiego, czy spróbować szczęścia w labiryncie 
Minotaura. To tutaj zapewnicie sobie wspaniały 

relaks dla ciała i umysłu. Na pewno zachwyci 
Was sceneria starożytnej Grecji i jej wspaniałych 
bohaterów. Zobaczycie ich wszystkich z Zeusem 
i Ateną na czele podczas rejsu tramwajem wod-
nym. To tutaj obejrzycie tańczące fontanny.

JURAJSKA SPIŻARNIA

TARNOWICE STARE
- WARSZTATY

 od 55 zł  od 57 zł  od 82 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 86 zł  od 88 zł  od 106 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 103 zł  od 105 zł  od 123 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 83 zł  od 87 zł  od 107 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 48 zł  od 50 zł  od 70 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień  od 69 zł  od 73 zł  od 101 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

TEMATYCZNIE: WYCIECZKI JEDNODNIOWEmuzea, warsztaty, szlaki
tematyczne, parki rozrywki

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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BAJKA PANA KLEKSA

PARK MINIATUR

SZLAK JANA PAWŁA II
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, WADOWICE

Atrakcja numer 1 na Śląsku i zarazem największy 
tematyczny park rozrywki w Polsce. Od blisko 60 
lat zapewnia doskonałą zabawę gościom w każdym
wieku. W otoczeniu zieleni zlokalizowanych jest 
ponad 40 atrakcjach, w tym dziecięcych, fami-
lijnych oraz ekstremalnych. Na gości czekają te 
zarówno dobrze znane i lubiane, jak również nowo-
ści. Przekraczając próg Legendii przenosicie się do 
magicznego świata zabawy, w którym motywem 
przewodnim są legendy, baśnie i opowiadania.

Dodatkowo: możliwość zorganizowania posiłku w 
przerwie pobytu - połowa pizzy + szklanka soku 
LUB możliwość zabawy w strefie Smart Kids Planet 
Centrum Mądrej Zabawy

„Witajcie w naszej bajce...” brzmiały słowa piosenki 
w powieści o słynnym nauczycielu-czarodzieju. 
Bajka Pana Kleksa jest unikalnym miejscem, w któ-
rym uczestnicy poprzez zabawę nabierają chęci do 
nauki oraz odkrywania świata. Odkrywając kolejne 
strefy tematyczne inspirowane przygodami Pana 
Kleksa, uczestnicy w przystępny sposób łączą na-
ukę z zabawą i kulturą.

Otwarty w maju 2007 roku Park Miniatur „Świat 
Marzeń” w Inwałdzie k. Wadowic, to miejsce 
spotkania z modelami najsławniejszych cudów 
architektonicznych z całego świata (np. Statua Wol-
ności, Koloseum, Akropol, Mur Chiński, Wieża Eiffla  
i inne). Wizyta w Parku Miniatur to nie tylko nauka, 
ale doskonała zabawa i relaks. Znajduje się tam 
także mini lunapark i zielony labirynt (w cenie). 

Dodatkowo płatne: Nowość: Mini ZOO - Inwałd, 
zwiedzanie Wadowic, ognisko, spacer po Beskidzie 
Małym lub wjazd na Górę Żar, Park Dinozaurów 
„Dinolandia”.

Nadwiślański Park Etnograficzny, skansen w Wygieł-
zowie, ruiny zamku w Lipowcu. 
Dodatkowo: ognisko, lekcje muzealne: „Od ziar-
na do chleba”, „Nie święci garnki lepią”, „Jak to ze 
lnem było”, „Na szkle malowane”, „Strój krakowski” 
...i inne.

Zajęcia dotyczące ekorozwoju. Programy dopaso-
wane do wieku, o szerokiej tematyce przyrodniczej: 
życie w lesie, czyli las jako ekosystem, obserwacje 
ornitologiczne, poznawanie środowiska za pomocą 
zmysłów, i wiele innych.

Niecałe 40 km na południe od Krakowa znajduje się 
Kalwaria Zebrzydowska - najważniejsze po Jasnej 
Górze sanktuarium w Polsce i jeden z najcenniej-
szych polskich zabytków.
Zwiedzanie klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
spacer po starówce w Wadowicach, zwiedzanie 
Bazyliki i Muzeum Jana Pawła II - dom rodzinny.

Dodatkowo płatne:
Kraków: Łagiewniki, Kuria Biskupia, Stare Miasto.
Beskid Mały: wejście na Groń Jana Pawła II, Lanc-
korona.

LEGENDIA – ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO

WYGIEŁZÓW – LIPOWIEC OŚRODEK EDUKACYJNY NA 
JURZE

 od 72 zł  od 75 zł  od 92 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 67 zł  od 69 zł  od 89 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień  od 51 zł  od 55 zł  od 75 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 81 zł  od 83 zł  od 101 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 53 zł  od 54 zł  od 75 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 93 zł  od 95 zł  od 113 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

Dodatkowo: Spacer po Parku Śląskim jednym z naj-
większych parków miejskich w Europie.
Dodatkowo płatne: Przejazd kolejką ELKA, Śląski
Ogród Zoologiczny.
Cena uzależniona od wieku: szkoły podstawowe 
+ 16 zł, szkoły średnie + 30 zł.

TEMATYCZNIE: WYCIECZKI JEDNODNIOWE
muzea, warsztaty, szlaki
tematyczne, parki rozrywki

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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CHATA CHLEBOWA
W BRENNEJ

LEŚNY PARK NIESPODZIANEK
w Ustroniu

WIOSKA INDIAŃSKA

KRASIEJÓW Park  
Nauki Ewolucji Człowieka

Miasteczko TWINPIGS ŻoryZ WIZYTĄ U ŻUBRÓW
Ośrodek Edukacji Ekologicznej

DREAM PARK – OCHABY

Energylandia jest wyjątkowym miejscem, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to potężny 
kompleks, w którym znajduje się ponad 30 różnego 
rodzaju nowoczesnych atrakcji, poczynając od eks-
tremalnych, poprzez rodzinne, a kończąc na tych 
dla najmłodszych. Energylandia to pierwszy praw-
dziwy Park Rozrywki, przeznaczony dla wszystkich 
grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak 

również osób dorosłych. Dodatkowo 20 gier i za-
baw interaktywnych, 4 sceny widowiskowe (dwa 
teatry i dwa amfiteatry), nowoczesne kino 7D a dla 
wszystkich lubiących gadżety i pamiątki kilka dedy-
kowanych sklepów.

Poznamy podstawowe rodzaje zbóż i ich zastoso-
wanie, dawne maszyny, proces powstawania masła  
i twarogu, sposoby pozyskiwania miodu.
Dodatkowo płatne: Kozia zagroda.

Niekonwencjonalny Ogród Zoologiczny, który łączy 
edukację i rekreację. Zobaczymy: pokaz tresury pta-
ków drapieżnych, trasę bajkową, zagrody zwierząt: 
żubry, jelenie, dziki i wiele innych.

Spotkanie z kulturą Indian w wiosce indiańskiej
w Zalesie. Pokazy tańców, opowieści i legendy, 
konkursy, malowanie twarzy, nauka piosenek, gry  
i zabawy indiańskie.
Dodatkowo: ognisko z kiełbaskami.

Prawdziwa podróż w czasie o 66 mil. lat w tył, któ-
ra pozwoli nam poznać naszych przodków i nasze 
pradzieje. Czeka na Nas wielka ilość doznań i wiedzy  
o nas samych.

Przez 7 dni w tygodniu kwitnie tu bujne życie Dzi-
kiego Zachodu. W cenie: Akademia Szeryfa, Cinema 
5D, Kino Emocji 6D, Karuzela Trapera, Family Co-
aster, Desperados, byk mechaniczny, tor przeszkód, 
plac zabaw (Zjeżdżalnia Apacza, huśtawki, bujaki), 
plac zręcznościowy (strzelanie z łuku, rzuty podko-
wą i ringo, nauka łapania na lasso, płukanie złota), 
ściana wspinaczkowa, jazda na kucyku.

Zwiedzanie zagrody żubrów, lekcja przyrodnicza,
film edukacyjny (Jankowice koło Pszczyny).
Dodatkowo płatne: ognisko.

Każda strefa to nowa przygoda! Z nami odwiedzisz
najdalsze zakątki Ameryki i wyruszysz  
w podróż w czasie. Wolisz szaloną przejażdż-
kę rollercosterem czy rodzinne gry w lesie?  
Dodatkowo płatne: Muzeum Ognia w Żorach.

Dream Park Ochaby to park rozrywki i edukacji, 
w którego skład wchodzi Park Dinozaurów i Park 
Miniatur. Tu dzieci dowiedzą się o dziejach naszej 
planety, życiu i przyczynach wyginięcia dinozaurów
oraz usłyszą najciekawsze historie związane 
z powstawaniem zabytków architektury. Jedną 
z najciekawszych atrakcji jest z pewnością pierwsze 
w Europie Oceanarium

Prehistoryczne, umożliwiające poznanie pradaw-
nego świata podwodnych stworzeń. Istnieje moż-
liwość zamówienia interaktywnych warsztatów 
edukacyjnych.

ENERGYLANDIA
– PARK ROZRYWKI W ZATORZE

 od 79 zł  od 81 zł  od 100 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 72 zł  od 74 zł  od 96 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 74 zł  od 76 zł  od 96 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 80 zł  od 82 zł  od 100  zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 178 zł  od 120 zł  od 137 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 102 zł  od 104 zł  od 122 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień od 53 zł  od 55 zł  od 75 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 82 zł  od 84 zł  od 102 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

TEMATYCZNIE: WYCIECZKI JEDNODNIOWEmuzea, warsztaty, szlaki
tematyczne, parki rozrywki

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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JURAPARK KRASIEJÓW

PARK OGRODZIENIEC

AGROGOSPODARSTWO
„POD SKAŁKĄ”

Największa replika średniowiecznej budowli w Eu-
ropie. Na terenie 2,5 tys. m2 możemy zapoznać się 
z licznymi eksponatami, które przybliżą nam czasy 
średniowiecza, m.in: zbrojownia, sala tortur, baszta 
i tarasy widokowe; osada z warsztatami rzemieślni-
ków oraz Park Ruchomych Smoków. 
Na miejscu spotkasz garncarza lepiącego naczynia, 
niewiasty tkające krajki na bardkach, kowala wy-

„Żyjące muzeum” Największy park dinozaurów  
w Polsce. m.in: Multimedialny Tunel Czasu, prehi-
storyczne oceanarium, pawilon paleontlogiczny, 
park rozwrywki.
Dodatkowo płatne: kino 5D, warsztaty eduka-
cyjne.

Jest to kompleks składający się z 5 atrakcji, które 
dedykowane są wszystkim sympatykom dobrej za-
bawy. Park Miniatur - Szlak Orlich Gniazd w Minia-
turze (odwzorowany w skali 1:25 rozciągający się 
od Krakowa, aż po Częstochowę. Makiety zamków 
i warowni odtworzone zostały zgodnie z prawdą 
historyczną, a samo wykonanie makiet poprzedziły 
wielomiesięczne poszukiwania i opracowywania 
dokumentacji historycznej), Park Doświadczeń Fi-

zycznych - tu poznasz świat fizyki, Park Rozrywki 
- średniowieczne wesołe miasteczko, Dom Legend 
i Strachów - świat legend i baśni Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej. Tor Saneczkowy - dobra zabawa 
i adrenalina.

Zwiedzanie zabytkowej kopalni.
Dodatkowo płatne: Park archeologiczny oraz  
Zamek Lubomirskich w Nowym Wiśniczu.

Stadnina koni, ognisko z kiełbaskami, jazda konna  
i bryczkami, gry i zabawy.
Dodatkowo płatne: zwiedzanie Tarnowskich Gór, 
Sanktuarium w Piekarach Śląskich i park w Świer-
klańcu.

Agrogospodarstwo „Pod Skałką” to miejsce, któ-
re daje radość, powoduje uśmiech na twarzach, 
wprawia w zachwyt i przenosi w świat szalonej 
zabawy. Tutaj dowiecie się skąd się bierze mleko? 
Jak powstaje miód? Co z tego będzie, gdy kura na 
grzędzie? Na te, i wiele innych pytań znajdziecie 
odpowiedzi podczas licznych warsztatów.

Przykładowe tematy warsztatów:
Tajemnice Wielkiej nocy - świąteczne zwyczaje, 
Edukacyjna Przygoda, Komnata Siedmiu Wróżb oraz 
wiele innych.

PARK ŚREDNIOWIECZNY WAROWNIA INWAŁD

KOPALNIA SOLI W BOCHNI
- NOWY WIŚNICZ

ZBROSŁAWICE

 od 94 zł  od 96 zł  od 114 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 93 zł  od 95 zł  od 117 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień  od 91 zł  od 93 zł  od 111 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 66 zł  od 68 zł  od 86 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 85 zł  od 87 zł  od 105 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

 od 74 zł  od 76 zł  od 93 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dzień

kuwającego serduszka i haczyki oraz powroźnika 
skręcającego powrozy. A na zamku zwiedzisz kom-
natę damy, salę tortur, zbrojownię. W podziemiach 
zagrasz w laserowy paintball w otoczeniu smoków 
i rycerzy.

TEMATYCZNIE: WYCIECZKI JEDNODNIOWE
muzea, warsztaty, szlaki
tematyczne, parki rozrywki

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów.
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 Kazimierz Żydowski: ulica Szeroka, 
Synagoga Remuh, Plac Nowy. Fabryka Schindlera, 
Ogród Doświadczeń. Zamek w Niepołomicach.

PROPOZYCJE ZWIEDZANIA:
HITY ZESZŁEGO SEZONU:
Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania War-
szawskiego, Stadion Narodowy, Muzeum Historii 
Żydów Polskich, TVP, Radio. POZOSTAŁE: Sejm, 
Zamek Królewski i Starówka, Łazienki, Wilanów, 
Belweder, Pałac Prezydencki, Muzeum Wojska Pol-
skiego, Muzeum Chopina, Centrum Pieniądza, Sąd 
Najwyższy (zwiedzanie dla klas maturalnych), Mu-
zeum Techniki, Warszawska Giełda Papierów War-
tościowych, Muzeum Narodowe, Muzeum Sportu 
i Turystyki, Muzeum Archeologiczne, Niewidzialna
Wystawa, przejazd metrem, Powązki, Pawiak, Za-
chęta, Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, Port 
Lotniczy „Okęcie”, Świerk - Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych, spektakl teatralny, Muzeum 
Domków dla Lalek, rejs statkiem po Wiśle. Prusz-
ków - Galeria Figur Stalowych, Park Miniatur Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

TRASY:
•  Powstanie narodowe,
•  Barok w Warszawie,
•  Pokolenie Kolumbów,
…. i wiele innych

Opisy tras i propozycje zwiedzania KRAKOWA na 
stronie 12 katalogu. + MAŁOPOLSKA: Nowy Wi-
śnicz - Zamek Lubomirskich, Niepołomice - zamek, 
Muzeum Fonografii; Czerna - klasztor, Krzeszowice, 
Ojców - Park Narodowy, Pieskowa Skała, Wieliczka 
- Kopalnia Soli, Bochnia - Kopalnia Soli. Opactwo 
benedyktynów w Tyńcu.

WYCIECZKI TEMATYCZNE DLA DZIECI:
•  Bajki i legendy Warszawy,
•  Tajemnice i ciekawostki Starego Miasta
…. i wiele innych

  Plac Zamkowy, kolumna Zygmun-
ta, Pomnik Małego Powstańca, Barbakan, Rynek, 
Katedra św. Jana Chrzciciela, Trakt Królewski, 
Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, 
Grób Nieznanego Żołnierza. 

  Sejm (z zewnątrz), Park Łazien-
kowski, Belweder, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Cmentarz Powązkowski. 

  Centrum Nauki Kopernik, Stadion 
Narodowy, Wilanów.

 Kraków - Zwiedzanie Szlaku Kró-
lewskiego:     Wawel - zamek, Katedra z Dzwonem 
Zygmunta, nabrzeże Wisły, Rynek z Ratuszem i Ko-
ściołem Mariackim, Muzeum w Podziemiach Rynku 
Głównego, ulica Floriańska, Barbakan.

WARSZAWA

KRAKÓW i Małopolska

 od 263 zł  od 270 zł  od 326 zł

 od 415 zł  od 425 zł  od 503 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

 od 293 zł  od 300 zł  od 368 zł

 od 449 zł  od 458 zł  od 538 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

3 dniowa

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    Przykładowy program

    Przykładowy program

    dzień 2

    dzień 3

ODKRYJ MIASTA: WYCIECZKI WIELODNIOWENASZA SPECJALNOŚĆ

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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Brzeg - Muzeum Piastów,

Wrocław - Stare Miasto, Panorama Racławicka,          
Aula Leopoldina, Teatr, Centrum poznawcze w Hali 
Stulecia, Hydropolis - centrum wiedzy na temat 
wody, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Motory-
zacji Topacz, Movie Gate - Muzeum Filmu, Muzeum 
Gier i Komputerów Minionej Ery, Centrum Historii 
Zajezdnia – Ośrodek „Pamięci i Przyszłości”. Ostrów

Tumski, katedra, Ogród Botaniczny, ZOO, Afryka-
rium, rejs statkiem po Odrze, Pocahontas - wioska 
indiańska, taras widokowy - Sky Tower, Manufak-
tura Słodyczy.

Opole - skansen wsi opolskiej w Bierkowicach,
ratusz, Starówka, amfiteatr, Muzeum
Polskiej Piosenki.

Muzeum Kinematografii, ul. Piotrkowska (zabytko-
we kamienice, Promenada Gwiazd, Ławeczka Tuwi-
ma i inne), Pałac Poznańskiego - galeria, cmentarz 
żydowski, Manufaktura, Muzeum Fabryki, Ekspery-
mentarium, Aquapark. 

Dodatkowo płatne: Lipce Reymontowskie - Mu-
zeum Regionalne, Zagroda Ludowa, Wioska Indiań-
ska - „Indianie Świata”, Planetarium oraz Centrum 
Nauki i Techniki na terenie zrewitalizowanego
obszaru byłej elektrowni EC1.

NOWOŚĆ!
Centrum Nauki i Techniki EC1

 Wrocław - ZOO + Afrykarium, Hala 
Stulecia, Multimedialna Fontanna, Rejs po Odrze.

 Stare Miasto, Ostrów Tumski, Pano-
rama Racławicka lub Sky Tower.

 TORUŃ - ŚREDNIOWIECZNE NOWE 
MIASTO: Muzeum Piernika, kościół św. Mikołaja  
i klasztor dominikanów, Rynek Nowomiejski ul. św. 
Katarzyny, kamienica Gutenberga, kościół i szpital 
św. Jakuba, Planetarium im. M. Kopernika. Cen-
trum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 TORUŃ UNESCO - Łuk Cezara, Ko-
ściół Mariacki, Rynek Staromiejski, Ratusz, Dwór 
Artusa, Piernikowa Aleja Gwiazd, Kościół Ducha 
św., pomnik Kopernika, Flisak, Dom Kopernika, 
Krzywa Wieża, Droga Królewska, Katedra, Brama 
Mostowa,ruiny Zamku Krzyżackiego.
 BYDGOSZCZ - Stare Miasto, Rynek, 
katedra, Ratusz, rejs statkiem, Kanał Bydgoski.

DODATKOWO PŁATNE:
Golub-Dobrzyń, Inowrocław, Ciechocinek.

 Muzeum Kinematografii: lekcja 
muzealna, i/lub zwiedzanie Muzeum z przewod-
nikiem. Łódzkie ZOO: zwiedzanie Palmiarni i Miej-
skiego Ogrodu Zoologicznego.

 Manufaktura - Muzeum Fabryki: 
zwiedzanie lub lekcje muzealne. Synagoga, Cmen-
tarz Żydowski. Ulica Piotrkowska - Aleja Gwiazd, 

Ławeczka Tuwima, Fortepian Rubinsteina, Kufer 
Reymonta, Fotel Jaracza, Pomnik Lampiarza.

 Experymentarium - ogrody do-
świadczeń.

WROCŁAW + Brzeg, Opole TORUŃ – Bydgoszcz

ŁÓDŹ – na styku kultur

 od 256 zł  od 262 zł  od 317 zł

 od 422 zł  od 431 zł  od 507 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 248 zł  od 254 zł  od 306 zł

 od 407 zł  od 416 zł  od 489 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2    

    dzień 3          

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

    Przykładowy program

    Przykładowy program

    dzień 2
 od 484 zł  od 494 zł  od 590 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

ODKRYJ MIASTA: WYCIECZKI WIELODNIOWE NASZA SPECJALNOŚĆ

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 Mirów - ruiny zamku, Bobolice - 
odbudowany zamek, Góra Zborów - rezerwat przy-
rody nieożywionej.

 Ogrodzieniec - ruiny zamku, Park 
Miniatur Zamków Jurajskich, gród na Górze Birów.

 Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, 
Tokarnia - skansen, zamek w Chęcinach, Jaskinia Raj.

 Św. Krzyż, klasztor pobenedyktyń-
ski, gołoborza Łysej Góry, Święta Katarzyna, Łysica.

 Kielce - starówka, Muzeum Zaba-
wek, Muzeum Lat Szkolnych Żeromskiego, Energe-
tyczne Centrum Nauki, Kadzielnia.

 Wejście lub wjazd kolejką na Czan-
torię - przejście na szczyt do granicy polsko - czeskiej 
- możliwość wejścia na wieżę widokową, piesze 
przejście na Soszów Wielki, zejście do Jawornika. 
Wisła - spacer po mieście, Muzeum Beskidzkie.

 Wędrówka górska na Stożek lub
Baranią Górę. Galeria trofeów Adama Małysza.

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

BESKID ŚLĄSKI

 od 231 zł  od 237 zł  od 286 zł

 od 382 zł  od 389 zł  od 461 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 262 zł  od 268 zł  od 323 zł

 od 426 zł  od 434 zł  od 508 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

DODATKOWO PŁATNE: kurs wspinaczkowy,  
Ojcowski Park Narodowy, Ferma Strusi w Kiełko-
wicach.

Zamek w Chęcinach, Regionalne Centrum Nauko-
wo-Technologiczne, Tokarnia - skansen, Oblęgorek 
- muzeum Sienkiewicza, dąb Bartek, Kielce - Mu-
zeum Żeromskiego, Muzeum Zabawek, Energetycz-
ne Centrum Nauki. Kadzielnia - rezerwat przyrody
nieożywionej, św. Krzyż, gołoborza Łysej Góry, 
Łysica, klasztor pobenedyktyński z relikwiami, 
Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, Jaskinia Raj, 
muzeum Mikołaja Reja w Nagłowicach. Osada 
Średniowieczna w Hucie Szklanej - warsztaty inte-
raktywne, Centrum Neandertalczyka. Krajno - Park 
Rozrywki i Miniatur, Kielce - Geopark, Rezerwat 
Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wisła - zwiedzanie miasta, galeria trofeów Adama 
Małysza, Muzeum Beskidzkie, ścieżka przyrodni-
cza na Baranią Górę, wędrówka górska na Stożek. 
Ustroń - wyjazd wyciągiem krzesełkowym na 
Czantorię, wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek, 
wizyta w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik”, 
Równica - Exteme Park. Wisła - Park Linowy. Górki 
- Chlebowa Chata. Istebna - Chata Kawuloka. Biel-
sko-Biała - Szyndzielnia, Studio Filmów Rysunko-
wych, Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu. Ochaby - 
stadnina koni. Cieszyn - zamek,   Wieża Piastowska.

 od 229 zł  od 235 zł  od 284 zł

 od 379 zł  od 386 zł  od 457 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

GÓRY I NIE TYLKO: WYCIECZKI WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 Zakopane: Muzeum Tatrzańskie,    
Krupówki, Gubałówka, kościół i cmentarz na Pęk-
sowym Brzyzku.
 Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroź-
na, Wielka Krokiew.
 Morskie Oko, Jaszczurówka.

 Chabówka - skansen Taboru Kolejo-
wego, Niedzica - zamek, rejs po Jeziorze Czorsztyńskim.

 Czorsztyn - zamek, wejście na Trzy-
Korony lub (i) na Sokolicę, Krościenko.

 Wąwóz Homole, Dębno - kościół, 
Szczawnica.

 od 229 zł  od 235 zł  od 284 zł

 od 378 zł  od 386 zł  od 457 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 226 zł  od 232 zł  od 285 zł

 od 348 zł  od 357 zł  od 429 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 207 zł  od 214 zł  od 268 zł

 od 298 zł  od 308 zł  od 382 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

Jezioro Żywieckie - zapora w Tresnej, rejs po  
Jeziorze Żywieckim, góra Żar, Żywiec - Pałac Habs-
burgów, park pałacowy, rynek, multimedialne 
Muzeum Browarnictwa; Korbielów - wędrówka 
górska na Halę Miziową, Pilsko, wędrówka górska 
na Rysiankę lub Rycerzową, Jeleśnia - zabytkowa 
drewniana karczma. Naukotechnika - Beskidzkie 
Centrum Nauki. 

DODATKOWO PŁATNE: Góra Żar - elektrownia 
szczytowo-pompowa Żar, Park Linowy Trollandia  
w Międzybrodziu Żywieckim, Milówka

Wadowice, Chabówka - Skansen Taboru Kolejowe-
go, Rabka, Nowy Targ, Dębno (kościół), Niedzica 
(zamek), Krościenko. Spływ Dunajcem, wejście na 
Trzy Korony i Sokolicę, rejs po Jeziorze Czorsztyń-
skim. Szczawnica - Muzeum Pienińskie, wąwóz 
Homole, Palenica, Czorsztyn - zamek.

DODATKOWO PŁATNE:
+ Czerwony Klasztor na Słowacji - wyc. piesza
+ ognisko z kiełbaskami

Zakopane to stolica polskiego narciarstwa  i polskiej 
turystyki. Trudno spotkać osobę, która nie byłaby tu 
choćby raz w życiu. 
DO WYBORU: Wadowice, Inwałd Park Miniatur,
Chochołów. Zwiedzanie Zakopanego: Wielka Kro-
kiew, Krupówki, cmentarz na Pęksowym Brzyzku, 
kaplica na Jaszczurówce. Zwiedzanie wybranych 
muzeów: Harenda - Muzeum Kasprowicza, Willa 
Atma, przykład architektury drewnianej - muzeum 
Karola Szymanowskiego, Willa Koliba - Muzeum 
Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza, 
Muzeum Kornela Makuszyńskiego, Galeria Włady-
sława Hasiora, Muzeum Tatrzańskie im. Dr Tytusa 
Chałubińskiego. Przejazd kolejką górską: kolejką 
linową na Kasprowy Wierch, kolejką linową na Gu-
bałówkę lub Butorowy Wierch. Wycieczki górskie:
Morskie Oko i Czarny Staw, Dolina Kościeliska 

i Jaskinia Mroźna, Dolina Chochołowska, Dolina 
Strążyska, Dolina Białego. Baseny termalne w Sza-
flarach lub w Bukowinie Tatrzańskiej.

DODATKOWO PŁATNE:
od 35 zł wycieczka na Słowację

BESKID ŻYWIECKI

PIENINY

TATRY – ZAKOPANE

 góra Żar, Jezioro Żywieckie, zapora 
w Tresnej, Żywiec - Pałac Habsburgów, park pałaco-
wy.

 wędrówki górskie: Korbielów - 
Hala Miziowa i Pilsko, Rysianka lub Rycerzowa, 
Jeleśnia - zabytkowa drewniana karczma.

 Lipowiec (zamek i skansen), Wado-
wice (Muzeum), Sucha Beskidzka - zamek. 

 Wyjście na Babią Górę, Markowe 
Szczawiny, Muzeum BPN.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    Program 1

    Program 2

GÓRY I NIE TYLKO: WYCIECZKI WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 Zakopane - Muzeum Tatrzańskie, 
Gubałówka (wjazd kolejką). Dolina Kościeliska.
 Wielka Krokiew, Jaszczurówka, 
Morskie Oko.
 Pieniny: wejście na Trzy Korony lub 
Sokolicę, Szczawnica, Czorsztyn - zamek.

 Rabka - Muzeum im. Władysła-
wa Orkana, park zdrojowy. Rabkoland, Muzeum 
Orderu Uśmiechu. Chabówka - Skansen Taboru 
kolejowego. „BÓR NA CZERWONEM” - rezerwat 
torfowiskowy - spacer ścieżką dydaktyczną, Dębno - 
drewniany kościółek św. Michała (zabytek UNESCO).

 Wędrówka górska na Turbacz lub 
Wędrówka ścieżkami dydaktycznymi Gorczańskie-
go Parku Narodowego.

 Kluszkowce - Ścieżka Przyrodniczo-
Edukacyjna na Górę Wdżar, Alpine Coaster Łopusz-
na - Dom pamięci ks. prof. Józefa Tischnera, kośció-
łek drewniany i cmentarz z grobem ks. Tischnera, 
dwór Tetmajerów. 

 Stary Sącz - klasztor Klarysek, Piw-
niczna, Muszyna.
 Krynica - Dom Zdrojowy, Muzeum 
Nikifora, wjazd kolejką gondolową na Jaworzynę 
Krynicką, wędrówka górska.
 Tylicz: kościół, cerkiew, rynek, 
Nowy Sącz - ruiny zamku, ratusz, bazylika, synagoga.

 Łańcut - pałac, Muzeum Ikon oraz 
skansen w Sanoku.
 Wędrówka górska po Połoninie 
Wetlińskiej lub wejście na Tarnicę, drewniana cer-
kiew w Równi.
 zapora w Solinie, rejs statkiem po 
Jeziorze Solińskim, Muzeum Przyrodnicze Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych.

ZAKOPANE+PIENINY GORCE

UZDROWISKA SĄDECKIE – Krynica Zdrój i Piwniczna

BIESZCZADY

 od 226 zł  od 232 zł  od 285 zł

 od 348 zł  od 357 zł  od 429 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa od 298 zł  od 308 zł  od 382 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

 od 359 zł  od 367 zł  od 439 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

 od 418 zł  od 426 zł  od 512 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

Krynica - Dom Zdrojowy, Muzeum Nikifora, wjazd 
kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, wę-
drówka górska, zwiedzanie Muszyny i Piwnicznej, 
spływ Popradem, Stary Sącz - Klasztor Klarysek, 
Nowy Sącz - Miasteczko Galicyjskie.

Jezioro Solińskie, Łańcut - pałac, Lesko, Sanok - Mu-
zeum Ikon, Ustrzyki Dolne - Muzeum Przyrodnicze 
BPN, Równia - cerkiew, wejście na Połoninę Wetliń-
ską, Połonina Caryńska, Tarnica, Przysieki - Skan-
sen Archeologiczny Karpacka Troja, Bieszczadzka 
ciuchcia.

DODATKOWO PŁATNE:
wycieczka do Lwowa od 42 zł, dyskoteka w pia-
nie od 20 zł, traperska wyprawa wozami od 45 zł, 
spływ pontonami, quady, zajęcia linowe.

GÓRY I NIE TYLKO: WYCIECZKI WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP + 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 od 242 zł  od 248 zł  od 309 zł

 od 353 zł  od 362 zł  od 435 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 231 zł  od 237 zł  od 286 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dni

 od 418 zł  od 427 zł  od 506 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

Zamek w Mosznej, Nysa - „Śląski Rzym”, Głogówek,
Prudnik, Głuchołazy, Kędzierzyn Koźle - rejs po Od-
rze, Góra Świętej Anny, wycieczka górska na Bisku-
pią Kopę, „Zaginione Miasto Rosenau”, Pławniowice 
- zespół pałacowo-parkowy.

Nysa, Otmuchów, Paczków - stare miasto - Mu-
zeum Gazownictwa. Kłodzko - stare miasto, twier-
dza, podziemia, muzeum minerałów, Minieuro-
land - Park Miniatur. Wambierzyce, Góry Stołowe 
- Błędne Skały, Karłów - Szczeliniec Wlk., Kudowa, 
Kaplica Czaszek, Duszniki - Muzeum Papiernictwa, 
Dworek Chopina, Polanica, Lądek Zdrój, Międzygó-
rze - wodospad Wilczki, Ogród Bajek, Kletno - Ja-
skinia Niedźwiedzia, Złoty Stok - Kopalnia Złota, 
Średniowieczny Park Techniki. Twierdza w Srebrnej 
Górze, sztolnia rud uranu, Kopalnia w Nowej Rudzie

Świdnica - kościół Pokoju, Wałbrzych - Eksplora-
park, Zamek Książ, wycieczka górska na Śnieżkę, 
Karpacz, świątynia Wang, Muzeum Karkonoskich 
Tajemnic, Szklarska Poręba, „Western City” - miasto 
prosto z Dzikiego Zachodu, zwiedzanie Jeleniej 
Góry, Świerzawa - Sudecka Zagroda Edukacyjna, 
Wałbrzych - Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

DODATKOWO PŁATNE:
• od 10 zł - zwiedzanie Wrocławia
• od 39 zł - wycieczka do PRAGI !
• od 25 zł - wycieczka do Skalnego Miastaw  

Czechach lub do Centrum Nauki Iqlandia  
w Czechach

• od 20 zł - wycieczka do ZOO Safarii w Czechach.

DODATKOWO PŁATNE:
• od 20 zł - zwiedzanie Wrocławia
• od 39 zł - wycieczka do PRAGI !
• od 25 zł - wycieczka do Skalnego Miasta w Cze-

chach
• od 20 zł - wycieczka do ZOO Safarii w Czechach
• od 25 zł - wycieczka do Miasteczka Nachod

GÓRY OPAWSKIE

KOTLINA KŁODZKA

KARKONOSZE

 Moszna (zamek o stu wieżach 
przypominający plenery bajek Disney’a), zwiedza-
nie Nysy -„śląski Rzym” (katedra, pałac, fontanna, 
fortyfikacje).

 Głuchołazy lub Głogówek lub Kę-
dzierzyn Koźle - rejs po Odrze.

    dzień 1

    dzień 2

 Nysa, Paczków, Złoty Stok - Kopalnia
Złota.
 Góry Stołowe - Szczeliniec Wielki lub 
Błędne Skały, Czermna - Kaplica Czaszek, Kudowa 
Zdrój.
 Twierdza Kłodzka, spacer po mie-
ście, Wambierzyce.

 Wałbrzych - zamek Książ, Kowary - 
Park Miniatur, Sztolnie Kowarskie.
 wycieczka górska na Śnieżkę, 
schronisko „Samotnia”, Karpacz - Świątynia Wang.
 Szklarska Poręba - wodospad Ka-
mieńczyka, w. Szklarki, Jelenia Góra - zwiedzanie 
miasta.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

GÓRY I NIE TYLKO: WYCIECZKI WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 Świdnica - Rynek, Kościół Poko-
ju - wpisany na listę UNESCO, Wałbrzych - Zamek 
Książ, Kowary - Park Miniarur Zabytków Dolnego 
Śląska lub Sztolnie Kowarskie - Podziemna Trasa 
Turystyczna.

 Góry Izerskie - piesza wędrówka na
Stóg Izerski lub wędrówka na Wysoki Kamień, 
Szklarska Poręba - wodospad Szklarki.

 Szklarska Poręba - wodospad

 Nagłowice - Dworek Mikołaja 
Reja, Jędrzejów - klasztor cysterski z relikwiami  
bł. Wincentego Kadłubka, Muzeum Zegarów, Kiel-
ce - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, 
Pałac Biskupów Krakowskich, starówka, Pomnik 
Henryka Sienkiewicza, Ulica Sienkiewicza, Plac 
Artystów.

 Ciekoty - Dworek Stefana Żerom-
skiego (możliwość zorganizowania całodziennych
zajęć pt. „Azymut na Żeromskiego”), Święta Kata-
rzyna - klasztor Bernardynek, kapliczka Żeromskie-
go, Św. Krzyż, gołoborze Łysej Góry.

 Suchedniów - ścieżka dydaktyczna 
śladami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Skarży-
sko-Kamienna - Muzeum im. Orła Białego, Sank-
tuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, Oblęgorek - 
Muzeum Henryka Sienkiewicza, Strawczyn - kościół 
parafialny, w którym został ochrzczony Żeromski.

 Kurozwęki - pałac, hodowla bizonów, 
mini ZOO, Sandomierz - starówka, katedra, ratusz, za-
mek, trasa podziemna.
 Nałęczów - park zdrojowy: pijalnia
wód, łazienki. Kazimierz Dolny - starówka, zamek, 
Dom Przybyłów, Fara. Rejs po Wiśle.
 Zwiedzanie Lublina - zamek, kaplica
Trójcy Świętej, ratusz, Brama Krakowska, Stare Miasto, 
Plac Łokietka, kamieniczki staromiejskie.

GÓRY IZERSKIE – DOLNY ŚLĄSK

ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK LITERACKI

SZLAKIEM RENESANSU

 od 408 zł  od 425 zł  od 505 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

    dzień 3

DODATKOWO PŁATNE:
• Puławy - park pałacowy, świątynia Sybilli, domek 

gotycki,
• Czarnolas - muzeum Jana Kochanowskiego,
• Państwowe Muzeum na Majdanku,
• Pałac Zamoyskich w Kozłówce - Muzeum Socrealizmu,
• Krzyżtopór - zamek.

Leśna, zamek Czocha, zamek Rajsko, wycieczka 
górska po górach Izerskich, Jelenia Góra, zamek 
Książ, Świdnica, Pławna - zamek śląskich legend, 
Świerzawa - Sudecka Zagroda Edukacyjna.

 od 273 zł  od 276 zł  od 335 zł

 od 428 zł  od 435 zł  od 508 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 292 zł  od 299 zł  od 369 zł

 od 448 zł  od 457 zł  od 541 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

GÓRY I NIE TYLKO: WYCIECZKI WIELODNIOWE

TEMATYCZNIE: WYCIECZKI WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 od 428 zł  od 437 zł  od 527 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

 od 394 zł  od 404 zł  od 487 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

 od 386 zł  od 395 zł  od 470 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa  od 270 zł  od 276 zł  od 327 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

Sandomierz, Baranów Sandomierski, Zamość  
- renesansowy rynek, Zwierzyniec - Kościół na wo-
dzie, drewniana dzwonnica, spacer po Roztoczań-
skim Parku Narodowym, Rezerwat „Szumy”, Mu-
zeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu, Pałac w Łańcucie.

DODATKOWO PŁATNE:
Przemyśl: Twierdza Przemyśl, Arboretum, Zamek 
Kazimierzowski, podziemia, Muzeum dzwonów  
i fajek.

SANDOMIERZ, ZAMOŚĆ I ROZTOCZE

PERŁY PODKARPACIA

BESKID NISKI I SZLAK ROPY NAFTOWEJ KOPALNIA SOLI W BOCHNI
– NOWY WIŚNICZ

 Sandomierz - starówka, katedra, 
Brama Opatowska, Ucho Igielne, trasa podziemna,
Wąwóz Królowej Jadwigi.

 Zamość - Renesansowy rynek i ra-
tusz, Muzeum Zamojskie, katedra, Bożnica, kole-

giata Mury Obronne, Rotunda, Arsenał.

 Łańcut - zwiedzanie zamku, stajni  
i wozowni. Oranżeria.

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

 Dębno - zamek rycerski, Łańcut 
- zamek Lubomirskich, park pałacowy, powozow-
nia, oranżeria.

 Przemyśl - rynek, Zamek Kazimie-
rzowski, Kopiec Tatarski, Jarosław - rynek, Kolegia-
ta, cerkiew, Kamienica Orsettich.

 Sanok - Muzeum Budownictwa  
Ludowego, Bóbrka - najstarsza na świecie kopalnia 
ropy naftowej, Muzeum Przemysłu Naftowego.

Zwiedzanie zabytkowej kopalni + NOCNY POBYT  
W KOPALNI - specyficzny mikroklimat, leczy scho-
rzenia górnych dróg oddechowych.

DODATKOWO PŁATNE:
Zamek Lubomirskich w Nowym Wiśniczu lub Park 
Archeologiczny w Bochni, Muzeum Motyli.

 Ciężkowice - Skamieniałe Miasto, 
Biecz-Bóbrka - najstarsza na świecie kopalnia ropy 
naftowej, Muzeum Przemysłu Naftowego.

 Rymanów Zdrój - huta szkła, 
uzdrowisko, Iwonicz Zdrój - uzdrowisko, wędrówka 
górska.
 
 Krosno - Muzeum Lamp Nafto-
wych, Jasło - Skansen Archeologiczny „Karpacka 
Troja”.
DODATKOWO PŁATNE:
Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

TEMATYCZNIE: WYCIECZKI WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP + 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 Kruszwica - Mysia Wieża, kolegia-
ta, rejs po Jez. Gopło, Strzelno - Bazylika Św. Trójcy, 
rotunda św. Prokopa, rynek.

 Żnin-Biskupin - przejazd kolejką 
wąskotorową, Biskupin, Gniezno: Archikatedra  
z Drzwiami Gnieźnieńskimi, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego.
 
 Ostrów Lednicki, Poznań: Ostrów 
Tumski, Katedra - groby Mieszka I i Bolesława Chro-
brego.

 Zamek Książ - trasa „śladami ta-
jemnic II wojny światowej” - obejmuje część baro-
kową, komnaty, miejsca nieodbudowane od cza-
sów wojny, tunel podziemny. Rzeczka - wejście do 
kompleksu podziemnego. Jest on pozostałością po 
jednym z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć 
górniczych i budowlanych, prowadzonych w czasie 
II wojny światowej przez III Rzeszę w Górach So-
wich.

 Kompleks Osówka, zwiedzanie 
podziemnej trasy oraz zwiedzanie terenów wokół 
kompleksu w tym nieudostępnione wejścia, umoc-
nienia i bunkry. Wejście na szczyt Osówki, zwiedza-
nie bunkrów i silosów. Kompleks Włodarz. Po dro-

dze zwiedzanie niedostępnych bunkrów i budowli 
betonowych, składów skamieniałego cementu, 
tajemniczych betonowo-metalowych budowli  
i zbiorników wodnych; wejście do podziemnego 
kompleksu. Pływanie łodzią pod ziemią.

 Sztolnie walimskie, zamek Grodno,
Góry Sowie.

 Zielona Góra - spacer po mieście 
SZLAKIEM BACHUSA - pomnik Winiarki, stare miasto, 
rynek, ratusz, pomnik Bachusa, Muzeum Ziemi Lubu-
skiej, Palmiarnia i Park Winny (dawna winnica).

 Ochla - Muzeum Etnograficzne 
- Skansen w Ochli z jedyną w Polsce plenerową eks-
pozycją winiarską oraz winnicą. Pszczew - Skansen 
pszczelarski - zwiedzanie z degustacją słynnych mio-
dów nadnoteckich. Opactwo Cystersów w Gościkowie-
-Paradyżu lub zamek joannitów w Łagowie.

 Międzyrzecki Rejon Umocniony,
Świebodzin - pomnik Chrystusa Króla. Powrót
w godzinach wieczornych.

SZLAK PIASTOWSKI

TAJEMNICE II WOJNY ŚWIATOWEJ

SZLAK WINA I MIODU

 od 413 zł  od 422 zł  od 510 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

 od 439 zł  od 449 zł  od 550 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

    dzień 3

Zwiedzanie pałacu w Kórniku. Poznań: starów-
ka, ratusz, Muzeum Narodowe, Katedra (groby), 
kościół farny, Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
„Malta”. Pobiedziska - Park Miniatur. Ostrów Led-
nicki. Biskupin - Interaktywne Muzeum Rybactwa, 
Wenecja - przejazd kolejką wąskotorową, Muzeum
Kolejek. Gniezno: Muzeum Początków Państwa 
Polskiego, Katedra, Muzeum Archidiecezjalne. 
Strzelno: Bazylika, kamieniczki na rynku, rotunda. 
Kruszwica: Mysia Wieża, rejs statkiem po jeziorze 
Gopło, Licheń - zwiedzanie bazyliki Żnin - mia-
steczko Western Silverado City, Rogowo - Zauro-
landia.

 od 257 zł  od 263 zł  od 323 zł

 od 385 zł  od 393 zł  od 466 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

TEMATYCZNIE: WYCIECZKI WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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Gdańsk - Starówka, katedra, kościół św. Brygidy, 
Długi Targ, ZOO, Westerplatte, katedra w Oliwie, 
Muzeum Morskie, Europejskie Centrum Solidarno-
ści. Hewelianum - centrum nauki, Muzeum II wojny 
Światowej, gra miejska; Gdynia - Skwer Kościuszki, 
Muzeum Oceanografii, Muzeum Emigracji, Expery-
ment; Sopot - molo, rejs statkiem; Malbork - zamek
krzyżacki, zwiedzanie Mierzei Wiślanej; Toruń - 
Starówka, planetarium, Dom Kopernika, Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy; Kaszuby - Centrum 
Edukacyjne Szymbark, Kartuzy, Kościerzyna, 
nadmorskie warsztaty przyrodnicze na Mierzei 
Wiślanej, Mikoszewo - Osada Edukacji Historycznej 
(warsztaty bursztynnicze).

 od 437 zł  od 447 zł  od 547 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

 od 475 zł  od 486 zł  od 613 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

ZIEMIA LUBUSKA i WROCŁAW

TRÓJMIASTO – Pomorze

POMORZE ZACHODNIE + Bornholm

 Wrocław - stare miasto, Panorama 
Racławicka, Ostrów Tumski, Aula Leopoldina.

 Ochla - Muzeum Etnograficzne-
Skansen w Ochli z jedyną w Polsce plenerową eks-
pozycją winiarską oraz winnicą. Pszczew - Skansen 
pszczelarski: zwiedzanie z degustacją słynnych 
miodów nadnoteckich. Zielona Góra: spacer po 
mieście SZLAKIEM BACHUSA - pomnik Winiarki, 
stare miasto, rynek, ratusz, pomnik Bachusa, 
Muzeum Ziemi Lubuskiej Palmiarnia i Park Winny 
(dawna winnica).

 Międzyrzecki Rejon Umocniony, 
Świebodzin - pomnik Chrystusa Króla. Powrót  
w godzinach wieczornych.

Dodatkowo: wycieczka do Berlina (od 45 zł)    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

 Toruń - Mały, Duży Rynek, mury 
miejskie, Dom Mikołaja Kopernika, planetarium.

 Gdańsk - Długi Targ, Dom Artusa, 
Fontanna Neptuna, kamieniczki, ratusz, Gdynia - 
Okręt Błyskawica, Oceanarium.

 Malbork - zamek krzyżacki.

nadą Gwiazd, Gabinet Figur Woskowych, Bałtycki 
Park Miniatur. Wyspa Wolin - Wyspa wikingów: 
Centrum Słowian i Wikingów, Woliński Park Na-
rodowy, Jezioro Turkusowe Świnoujście: Latarnia 
Morska, Fortyfikacje, Fort Gerharda, Falochrony, 
Podziemne Miasto.
 
 Kamień Pomorski - średniowieczna 
starówka, Rynek z Ratuszem, Wieża Piastowska  
i Brama Wolińska, Muzeum Kamieni, Murymiejskie, 
Pałac Biskupi. Kołobrzeg - strefa uzdrowiskowa, 
most portowy, latarnia morska, stare miasto, port.

 Szczecin - gotycki ratusz staromiej-
ski - Muzeum Historii Szczecina, Muzeum Narodo-
we, Zamek Książąt Pomorskich, katedra św. Jakuba, 
spacer do „Różanki”. 

 Międzyzdroje: Molo, spacer Prome-

Szczecin: ratusz, Muzeum Historii Szczecina, 
Muzeum Narodowe, Zamek Książąt Pomorskich; 
Międzyzdroje: Molo, Promenada Gwiazd, Gabinet 
Figur Woskowych, Bałtycki Park Miniatur, Zagroda 
pokazowa Żubrów, Muzeum Muszli i Minerałów; 
Wyspa Wolin: Wyspa wikingów: Centrum Słowian 
i Wikingów, Woliński Park Narodowy, Jezioro Tur-
kusowe; Świnoujście: Latarnia Morska, Fortyfika-
cje, Fort Gerharda, Falochrony, Podziemne Miasto, 
Ostoja ptaków Karsiborska Kępa.

DODATKOWO PŁATNE:
od 280 zł Rejs na wyspę Bornholm: Przejazd trasą 
wzdłuż wschodniego, skalistego wybrzeża przez 
Ardsale, wiatrak-muzeum. Svaneke - najmniejsze 
miasto w Danii, przejazd przez Listed, Gudhejm, 
Tejn, Alinge do Hammershus, ruiny potężnego 
zamku - jednego z największych w Europie północ-
nej. Przejazd przez Rutsker, Klemensker, Arsballe, 
Vestemarie do Nylars, jeden z czterech kościołów 
rotundowych, owiany legendą Templariuszy.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

 od 457 zł  od 468 zł  od 584 zł

 od 581 zł  od 594 zł  od 721 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

4 dniowa

TEMATYCZNIE: WYCIECZKI WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 Toruń - rynek, ratusz, krzywa wie-
ża, Dom Kopernika, ruiny zamku, Golub Dobrzyń - za-
mek.
 Gniew - zamek, fragmenty fortyfi-
kacji miejskich, ratusz, Kwidzyń - zamek, katedra, 
mury obronne. Centrum Nowoczesności Młyn Wie-
dzy.
 
 Malbork - zwiedzanie zamku, 
Grunwald - pole bitwy, Muzeum Bitwy Grunwaldz-
kiej 

 Narwiański Park Narodowy Zwie-
dzanie ekspozycji przyrodniczej, wejście na wieże 
widokowe oraz spacer ścieżką przyrodniczą „Kładka 
wśród bagien”. Tykocin – zwiedzanie Synagogi. 
Białystok, zwiedzanie ziem zamieszkiwanych nie-
gdyś przez licznych polskich Tatarów, osadzonych 
w XVII w. min. Pałac Branickich, kościół św. Rocha.

 przejazd do Sokółki - Sokolski 
Domu Kultury, kościół katolicki św. Antoniego 
Padewskiego z XIX w., cerkiew prawosławna. Bo-
honiki - meczet, cmentarz muzułmański (mizar). 
Krynki: układ urbanistyczny miasta z XVIII w., ruiny 
Wielkiej Synagogi, cerkiew prawosławna, kościół 
katolicki św. Anny, Cmentarz Żydowski – kirkut. 

Kruszyniany: drewniany meczet muzułmański 
z dwoma wieżami, cmentarz muzułmański.

 Osowiec - Twierdza, fortyfikacji 
carskiej twierdzy. Biebrzański Park Narodowy - 
spacer czerwonym szlakiem pieszym.

 Ciechanowiec - Skansen Mazowiec-
ko-Podlaski. Siemiatycze - Kościół rzymskokatolicki 
p.w. WNMP, Cerkiew prawosławna p.w. Świętych 
Piotra i Pawła, cmentarz żydowski. Grabarka - święta 
Góra Prawosławia: kapliczka i studnia z wodą o cudow-

nych właściwościach. Wzgórze Pokutników ze słynnym
„lasem krzyży” rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi 
p.w. Przemienienia Pańskiego.

 Białowieża - wycieczka po Polanie 
Białowieskiej (cerkiew Św. Mikołaja, architektura 
drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrek-
cyjny). Rezerwat Pokazowy Żubrów (tarpany, żubry, 
żubronie, jelenie, dziki i wilki).Ścisły Rezerwat - zwie-
dzanie Białowieskiego Parku Narodowego.

 Hajnówka - cerkiew. Drohiczyn - hi-
storyczny gród, miasto, gdzie koronowano króla Rusi: 
góra zamkowa, dawne grodzisko, punkt widokowy, 
Muzeum Diecezjalne kościoły i klasztory Drohiczyna: 
katedralny, franciszkanów, benedyktynek.

SZLAK ZAMKÓW KRZYŻACKICH

SZLAK TATARSKI – PODLASIE

BIAŁOWIEŻA

 od 449 zł  od 459 zł  od 566 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

 od 473zł  od 484 zł  od 600 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

 od 454 zł  od 464 zł  od 562 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

    dzień 3

Malbork, Gniew, Dobrzyń, Kwidzyń, Pole Grunwald,
Świeć, Toruń - najpiękniejsze miasto gotyckie  
w Polsce, planetarium, pokaz audiowizualny  
w Domu Kopernika i inne.

Białowieża - cerkiew św. Mikołaja, architektura 
drewniana Białowieży, Białowieski Park Narodo-
wy, Rezerwat ścisły i Rezerwat Pokazowy Żubrów, 
Ciechanowiec - Skansen, Siemiatycze - Cerkiew 
prawosławna, Grabarka - święta Góra Prawosławia, 
Hajnówka - cerkiew. 

DODATKOWO PŁATNE:
Kazimierz Dolny - starówka, zamek; Lublin -zamek, 
starówka; Kozłówka - Pałac Zamoyskich.

GÓRY I NIE TYLKO: WYCIECZKI WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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Zapraszamy na 5-dniowe warsztaty będące  
interdyscyplinarną edukacją terenową połączoną  
z wypoczynkiem. Tematy zajęć dobrane odpowied-
nio do wieku dzieci i młodzieży oraz warunków 
pogodowych. Uczestnicy poznają gatunki ptaków 
żyjących nad morzem, nauczą się rozróżniać gatun-
ki roślin i zbiorowiska roślinne, posiądą umiejęt-
ność posługiwania się mapą topograficzną i wiele 
innych. W trakcie pobytu przeprowadzone jest 14 
godzin zajęć (7 tematów po 2 godziny każdy).

DODAKOWO PŁATNE:
+ zwiedzanie Malborka, + zwiedzanie Torunia

 od 458 zł  od 464 zł  od 585 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

 od 902 zł  od 961 zł  od 998 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

Olsztyn - Park Przygody Nowa Makumba, Święta 
Lipka, Wilczy Szaniec, Kętrzyn, Giżycko - twierdza 
Boyen, Mikołajki, Mrągowo, zamek w Reszlu, Wi-
gierski Park Narodowy, rejs statkiem po jeziorze 
Wigry, Cisowa Góra - suwalska Fujiyama, zespół 
klasztorny w Wigrach, Kanał Augustowski, Dolina 
Rospudy, Mamerki „Miasto Brygidy” - Muzeum II 
Wojny Świat.

 Olsztyn: spacer po mieście, Bazyli-
ka konkatedralna. Mrągowo - amfiteatr na brzegu  
Jeziora Czos, gdzie corocznie odbywa się „Picnic 
Country”. Spacer po mieście: ratusz miejski i dawna 
Strażnica Bośniacka. 

 Św. Lipka - zwiedzanie: Bazylika 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, kruż-
ganki z zabytkowymi freskami, Reszel - Zamek 
biskupów warmińskich. Kętrzyn - zamek krzyżacki, 
obronny kościół gotycki św. Jerzego. Wilczy Szaniec 
- kwatera Hitlera.
 
 Wigry: Zespół Klasztorny Kamedułów 

w jeden z najcenniejszych zabytków Suwalszczy-
zny, miejsce pobytu Papieża Jana Pawła II podczas 
pielgrzymki do Polski w 1999 r. Rejs statkiem po 
Jeziorze Wigry.

MAZURY – SUWALSZCZYZNA 

KĄTY RYBACKIE – NADMORSKIE WARSZTATY PRZYRODNICZE
 Toruń - Mały, Duży Rynek, mury 
miejskie, Dom Mikołaja Kopernika, planetarium.

 Gdańsk - Długi Targ, Dom Artusa, 
Fontanna Neptuna, kamieniczki, ratusz, Gdynia - 
Okręt Błyskawica, Oceanarium.

 Malbork - zamek krzyżacki.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 3

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

TEMATYCZNIE: WYCIECZKI WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie - śniadania, obiadokolacje. 

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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WŁADYSŁAWOWO 8-14 dni

DARŁÓWKO 8-14 dni

ZAKOPANE 8 dni

BIESZCZADY 8 dni KOTLINA KŁODZKA 8 dni

WISŁA 8 dni

ROZTOCZE 8 dni

MIĘDZYZDROJE 8/14 dni

JAROSŁAWIEC 8/14 dni

Władysławowo to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc 
na wybrzeżu, położone u nasady Półwyspu Helskiego. 
Znajduje się port rybacki i turystyczny oraz przystań 
żeglarska. Słynie z czystych wód, pięknych szerokich 
plaż, oraz powietrza szczególnie nasyconego jodem. 
Willa Fregata/Żagiel w Władysławowie położona jest 
ok. 500 m od plaży. Dysponuje pokojami 3, 4 i 5 oso-
bowymi. Teren obiektu jest ogrodzony, wyposażony w 
kosz do koszykówki, grill, huśtawki oraz ławki ogrodo-
we. Do dyspozycji gości jest również stołówka, salka 
dydaktyczna ,oraz duża sala dyskotekowa. W odległości 

Darłówko to miejscowość położona w czystej nad-
morskiej okolicy, z dużym kąpieliskiem i szeroką 
czystą plażą. Wody Bałtyku w tym rejonie zaliczane 
są do najczystszych na całym wybrzeżu. Znajduje 
się tu wszystko, co potrzebne do zdrowego wypo-
czynku - spokój i wspaniałe warunki do uprawiania 
sportów wodnych i turystyki. NZOZ Zakład Reha-
bilitacji „Gniewko” - to ośrodek położony na ogro-
dzonym, bezpiecznym terenie w odległości 50m 
od morza. Obiekt posiada pięć budynków miesz-
kalnych z tarasem na każdym pionie, basen kryty 

Willa Tatry położona jest w malowniczej miejscowości 
Murzasichle oddalonej o 6 km od Zakopanego. Do 
dyspozycji gości są pokoje 2, 3 i 4-osobowe o wysokim 
standardzie, z łazienkami i TV. Ośrodek dysponuje salą 
telewizyjną, TV-video oraz salą konferencyjną, gdzie or-
ganizowane są szkolenia, konferencje, spotkania inte-
gracyjne. Obok Willi znajduje się plac zabaw dla dzieci.
Zapewniamy: zwiedzanie Zakopanego z przewodni-
kiem (dowóz autokarem): Wielka Krokiew, Krupówki, 
Muzeum Kornela Makuszyńskiego, kościół i cmentarz 
na Pęksowym Brzyzku, wycieczki górskie z przewod-

Ceny „Zielonych Szkół” są do negocjacji  
w zależności od ośrodka, terminu i programu 
pobytu. Więcej ofert w osobnej ulotce oraz na 

stronie: www.indexpolska.com.pl  
Oprócz proponowanych ofert proponujemy 

wyjazdy do wielu innych miejscowości w Polsce 
i Europie, a programy przygotowujemy indy-

widualnie. Zapraszamy również do organizacji 
„Białych Szkół”.

KONTAKT: e.krzystala@indexpolska.com.pl
• kom. 795 499 687 • tel. 32 781 83 41

ok. 150 m od ośrodka znajduje się duży zielony teren 
rekreacyjny: plac zabaw, boisko do piłki nożnej, koszy-
kówki i siatkówki
W cenie m. in.: wycieczka zapoznawcza po Wła-
dysławowie, całodzienna autokarowa wycieczka do 
Trójmiasta, autokarowa wycieczka na Hel, autokarowa 
wycieczka do Osady Sławutowo, warsztaty piekarskie 
i zabawy średniowieczne, wycieczka do Portu Rybac-
kiego, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie 
oraz Ocean Parku.

i jacuzzi, gabinety rehabilitacyjne, dużą stołówkę, 
świetlicę ze sprzętem RTV i salę dyskotekową oraz 
sale gimnaszyńskiego również boisko do siatki, pił-
ki nożnej, koszykówki, plac zabaw, wypożyczalnia 
rowerów, parawanów, leżaków (płatne) i miejsce 
na ognisko i grilla.
W cenie: wycieczka autokarowa do Darłowa i Dar-
łówka z przewodnikiem, Park Leonardia.

nikiem tatrzańskim (dowóz autokarem): Dolina Koście-
liska lub Morskie Oko (bilety wstępu na wycieczkach), 
1 prelekcja w Chacie Regionalnej „Folklor i obyczaje  
w górach” ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki.
Do dyspozycji dzieci: teren do zabaw, boiska, sala  
w której można zorganizować dyskoteki, sala bilardo-
wa, stół do ping-ponga, piłkarzyki, świetlica z RTV, ka-
wiarnia, stołówka. Ubezpieczenie, opieka przewodnika 
na wycieczkach.
W cenie: wycieczka autokarowa do Zakopanego i wy-
cieczki górskie z przewodnikiem tatrzańskim.

 od 970 zł  od 1050 zł

 od 1415 zł  od 1495 zł

AutokarPKPCENA

8 dniowa

14 dniowa

 od 970 zł  od 1050 zł

 od 1415 zł  od 1495 zł

AutokarPKPCENA

8 dniowa

14 dniowa

 od 899 zł

AutokarCENA

8 dniowa

 od 899 zł8 dniowa

 od 596 zł8 dniowa

 od 999 zł8 dniowa

 od 999 zł8 dniowa

 od 1099 zł

 od 1590 zł

8 dniowa

14 dniowa

 od 1050 zł

 od 1495 zł

8 dniowa

14 dniowa

OW Ewka 
w Polańczyku

OW Menos 
w Stroniu Śląskim

Ośrodek Krokus

OW Pod Bocianem

OW Stilo

OKW Rafa

ZIELONE SZKOŁY

Cena zawiera: transport autokarem lub PKP, 7/13 noclegów, pełne wyżywienie, dyskoteki i ogniska, opiekę medyczną, pobyt 1 opiekuna na ok. 15 dzieci.

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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Świat Techniki i U6 to czeski odpowiednik nasze-
go Centrum Nauki Kopernik! To niezykłe miejsce 
odwiedza około 5 mln turystów rocznie. Jest 
tu również największe niekomercyjne kino 3D  
w Czechach z filmami przyrodniczymi i popularno-
-technicznymi z polskim dubbingiem, a także Teatr 
Wiedzy, cztery stałe wystawy tematyczne i „Świat 
cywilizacji” i „Świat Przyrody”. Dla zwiedzających to 

Wiedeń to jedna z najpiękniejszych stolic europejskich. 
Znany jest między innymi z pięknych secesyjnych ka-
mieniczek, muzeów, pałaców, muzyki, tortu Sachera 
czy Hiszpańskiej Szkoły Jazdy. A to tylko część atrakcji, 
jakimi zachwycić może nas stolica Austrii. Zwiedzanie 
miasta: Ring Strasse, opera, ratusz, Hofburg, Katedra 
św. Stefana, ul. Graben - kolumna św. Trójcy, Schön-
brunn - letnia rezydencja cesarskiej rodziny Habsbur-

Słowacja to przepiękny kraj, pełen świetnych wi-
doków, niezwykłych historii i miejsc aktywnego 
wypoczynku dla każdego. Proponujemy: Zamek 
Orawski, kąpiel w basenach termalnych w Bese-
nowej lub Liptowskim Mikulasu, Demianowska 
Jaskinia Wolności.

Berlin to nowoczesna stolica pełna kontrastów  
i niesamowitej, skomplikowanej historii. Poropo-
nujemy: spacer po Alexanderplatz z wieżą telewi-
zyjną, aleją Unter den Linden do Bramy Branden-
burskiej, Muzeum Pergamon, Reichstag, Europa 
- Center i Kurfurstendammstrasse.

Całodzienny pobyt na „Tropikalnej Wyspie” - las tro-
pikalny, błękitne morze, laguny i piaszczyste plaże. 
Idealny klimat przez cały rok (powietrze 25°C, 
woda 28-31°C).

wspaniała zabawa, a przy okazji proste i przystep-
ne poznawanie tajemnic nauki.
DODATKOWO: Szlak wytopu surówki żelaza, 
spacer po Rynku Masaryka, Ogróg Zoologicz-
ny

gów, spacer po ogrodach.
Proponujemy również Jarmarki świąteczne  
w Wiedniu. Udział w słynnym jarmarku świą-
tecznym, możliwość zrobienia zakupów.

CZECHY - Ostrawa, Centrum Nauki

AUSTRIA – Wiedeń

SŁOWACJA – Orawa, Tatry

NIEMCY – Berlin

NIEMCY – Tropical Island 

 od 55 zł  od 65 zł  od 95 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dniowa

 od 129 zł  od 139 zł  od 199 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dniowa

 od 85 zł  od 95 zł  od 135 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dniowa

 od 165 zł  od 185 zł  od 265 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dniowa

 od 165 zł  od 185 zł  od 265 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dniowa

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: JEDNODNIOWE

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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Leżące blisko granicy z Polską Drezno przyciąga do 
siebie turystów wieloma zabytkami, świetnymi 
zbiorami sztuki, interesującą historią. Zwiedzanie 
miasta: Pałac Zwinger, Opera, Pałac Residenz-
schloss: Zielony Skarbiec, Kościół NMP.

Morawski Kras to największy i najpiękniejszy 
obszar krasowy w środkowej Europie. Główną 
atrakcją turystyczną jest słynna przepaść Macocha 
o głębokości 138 metrów. Zwiedzanie Jaskini Pun-
kevni z przepłynięciem łodziami podziemną rzeką 
Punkwą.

Zwiedzającym oferuje różnego rodzaju atrakcje, 
imponuje ciekawą architekturą, a dziesiątki wą-
skich uliczek starówki ma swój niepowtarzalny 
klimat. Zabytkowe centrum Pragi znajduje się 
także na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Zwiedzanie miasta - Stare Miasto: Trakt Królewski, 
Teatr Stanowy, Karolinum, Rynek Starego Miasta: 
Ratusz, Zegar Orloj, Pałac Golz-Kińskych, gotycki 
Kościół Marii Panny, pomnik Jana Husa. Zwiedzanie 
Hradczan: Loreta, Klasztor na Strachowie, uroczy-
sta odprawa warty przed Pałacem Prezydenckim, 
zwiedzanie katedry św.Wita (Kaplica św.Wacława 
i Krypta Królewska), Zamek Królewski, spacer Złotą 
Uliczką do wieży Dalibora, krótki czas wolny. Przej-
ście na Małą Stranę, Most Karola, Praska Wenecja, 
ściana Johna Lennona.

Zwiedzanie Muzeum Samochodów TATRA, Skanse-
nu Kultury Wołoskiej, wjazd na Pustewny, Stram-
berg.

NIEMCY – Drezno

CZECHY – Morawski Kras

CZECHY – Praga

CZECHY
Beskid Śląsko-Morawski

 od 139 zł  od 155 zł  od 225 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dniowa

 od 109 zł  od 119 zł  od 169 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dniowa

 od 129 zł  od 149 zł  od 209 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dniowa

 od 80 zł  od 90 zł  od 125 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

1 dniowa

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: JEDNODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), 
opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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 Orawski Podzamok - zwiedzanie 
jednego z najpiękniejszych średniowiecznych zam-
ków na Słowacji, Skansen Wsi Orawskiej.
 
 Liptowski Mikulasz - zwiedzanie 
Starówki, kąpielisko termalne Besenova lub Tatra-
landia, Jaskinia Lodowa, Demianowska Dolina.

 Stary Smokowiec, Szczyrbskie 
Jezioro, wjazd kolejką na Tatrzańską Łomnicę, wę-
drówka górska z przewodnikiem.

 Kezmarok - zabytkowa miejscowość 
Słowackiego Spiszu, zwiedzanie Starego Miasta, 
zamku; Tatrzańska Łomnica - wjazd kolejką na Łom-
nicę lub spacer w Tatry.

 Park Narodowy Słowacki Raj  
- wędrówka najpiękniejszymi dolinami parku. 

 Lewocza - zwiedzanie średniowiecz-
nej starówki, Spiski Kapituła - największe ruiny zam-
ku na Słowacji, Spiska Kapitula - katedra, kąpielisko 
termalne w Popradzie. Alternatywnie: zwiedzanie 
unikalnej Jaskinii Dobszyńskiej Lodowej (UNESCO)

 wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, 
Morawski Kras: Jaskinia Punkevni, Przepaść Maco-
cha. Sławków (Austerlitz): miejsce „bitwy trzech 
cesarzy”, zamek.

 zwiedzanie Mikulova: synagoga, 
zamek, Kościół św. Wacława; Valtice - pałac oraz 
Lednice - letnia rezydencja Liechtenstainów - zaby-
tek Unesco.
 zwiedzanie zamku Pernstejn; Brno: 
twierdza, Stare Miasto. Powrót do Polski.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 1/2 noclegi w pensjonatach,
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

SŁOWACJA – Orawa, Tatry

SŁOWACJA – Słowacki Raj, Spisz 

CZECHY - Morawy

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 3

    dzień 3

    dzień 3

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 2

 od 279 zł  od 305 zł  od 375 zł

 od 424 zł  od 449 zł  od 539 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 279 zł  od 305 zł  od 375 zł

 od 424 zł  od 449 zł  od 539 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 295 zł  od 315 zł  od 395 zł

 od 439 zł  od 469 zł  od 569 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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CZECHY – Praga, Kutna Hora / Morawski Kras / Skalne Miasto

CZECHY – Czeskie Zamki – Telcz, Orlik, Hluboka

CZECHY – FRANCJA – Praga, Strasburg

 wyjazd we wczesnych godzinach 
rannych. Przejazd do Kutnej Hory, wpisanej na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodni-
czego UNESCO, najciekawszego i najcenniejszego 
miasta w okolicach Pragi. Zwiedzanie: Katedra św. 
Barbary, historyczne centrum miasta, Czeskie Mu-
zeum Srebra, Kamienny Dom, Kamienna Fontan-
na, Kaplica Wszystkich Świętych. lub: Przejazd do 
Morawskiego Krasu w pobliżu Brna. Przejazd „po-
ciągiem” do Jaskinii Punkevni, zwiedzanie Jaskini 
i przepłynięcie łodziami podziemną rzeką Punkvą 
przez malownicze groty, wjazd kolejką linową nad 
przepaść Macochę (139 m głębokości). Wyjazd do 
Pragi. lub: zwiedzanie Pragi. Obiadokolacja, za-
kwaterowanie w hotelu, nocleg. 

 śniadanie, zwiedzanie Pragi: Nowe 
Miasto - Plac Wacława, Muzeum Narodowe przej-
ście przez Bramę Prochową na Stare Miasto: Trakt 
Królewski,Teatr Stanowy, Karolinum, Rynek Stare-
go Miasta: Ratusz, Zegar Orloj, kościół św. Mikołaja, 
Pałac Golz-Kińskych, gotycki Kościół Marii Panny, 
pomnik     Jana Husa. Spacer po dzielnicy Żydow-
skiej, Cmentarz, Ratusz, Synagogi; Rudolfinum. 
Czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

 wyjazd w godz. porannych. Telcz 
- stara, królewska twierdza wodna z XIII wieku: 
renesansowy pałac z angielskim parkiem; zamek 
Czervena Lhota. 

 zamek Orlik nad Wełtawą. Rodowe 
muzeum poświęcone Karolowi I Schwarzenbergo-
wi i wojnom napoleońskim. Park angielski; rejs po 
zalewie Orlickim. Zamek Zvikov - rezydencja Prze-
myślidów.

 Hluboka: monumentalny, roman-
tyczny pałac. Czeski Krumlov: wpisany na listę UNE-

 wyjazd w godzinach porannych. 
Zwiedzanie Kutnej Hory: Stare Miasto - zabytek 
wpisany na listę UNESCO, kościół św. Barbary. Przy-
jazd do Pragi. Obiadokolacja i nocleg. 

 śniadanie. Zwiedzanie Pragi: Hrad-
czany, Katedra św. Wita, Ogrody Królewskie, Zamek 
Królewski, Złota Uliczka i Wieża Dalibora, przejście na 
Małą Stranę, Kościoł św. Mikołaja, Most Karola, Stare 
Miasto. Nocny przejazd do Strasburga.

 zwiedzanie: Starówka w Strasburgu, 
katedra Notre Dame, Mała Francja, Masion, Kamerzeel, 
Ponts -Couverts. Obiadokolacja i nocleg.

 śniadanie. Wizyta w Parlamencie Unii 
Europejskiej oraz Radzie Europy. Po południu czas wolny 
lub rejs statkiem po Renie. Nocny przejazd.
 
 powrót w godzinach popołudnio-
wych.

SCO: Stare Miasto, zamek, średniowieczne uliczki. 
Przejazd do Polski.

 śniadanie, wymeldowanie z hote-
lu. Zwiedzanie Hradczan: Loreta, Klasztor na Stra-
chowie, uroczysta odprawa warty przed Pałacem 
Prezydenckim, zwiedzanie katedry św.Wita (Kapli-
ca św.Wacława i Krypta Królewska), Zamek Królew-
ski, spacer Złotą Uliczką do Wieży Dalibora, krótki 
czas wolny. Przejście na Małą Stranę, zwiedzanie 
Kościoła Św. Mikołaja, Most Karola, Wyspa Kampa, 
Klementinum i Plac Krzyżowców. Wyjazd do Polski 
w godzinach popołudniowych, przyjazd w późnych 
godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 1/2 noclegi w hotelach **/***,
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

DODATKOWO: Zamek Pernstejn, zamek Konopiste, 
śladami Davida Cernego, Muzeum Skody.

NOWOŚĆ: Gra miejska w Pradze + 20 zł/os.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 1/2 noclegi w hotelach **/***,
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

 od 305 zł  od 325 zł  od 405 zł

 od 429 zł  od 459 zł  od 565 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 345 zł  od 379 zł  od 489 zł

 od 499 zł  od 529 zł  od 655 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 629 zł  od 679 zł  od 869 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

    dzień 2

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 5

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 1     dzień 3

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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 wyjazd spod szkoły. Przyjazd do 
Pragi: Trakt Królewski, Brama Prochowa, Rynek 
Starego Miasta: ratusz, kościół św. Mikołaja, pałac 
Golz-Kińskych, gotycki kościół Marii Panny, pomnik 
Jana Husa.

 Praga: Hradczany: Loreta z kopią 
domu Marii Panny, klasztor na Strachovie, katedra 
św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka, Most Ka-
rola. 

 przejazd do Drezna: pałac Zwinger 
- rezydencja pałacowa elektorów i królów Saksonii, 
Albertinum, Residenzschloss, Hofkirche - z sercem 
Augusta Mocnego. Wyjazd do Polski. Przyjazd  
w godzinach nocnych.

 wyjazd z Polski, przyjazd do Bu-
dapesztu, zwiedzanie: ulica Vaci Kigyo, parlament, 
Pomnik Milenium. Wyspa św. Małgorzaty, baseny 
termalne. Nocleg.  

 zwiedzanie: Ratusz Budy, Plac Ka-
piszrtran, Wieża Marii Magdaleny, Peszt, śródmie-
ście, Kościół Śródmiejski, Brama Wiedeńska, Plac 
Disz, Baszta Rybacka, Zamek Królewski, Kościół 
Macieja. Nocleg.

 przyjazd do Szentendre: miasto 
malarzy - zwiedzanie starówki lub do Esztergom 
- zwiedzanie starówki, katedra. Przejazd do kraju. 
lub: - za dopłatą 30 zł - wyjazd do Egeru, kościół 
Minorytów, katedra, pałac biskupi, zabawa na 

sławnych basenach termalnych. Wyjazd do Polski. 
Przyjazd w godz. wieczornych/ nocnych.
Dodatkowo: Jaskinie Aggtelek.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• 1/2 noclegi ( pokoje z łazienkami lub typu studio : 
na dwa pokoje łazienka),
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota

 Wyjazd we wczesnych godzinach 
rannych. Przejazd do Egeru - zwiedzanie miasta 
m.in.: bazylika, kościół Minorytów, turecki minaret, 
budynek liceum z biblioteką i unikatowym telesko-
pem Camera Obscura, obiadokolacja, nocleg 

 Śniadanie, przejazd do Debreczy-
na. Katedra św. Anny, gmach główny Uniwersytetu, 
Teatr Narodowy Csokonaiego, neobarokowe Déri 
Múzeum i Ratusz klasycystyczny. Przejazd do Mi-
szkolca – Relax w basenach termlanych w grotach. 
 
 Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd 
do Aggtelek. Zwiedzanie Jaskini Baradla, która jest naj-
większą, najdłuższą i jedną z najpię niejszych grot 
na Węgrzech. Wyjazd w godzinach popołudniowych. 

Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 2 noclegi
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

CZECHY – NIEMCY - Praga, Drezno

 WĘGRY – Budapeszt, Szentendre / Esztergom / Eger

WĘGRY – Eger, Debreczyn, Miszkolc, Aggtelek

 od 345 zł  od 375 zł  od 479 zł

 od 495 zł  od 525 zł  od 639 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 365 zł  od 389 zł  od 489 zł

 od 549 zł  od 585 zł  od 705 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 479 zł  od 509 zł  od 639 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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3 STOLICE: Praga, Wiedeń, Bratysława

3 STOLICE: Budapeszt, Bratysława, Wiedeń

AUSTRIA – Salzburg i Jeziora Alpejskie

NIEMCY – Szwajcaria Saksońska, Drezno, Miśnia

 Wyjazd we wczesnych godzinach 
rannych. Przejazd do Szwajcarii Saksońskiej: śre-
dniowieczny zamek Stolpen, zbrojownia, izba tortur, 
komnaty Hrabiny Cosel, podziemia. Bastei nad Łabą 
- rezerwat skalny. Twierdza Konigstein.

 przejazd do Drezna, zwiedzanie: pa-
łac w Pillznitz, egzotyczny park nad brzegiem Łaby. 
Miśnia: katedra, zamek Albrechtsburg, manufaktura
porcelany miśnieńskiej, Stare miasto.
 

 Drezno: Pałac Zwinger, opera, Pałac 
Residenzschloss: Zielony Skarbiec, Kościół NMP, wy-
jazd do kraju w godz. wieczornych, przyjazd do kraju 
w godz. nocnych.

DODATKOWO: 
Manufaktura VW, muzeum Militarne (z zewnątrz 
ze względu na architekturę + darmowa ekspozycja 
zewnętrzna).

 wyjazd we wczesnych godzinach 
rannych, przyjazd do Pragi, zwiedzanie: Hradczany, 
Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Mała Strana, wyspa 
Kampa i Praska Wenecja , Most Karola. Nocleg.

 zwiedzanie: Dzielnica Żydowska,
rynek, Stare Miasto, Ratusz, Brama Prochowa i Plac 
Wacława wyjazd w kierunku Wiednia. Nocleg. 

 przyjazd do Wiednia. Zwiedzanie 
miasta: Kahlenberg, Ringstrasse, opera, ratusz,  
Katedra św. Stefana, Hofburg. Nocleg.  

 wyjazd z Polski; zwiedzanie Buda-
pesztu: Kościół Macieja, Plac Kapisztran, Wieża Marii 
Magdaleny, Brama Wiedeńska, Plac Disz, Baszta Ry-
backa, Zamek Królewski. Nocleg.
 
 zwiedzanie Budapesztu: Parlament, 
Katedra  św. Stefana, ulica Vaci Kigyo; przejazd na 
nocleg. Nocleg.
 
 zwiedzanie Bratysławy: Stare Mia-
sto, kościół św. Marcina, zamek; przejazd do Wiednia: 

 Wyjazd we wczesnych godzinach 
rannych. Przyjazd do Salzburga w godzinach popołu-
dniowych. W czasie spaceru po starym mieście zoba-
czymy: ogród i pałac biskupi Mirabell, Getreidegasse, 
dom oraz pomnik Mozarta, Residentzplatz, twierdzę 
Hohensalzburg z przepiękną panoramą Alp. Przejazd 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 Śniadanie. W programie: Jezioro 
Fuschlsee, St. Gilgen, Jezioro Wolfgangsee, St. 
Wolfgang ( gotycki kościół z przepięknym ołtarzem 

 wyjazd do Bratysławy. Zwiedzanie 
miasta: Stare Miasto, Katedra św. Marcina, zamek. 
Przyjazd do Wiednia. Schönbrunn, Prater - wesołe 
miasteczko. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd 
w godzinach wieczornych/ nocnych.

zwiedzanie: Kahlenberg, Schönbrunn. Nocleg.

 przejazd do Wiednia: zwiedzanie - Rin-
gstrasse, Opera, Ratusz, Katedra św. Stefana, Parlament, 
Hofburg, Prater; wyjazd w godzinach wieczornych. Wyjazd 
do Polski. Przyjazd w godzinach wieczornych/nocnych.

skrzydłowym Pachera oraz XVI–wieczna fontanna). 
Mondsee ( popularna miejscowość wakacyjna, gdzie 
proponujemy rejs statkiem po jeziorze) Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 Śniadanie. Hallstatt ( najbardziej 
malownicze miasteczko Austrii, słynące z najstarszej 
kopalni soli na świecie ), Bad Ischl ( Kaiservilla - letnia 
rezydencja cesarza Franciszka Józefa), Salzkammer-
gut w Gmunden ( spacer ścieżką w koronach drzew 
) . Nocny powrót do kraju przez Austrię i Czechy. 

 Przyjazd do Polski w godzinach po-
rannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 3 noclegi w hotelach **/***,
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

 od 529 zł  od 555 zł  od 679 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

3 dniowa

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 3

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 4

    dzień 1     dzień 3

    dzień 2

 od 619 zł  od 659 zł  od 809 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

4 dniowa

 od 675 zł  od 715 zł  od 865 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

4 dniowa

 od 749 zł  od 789 zł  od 949 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

4 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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 wyjazd z Polski. Przyjazd do Bra-
tysławy. Zwiedzanie miasta: Stare Miasto, Katedra 
św. Marcina, zamek, Dzielnica Żydowska. lub: wy-
jazd z Polski w godz. porannych, Morawski Kras, 
Przepaść Macochy, Jaskinia Punkwy, zamki Lednice 
i Valtice lub zwiedzanie Ołomuńca.

 wyjazd do Wiednia. Zwiedzanie: 
Ringstrasse, opera, ratusz, Katedra św. Stefana, 
Hofburg. 

 wyjazd na Górę Kahlenberg, Kapli-
ca Jana III Sobieskiego, Schönbrunn, Prater - weso-
łe miasteczko. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski  
w godzinach wieczornych/ nocnych.

 Wyjazd z Polski, przyjazd do Berlina. 
Plac Aleksandra Alexanderplatz, Wieża Telewizyjna, 
Katedra Berlińska, Czerwony Ratusz, Museuminsel 
(Wyspa Muzeów), Aleja Unter den Linden, Brama 
Brandenburska, Reichstag - z zewnątrz, przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

 Przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie 
ogrodów i pałacu Sanssouci, przejazd do Cecylienhof. 
Zwiedzanie Berlina. Checkpoint Charlie i Mur Berliński, 
Potsdamer Platz, Sony Center, pomnik zwycięstwa - 
Siegessaule, Kurfurstendamm z KaDeWe, przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

 Śniadanie. Przejazd do Tropical Islands 
Resort. Powrót do Polski w godzinach wieczornych /nocnych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 1/2 noclegi w Berlinie lub w Polsce,

• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

 Wyjazd z Polski, przejazd nocny do 
Niemiec.

 Przyjazd do stolicy Bawarii -Mo-
nachium. Zwiedzanie starówki, wizyta w Frauen-
kirche – Kościele Mariackim, Kolumna Mariacka, 
Nowy i Stary Ratusz, Rezydencja Książąt i Królów 
Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej, 
przejazd do Parku Olimpijskiego, wjazd na wysoką 
na 291 m Olympiaturm – wieżę olimpijską, czas 
wolny lub Świat BMW lub Stadion Allianz Arena.

 Śniadanie, wyjazd do Zamku 
Hohenschwangau, następnie spacer do „bajkowe-
go” Zamku Neuschwanstein. Przejazd do Reutte 
w austriackich Alpach, gdzie znajduje - najdłuższy 

wiszący mostem świata - Highline 179. Spacer 
przez most, obiadokolacja, nocleg.

 Śniadanie, wykwaterowanie, prze-
jazd do leżącego u stóp Zugspitze Garmisch-Parten-
kirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, ulica 
Ludwigstrasse, park zdrojowy, Stadion Olimpijski, 
gdzie co roku 1. stycznia odbywa się noworoczny 
konkurs zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni. 
Wjazd kolejką na najwyższy szczyt Alp Bawarskich 
- Zugspitze (2962 m n.p.m.) lub spacer malowniczą 
drogą do Wąwozu Partnachklamm (czas przejścia - 
ok. 30 - 40 minut). W drodze powrotnej przejazd do 
Prien, rejs statkiem po Jeziorze Chiemsee na Wyspę 
Herreninsel, spacer do Zamku Herrenchiemsee
lub przejazd do Linderhof.

 Przyjazd do Polski w godzinach 
porannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• ubezpieczenie KL I NNW,
• 2 noclegi (pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami),
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opieka pilota,

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 1/2 noclegi w hotelach **/***,
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

DODATKOWO: elektrownia atomowa w Dukova-
nach, Muzeum Wojskowości, Belweder, Donauturm 
(wieża TV z tarasem widokowym), rejs po Dunaju
do średniowiecznego zamku Devin.

AUSTRIA – Wiedeń, Bratysława / Morawski Kras

NIEMCY – Berlin, Poczdam, Tropical Island 

NIEMCY – BAWARIA „Szlakiem Zamków Ludwika Szalonego”

 od 425 zł  od 455 zł  od 575 zł

 od 639 zł  od 679 zł  od 819 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 375 zł  od 409 zł  od 545 zł

 od 499 zł  od 539 zł  od 685 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

 od 819 zł  od 869 zł  od 1089 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.>55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

    dzień 1

    dzień 2     dzień 4

    dzień 5

    dzień 3

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

 od 339 zł  od 369 zł  od 479 zł

 od 499 zł  od 529 zł  od 659 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

Noclegi w Berlinie:

Noclegi w Polsce:

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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SZWAJCARIA – Zurich, Montreux, Chillion, Lozanna, Genewa

BENELUX – Amsterdam, Bruksela, Luxemburg

 wyjazd w godzinach popołudnio-
wych. 
 w godzinach rannych przyjazd do 
Zurichu - miasta bankierów, kulturalnej stolicy 
Szwajcarii. Zwiedzanie starego miasta, piękne 
mieszczańskie kamieniczki, pasaże handlowe, 
kręte uliczki,fontanny, elegancka Bahnhofstrasse, 
Jezioro Zurychskie, kościół Fraumunster z witra-
żami Marca Chagalla oraz katedra Grossmünster. 
Obiadokolacja, nocleg. 

 śniadanie, wyjazd na tzw. „Riwierę 
Szwajcarską”. Spacer po Montreux, zwiedzanie naj-
słynniejszego w Szwajcarii zamku Chillon, następ-
nie przejazd do Lozanny - malowniczo położonej na 
północnym brzegu Jeziora Genewskiego na zbo-
czach góry Jorat. Zwiedzanie: Muzeum Olimpijskie, 
katedra - uważana za najpiękniejszy kościół gotycki 
w Szwajcarii, zamek biskupi, zabytkowy gmach 
uniwersytetu, Fontanna Sprawiedliwości, ratusz. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

 śniadanie, przejazd malowniczą 
trasą wzdłuż Jeziora Genewskiego do Genewy - 
zwiedzanie miasta m.in.: zegar kwiatowy, pomnik 

 Wyjazd z Polski w godzinach wieczor-
nych, przejazd tranzytowy do Luxemburga

 W godzinach rannych przyjazd do  
Luksemburga - jednego z najmniejszych państw w Eu-
ropie. Spacer po mieście, podczas którego zobaczymy 
m.in. Cytadelę Św. Ducha, która jest pozostałością po 
murach obronnych średniowiecznego miasta; rene-
sansowy Pałac Wielkiego Księcia - oficjalna rezydencja 
wielkich książąt Luksemburga oraz słynne fortyfika-
cje-kazamaty, dzięki którym Luksemburg nazywany 
był Gibraltarem Północy. Spacer zakończymy na repre-
zentacyjnym placu d’Armes, niegdyś miejscu parady 
żołnierzy. Czas wolny na delektowanie się urokliwym 
małomiasteczkowym klimatem. Przejazd do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

 Śniadanie, przejazd do Brukseli 
- stolicy Belgii, miasta piwa i czekolady i frytek. Zwie-
dzanie Brukseli rozpoczniemy od dzielnicy królewskiej 
Laeken,gdzie znajduje się dzisiejszy symbol miasta, 
Atomium - olbrzymia konstrukcja modelu kryształu że-
laza oraz Mini Europa -  park z makietami zabytkowych 
budynków z 80 miast Europy. Następnym punktem 
programu będzie spacer po zabytkowym centrum 

najważniejsze zabytki miasta: Nieuwe Kerk , Muzeum 
Figur Woskowych Madame Taussaud, Pałac Królewski . 
Ponadto przejdziemy pod Dom Rembrandta - najcen-
niejszego malarza, rysownika i grafika holenderskiego. 
Odwiedzimy najbardziej znany targ kwiatowy na kana-
le Singel pomiędzy placami Muntplein i Koningsplein, 
który jest jedynym pływającym targiem na świecie! 
Zwiedzanie Amsterdamu zakończymy rejsem po 
kanałach. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. 

 Przyjazd do Polski w godzinach połu-
dniowych.
 

reformacji, starówka oraz katedra św. Piotra. Rejs 
po Jeziorze Genewskim. Wyjazd do Polski w godzi-
nach wieczornych. 

 powrót do Polski w godzinach po-
łudniowych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• opiekę pilota
• ubezpieczenie NNW i KL

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 2 noclegi w hotelu turystycznym,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

Brukseli. Podczas spaceru zobaczymy m.in. kościół św. 
Mikołaja, jeden z najstarszych kościołów Brukseli, który 
patronuje sklepikarzom i żeglarzom oraz Grand Place 
uważany za najpiękniejszy rynek Europy, znajdujący 
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Najważ-
niejszym obiektem Grand Place jest Maison du Roi tzw. 
Dom Króla - dawny symbol władzy książęcej, a obecnie 
siedziba muzeum miejskiego. Dla Brukseli charaktery-
styczne są domy cechowe żeglarzy i osób zajmujących 
się ważeniem zboża, znajdujące się w historycznym 
centrum miasta. Na koniec odwiedzimy siusiającego 
chłopczyka, czyli tzw. Manneken Pis’a. Obiadokolacja, 
nocleg.

 Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd 
autokarem w kierunku Amsterdamu, po drodze wizyta 
na farmie serowarskiej i producenta chodaków holen-
derskich. Przejazd do Amsterdamu. Zwiedzanie Am-
sterdamu rozpoczniemy od dzielnicy muzealnej i wi-
zyty w wybranym muzeum: Rijksmuseum - największe 
muzeum w Holandii z dziełami malarstwa holender-
skiego lub Muzeum Van Gogha, Coster Diamonds, czyli 
szlifierni diamentów. Spacer w kierunku historycznego 
centrum miasta, którego głównym punktem jest Plac 
Dam - symbol Amsterdamu. Na Placu Dam znajdują się 

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 4

    dzień 5

    dzień 3

    dzień 2

    dzień 4

    dzień 3

 od 859 zł  od 929 zł  od 1199 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

 od 845 zł  od 909 zł  od 1169 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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HOLANDIA – Kinderdijk, Rotterdam, Amsterdam

FRANCJA – Paryż, Disneyland / Park Asterixa / Wersal

 Wyjazd z Polski w godzinach wieczor-
nych, nocny przejazd przez Polskę, Niemcy do Holandii.

 W godzinach rannych przyjazd do Kin-
derdijk - niewielkiego miasta, słynącego z najpiękniej-
szych wiatraków holenderskich, Na kompleks składa 
się 19 zabytkowych, drewnianych wiatraków usytu-
owanych wzdłuż kanału morskiego Hollands Diep. Cały 
obszar Kinderdijk znajduje się na Liście Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. 
Przejazd do Rotterdamu, nazywanego portem z mia-
stem. W krajobrazie miasta dominują gigantyczne ma-
gazyny, statki i rafinerie naftowe. Rotterdam do dziś 
nosi tytuł największego portu tranzytowego na świecie. 
Spacer po mieście: Ratusz - zabytek narodowy, który 
przetrwał bombardowanie podczas II wojny światowej; 
Market Hall - jedna z najnowocześniejszych hal tar-
gowych w Europie tzw. „Róg Obfitości”; Erasmusburg 
- most wiszący o charakterystycznym kształcie, jeden 
z kilku w Rotterdamie.  Przejazd  do hotelu, obiadoko-
lacja i nocleg. 

 Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd 
do Amsterdamu. Na trasie wizyta na farmie serowar-
skiej i producenta chodaków holenderskich. Przyjazd do 

 wyjazd w godzinach przedpołu-
dniowych, przejazd przez Niemcy.

 przyjazd do Paryża w godzinach 
rannych, całodzienne zwiedzanie: przejście pod Wie-
żę Eiffel’a - wyjazd lub wejście na wieżę, czas wolny, 
Plac Trocadero, centrum historyczne Paryża, Ile de 
La Cité - najstarsza część i kolebka Paryża z katedrą 
Notre Dame, Sainte-Chapelle, pałac Sprawiedliwo-
ści, Conciergerie, dzielnica łacińska: Pałac i Ogrody 
Luksemburskie, Panteon - miejsce spoczynku Marii 
i Piotra Curie oraz zasłużonych dla Francji, Sorbona, 
obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, przejazd pod Łuk Trium-
falny możliwość wyjścia na Łuk - panorama Paryża, 
Champs Elysees - reprezentacyjna paryska aleja, 
Pałac Inwalidów z grobem Napoleona, spacer przez 
ogrody Tuilieres do Luwru - dawny pałac królewski, 
a obecnie muzeum sztuki. Przejazd na Montmartre, 
zwiedzanie: Bazylika Sacre Coeur, spacer po wzgó-
rzu Montmartre, plac du Tertre - siedziba paryskich 
artystów, czas wolny, Plac Pigalle, Moulin Rouge, 
obiadokolacja, nocleg. 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 1 nocleg w hotelu turystycznym lub hostelu
• 1 śniadanie, 1 obiadokolacja
• opiekę pilota
• ubezpieczenie KL, NNW 

Amsterdamu. Zwiedzanie rozpoczniemy od dzielnicy 
muzealnej i wizyty w wybranym muzeum: Rijksmu-
seum - największe muzeum w Holandii z dziełami 
malarstwa holenderskiego lub Muzeum Van Gogha, 
Coster Diamonds, czyli szlifierni diamentów. Spacer 
w kierunku historycznego centrum miasta, którego 
głównym punktem jest Plac Dam - symbol Amsterda-
mu. Na Placu Dam znajdują się najważniejsze zabytki 
miasta: Nieuwe Kerk - 600-letni kościół, w którym 
odbywają się koronacje, ważne uroczystości królewskie 
i oficjalne wydarzenia państwowe, dzisiaj kościół pełni 
też rolę jednej z najważniejszych hal wystawowych 
Holandii, Muzeum Figur Woskowych Madame Taus-
saud, w którym można zobaczyć sławne osoby z całego 
świata,Pałac Królewski - jeden z trzech pałaców, gdzie 
urzęduje para królewska. Ponadto przejdziemy pod 
Dom Rembrandta - najcenniejszego malarza, rysow-
nika i grafika holenderskiego. Odwiedzimy najbardziej 
znany targ kwiatowy na kanale Singel pomiędzy 
placami Muntplein i Koningsplein, który jest jedynym 
pływającym targiem na świecie! Zwiedzanie Amster-
damu zakończymy rejsem po kanałach. Na terenie 
miasta znajduje się ponad 160 kanałów, dzięki którym 
Amsterdam nazywany jest Wenecją Północy.  W godzi-
nach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.

 Przyjazd do Polski w godzinach połu-
dniowych.

 śniadanie, przejazd do Eurodisney-
landu - całodniowa zabawa w najpiękniejszym 
parku rozrywki w Europie. W bajkowej scenerii Parku 
Disneyland czekają atrakcje z różnorodnych krain: 
„Fantazji” „Pogranicza”, „Przygody” i „Wynalazków”. 
LUB: przejazd do Parku Asterixa - Kraina bohaterów 
komiksów typowo francuskich: Asterix’a i Obelix’a . 
Park podzielony jest na 6 krain oferujących różnorod-
ne atrakcje. LUB: dalsze zwiedzanie Paryża (min. 
możliwość zwiedzania Wersalu). Nocny przejazd
przez Niemcy. 

 przyjazd do Polski w godzinach po-
południowych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 2 noclegi w Paryżu lub okolicy,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 4

    dzień 4

    dzień 5

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

 od 645 zł  od 695 zł  od 915 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

4 dniowa

 od 799 zł  od 869 zł  od 1139 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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FRANCJA – BELGIA – Paryż, Disneyland, Bruksela

FRANCJA – Paryż i Zamki nad Loarą 

 wyjazd w godzinach popołudnio-
wych, przejazd przez Niemcy

 przyjazd Brukseli - stolicy Belgii. 
Wizyta w dzielnicy królewskiej Leaken, zwiedzanie
Atomium, olbrzymia konstrukcja sieci krystalicznej 
żelaza, Europarlament. Zabytkowe centrum: Grand 
Place - najpiękniejszy rynek Europy, Ratusz z XV-w., 
Dom Królewski, domy cechowe, kościół św. Mikoła-
ja. Wizyta u Manneken Pis’a - Siusiajacego Chłop-
czyka.Obiadokolacja, przejazd do hotelu, nocleg.

 śniadanie, przyjazd do Paryża, 
zwiedzanie: Wieża Eiffela, rejs statkiem po Sekwa-
nie, Plac Trocadero, Ile de La Cité - najstarsza część 
i kolebka Paryża z katedrą Notre Dame, Saint 
Chapelle, pałac Sprawiedliwości, Conciergerie, 
dzielnica łacińska: Pałac i Ogrody Luksemburskie, 
Panteon, Sorbona, obiadokolacja, przejazd do ho-
telu, nocleg.
 
 śniadanie, przejazd pod Łuk Trium-
falny, Champs Elysees, Pałac Inwalidów z grobem 
Napoleona, Spacer przez ogrody Tuilieres do Luwru 
- dawny pałac królewski, a obecnie muzeum sztuki 

 wyjazd w godzinach przedpołu-
dniowych, przejazd przez Niemcy do Francji.

 przyjazd do Paryża w godz. rannych, 
zwiedzanie: przejście pod Wieżę Eiffel’a  wyjazd na 
wieżę, czas wolny, Plac Trocadero, centrum historycz-
ne Paryża, Ile de La Cité - najstarsza część i kolebka 
Paryża z katedrą Notre Dame, Sainte-Chapelle, pałac 
Sprawiedliwości, Conciergerie, dzielnica łacińska: 
Pałac i Ogrody Luksemburskie, Panteon - miejsce 
spoczynku Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych dla 
Francji, Sorbona, obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, przejazd w Dolinę Loary 
do Amboise (jeden z najpiękniejszych i najważniej-
szych zamków w historii Francji związany z życiem 
Leonarda da Vinci) - imponująca budowla rozciąga 
się nad samym brzegiem Loary. Przejazd do Chenon-
ceau, zwiedzanie renesansowego zamku, jedynego 
w swoim rodzaju „zamku na rzece”, spacer wysadza-
ną platanami aleją do ogrodów zamkowych. Obiado-
kolacja, nocleg.
 
 śniadanie, zwiedzanie Paryża, prze-
jazd pod Łuk Triumfalny możliwość wyjścia na Łuk - 

- zwiedzanie jednej z najbogatszych kolekcji rzeźby 
i malarstwa na świecie. Przejazd na Montmartre, 
zwiedzanie: Bazylika Sacre Coeur, spacer po wzgó-
rzu Montmartre, plac du Tertre, Plac Pigalle, Moulin 
Rouge, obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg.

 śniadanie, przejazd do Eurodisney-
landu - całodniowa zabawa w najpiękniejszym 
parku rozrywki w Europie oraz wizyta dla chętnych 
w Walt Disney Studios, gdzie odkryjesz magicz-
ny świat kina i telewizji. LUB: przejazd do Parku 
Asterixa- Kraina bohaterów komiksów typowo 
francuskich: Asterix’a i Obelix’a. Park podzielony 
jest na 6 krain. LUB: dalsze zwiedzanie Paryża (min. 
możliwość zwiedzania Wersalu) Nocny przejazd.

 przyjazd do Polski w godz. popoł.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 3 noclegi w Paryżu lub okolicy,
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

panorama Paryża, Champs Elysees reprezentacyjna 
paryska aleja, Pałac Inwalidów z grobem Napoleona, 
spacer przez ogrody Tuilieres do Luwru - dawny pałac 
królewski,   a obecnie muzeum sztuki. Nocny prze-
jazd przez Niemcy.

 Przyjazd w godz. popołudniowych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 2 noclegi w Paryżu lub okolicy,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.
także - wycieczka 6-dniowa.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 5

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 3

    dzień 4

 od 999 zł  od 1065 zł  od 1365 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

 od 845 zł  od 915 zł  od 1205 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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KORSYKA 

FRANCJA – Lazurowe Wybrzeże

 wyjazd w godzinach popołudnio-
wych przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

 przyjazd do Florencji, zwiedzanie 
miasta: kościół św. Krzyża (grób Michała Anioła 
Buonarotti, Galileusza). Palazzo Vecchio, symbol 
potęgi Florencji (freski Michała Anioła i Leonarda da 
Vinci). Duomo Santa Maria del Fiore i Baptysterium 
Jana Chrzciciela ze słynnymi Drzwiami do Raju. 
Most Złotników (Ponte Vecchio), obiadokolacja
i nocleg.

 śniadanie w formie lunch pakietu, 
wczesny wyjazd z hotelu. Przyjazd do Livorno, 
prom na KORSYKĘ. Przejazd do Corte - dawnej stoli-
cy wyspy. Spacer po mieście. Przejazd wąskotorową 
kolejką kolei korsykańskiej do Ajaccio - najbardziej 
malowniczy odcinek linii kolejowej biegnący przez 
Parc Naturel Regional (38 tuneli, 34 wiadukty i 12 
mostów). Przyjazd do hotelu w okolicach zatoki 
Ajaccio. Zakwaterowanie, nocleg. 

 przejazd do Bonifacio - miasto osa-
dzone na 65 m białym klifie. Port - forteca. Spacer 
pod schody Króla Aragonii. Rejs statkiem po zatoce 

 wyjazd w godzinach rannych. Prze-
jazd przez Czechy, Austrię, Włochy do Francji.

 przyjazd do Nicei, ośrodka tury-
stycznego o światowej renomie, położonego nad 
wspaniałą błękitną zatoką. Spacer po centrum Nicei: 
promenada Anglików biegnąca wzdłuż brzegu mo-
rza; wizyta na Starym Mieście, niezwykle pięknym, 
z wąskimi uliczkami, malowniczymi fasadami do-
mów w stylu włoskim. Obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, przyjazd do Saint Tropez-
słynnego kurortu na Lazurowym Wybrzeżu odwie-
dzanego przez gwiazdy filmowe, modelki i artystów, 
spacer po typowym prowansalskim miasteczku oraz 
malowniczym porcie. Przejazd do Wielkiego Kanionu 
Verdon - malownicza trasa monumentalnie wyrzeź-
biona przez rzekę Verdon, odpoczynek nad jeziorem 
Saint Croixo, obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie. Czas wolny, plażowanie, 
w godzinach popołudniowych wyjazd do Cannes 
- najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej; pro-
menada La Croisette, Pałac Festiwalowy, stary port. 
Obiadokolacja, nocleg. 

Bonifacio, (Fazzio i jaskinie), powrót do hotelu, nocleg. 

 wyjazd do Ajaccio stolicy wyspy 
i miejsca narodzin Napoleona Bonaparte. Plac 
Diamentowy z pomnikiem Napoleona, Muzeum 
Napoleona, Plac Fescha, katedra Notre Dame de La 
Misericorde, plac d’Austerlitz, Muzeum Kardynała 
Fescha, Plac Palmowy, Port Miejski. Powrót do ho-
telu, nocleg.

 przejazd do Bastii: twierdza z XIV 
w, spacer - Place St-Nicolas z pomnikiem Napole-
ona I, kaplica bractwa św. Rocha i kościół św Jana 
Chrzciciela. Nocna przeprawa promowa do Savony.

 przypłynięcie do Savony, śniada-
nie we własnym zakresie lub na promie. Przejazd 
do Gardalandu, włoskiego parku rozrywki. CA-
ŁODZIENNA ZABAWA W PARKU ATRAKCJI. Wyjazd 
w kierunku Polski w godzinach wieczornych.

  powrót w godzinach południo-
wych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 5 noclegów, przeprawy promowe,
• 1 śniadanie, 1 obiadokolacja,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

 śniadanie. Przejazd do Eze - miasta 
perfum. Wizyta w wytwórni perfum Fragonard. 
Przejazd do Księstwa Monako, jednego z najmniej-
szych państw w Europie. Zwiedzanie Monako: Pałac 
Książęcy z katedrą, w której pochowana jest księżna 
Grace, Ogrody Egzotyczne oraz Oceanarium. Wizyta 
w Monte Carlo słynącym ze wspaniałych kasyn i wy-
ścigów Formule 1. Nocny przejazd.

 przyjazd w godz. wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 3 noclegi w mobilehome-ach,
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 7

    dzień 8

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 3

    dzień 4

 od 1279 zł  od 1399 zł  od 1849 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

8 dniowa

 od 1085 zł  od 1169 zł  od 1499 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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HISZPANIA – WŁOCHY – FRANCJA

ANGLIA – Londyn

 wyjazd w godzinach południo-
wych,przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.

 przyjazd do Wenecji w godzinach 
rannych. Rejs statkiem na plac św. Marka. Zwiedza-
nie Bazyliki św. Marka - sanktuarium z relikwiami 
św. Marka i Pala d’Oro czyli Złotym Ołtarzem. 
Pałac Dożów oraz Most Westchnień. Spacer przez 
centrum historyczne do Ponte Rialto - najstarsze-
go mostu na Canale Grande. Nocny przejazd przez 
Francję.

 w godzinach rannych przyjazd do 
Hiszpanii na Wybrzeże Costa Brava. Zakwaterowa-
nie w hotelu, odpoczynek na plaży. 

 wycieczka do Barcelony. Spacer 
śladami Gaudiego: baśniowy Parc Guell, z którego 
roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę, 
Sagrada Familia, przejazd na plac Catalunya, spacer 
słynną ulicą La Rambla, Pomnik Kolumba, zabyt-
kowy port Vell z malowniczą przystanią jachtową, 
spacer wąskimi uliczkami Barri Gotic do katedry św.
Eulalii, zwiedzanie stadionu FC Barcelona. 

 wyjazd z Polski, nocny przejazd. 
 
 przyjazd do Calais w godzinach ran-
nych, przeprawa Eurotunelem do Folkestone. Przy-
jazd do Londynu, zwiedzanie: Most Westminsterski,
Parlament ze słynnym zegarem Big Ben, Opactwo 
Westminsterskie - miejsce spoczynku oraz koronacji 
królów Anglii i Wielkiej Brytanii. Ulica Whitehall, Do-
wning Street, Trafalgar Square z Kolumną Nelsona, 
czas wolny na wizytę w National Gallery z imponu-
jącą kolekcją malarstwa europejskiego, przejażdżka 
London Eye. Przejazd do hotelu, nocleg.

 śniadanie, przejazd do centrum 
Londynu, zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s, Pałac Buckingham - rezydencja 
królewska, spacer po parku i dzielnicy St. James’s 
Park, Piccadilly Circus, dzielnica West End - Soho, Co-
vent Garden (słynna Opera  i Teatr Królewski), China 
Town. Nocleg.

 śniadanie, dalsze zwiedzanie Lon-
dynu, m.in.: twierdzy Tower Of London oraz Skarbca 
Koronnego, mostu Tower Bridge, spacer przez City 
- dzielnicę londyńskiej finansjery do St. Paul’s Cathe-

 wycieczka do Montserrat, sanktu-
arium Czarnej Madonny i klasztoru benedyktynów,
przejazd do Blanes, zwiedzanie Ogrodu Botanicz-
nego. 

 rejs statkiem wzdłuż malownicze-
go wybrzeża Costa Brava, ruiny zamku w Tossa de 
Mar, średniowieczna starówka Vila Vella.

 zwiedzanie Lloret de Mar - m.in. 
gotycki kościół z początku XV w. z kolorowymi 
dachówkami, pomnik żony rybaka, ruiny zamku 
Castel d’en Plaja, przejazd nocny przez Francję do 
Włoch.

 przejazd przez Francję na Riwierę 
Francuską do Księstwa Monako, jednego z naj-
mniejszych państw w Europie. Zwiedzanie min. 
Pałac Grimaldich, Oceanarium, Monte Carlo ze 
słynnymi kasynami. Wyjazd w kierunku Polski 
przez Włochy, Austrię i Czechy. przyjazd w godz. 
popołudniowych.

 przyjazd w godzinach popołudniowych

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 4 noclegi na Costa Brava w hotelach **/***,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opieka pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

dral, Oxford Street - centrum handlowe Londynu. 
Wyjazd w kierunku Dover - przeprawa promem lub 
Eurotunelem. Nocny przejazd przez Belgię, Holandię 
oraz Niemcy.

 przyjazd do Polski w godz. wieczor-
nych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• przeprawę promową lub Eurotunelem,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW,
• zakwaterowanie:
opcja 1: 2 noclegi w hotelu ze śniadaniami,
dopłata za 1 obiadokolację ok. 60 zł
opcja 2: 2 noclegi u rodzin angielskich, śniadania,
lunch pakiety i obiadokolacje.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 7

    dzień 8

    dzień 9

    dzień 5

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 3

    dzień 4

 od 1185 zł  od 1285 zł  od 1685 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

9 dniowa

 od 939 zł  od 1019 zł  od 1329 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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ANGLIA – Londyn, Oxford

ANGLIA – Londyn śladami Harrego Pottera

 wyjazd z Polski, nocny przejazd.
 
 przyjazd do Calais w godzinach 
rannych, przeprawa Eurotunelem do Folkestone. 
Przyjazd do Londynu, zwiedzanie: Most Westmin-
sterski, Parlament ze słynnym Big Benem, Opactwo 
Westminsterskie - miejsce spoczynku oraz koronacji 
królów Anglii i Wielkiej Brytanii. Ulica Whitehall, Do-
wning Street, Trafalgar Square z Kolumną Nelsona, 
czas wolny na wizytę w National Gallery z imponu-
jącą kolekcją malarstwa europejskiego, przejażdżka 
London Eye. Przejazd do hotelu, nocleg.

 śniadanie, przejazd do centrum Lon-
dynu, spacer od Hyde Parku do pałacu Buckingham
- rezydencja królewska, spacer po St. James’s Park 
i przez dzielnicę St. James’s, Piccadilly Circus, dziel-
nica West End - Soho, Covent Garden (słynna Opera 
i Teatr Królewski), China Town. Nocleg. 

 śniadanie, przejazd do Windsoru 
- symbolu monarchii i największego zamieszkiwa-
nego zamku na świecie. Spacer wokół zamku oraz 
uliczkami pobliskiego Eton. Przejazd do Oxfordu 
- siedziby jednego z najstarszych uniwersytetów. 

 wyjazd z Polski, nocny przejazd.
 
 przyjazd do Calais w godzinach ran-
nych, przeprawa Eurotunelem do Folkestone. Przyjazd 
do Londynu, zwiedzanie: Most Westminsterski, Parla-
ment ze słynnym Big Benem, Opactwo Westminster-
skie - miejsce spoczynku oraz koronacji
królów Anglii i Wielkiej Brytanii. Ulica Whitehall, Do-
wning Street, Trafalgar Square z Kolumną Nelsona, czas 
wolny na wizytę w National Gallery. Wizyta na Cecil 
Court, która stała się pierwowzorem ulicy Pokątnej i na 
Charing Cross Road, gdzie znajduje się wejście na filmo-
wą ulicę Pokątną. Przejażdżka London Eye. Przejazd do 
hotelu, nocleg.

 śniadanie, zwiedzanie Londynu, 
m.in.: twierdzy londyńskiej Tower of London oraz 
Skarbca Koronnego, mostu Tower Bridge, Leadenhall 
Market - który był w filmie wykorzystany jako część 
ulicy Pokątnej, spacer przez City - dzielnicę londyńskiej 
finansjery do katedry St. Paul’s, Millenium Bridge który 
w filmie został zniszczony przez Greybacka, przejazd do 
KING’S CROSS, z którego wyruszał ekspres do Hogwar-
tu, wizyta na peronie 9¾, przejście do St. Pancras Inter-
national, którego fasadę wykorzystano w filmie. Wizyta 

Katedra i Christ Church College - miejsce planu filmo-
wego opowieści o Harrym Potterze. Spacer średnio-
wiecznymi zaułkami, m.in. Merton College. Powrót 
do hotelu, nocleg.

 śniadanie, dalsze zwiedzanie Lon-
dynu - Muzeum Figur Woskowych Maddame Tus-
saud’s. Zamiennie wizyta w British Museum. Dalsze 
zwiedzanie - spacer od St. Paul’s Cathedral, przez 
the City - najstarszą część miasta. Twierdza Tower of 
London, wizyta w Skarbcu Koronnym. Most Tower 
Bridge. Wyjazd w kierunku Dover - przeprawa pro-
mem lub Eurotunelem. Nocny przejazd przez Belgię, 
Holandię oraz Niemcy.

 Przyjazd do Polski w godzinach
wieczornych.
kurs językowy w szkole angielskiej - od 100 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem, przeprawę promową,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW,
• zakwaterowanie:
opcja 1: 3 noclegi w hotelu ze śniadaniami,
dopłata za 1 obiadokolację ok. 60 zł

opcja2: 3 noclegi u rodzin angielskich, śniadania,
lunch pakiety i obiadokolacje.

w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s lub 
przejazd do British Museum. Powrót do hotelu, nocleg.

 śniadanie, przejazd do Warner Bros. 
Studio, gdzie była kręcona większość odcinków Harrego 
Pottera, będzie można zapoznać się z tajemnicami fil-
mu, sekretami magii, efektami specjalnymi, kostiuma-
mi i rekwizytami; zwiedzanie pomieszczeń Gryffindoru, 
Great Hall, sypialni chłopców, chaty Hagrida, pokoju 
profesora Umbridge’a w Ministerstwie Magii. Przejazd 
do Oxfordu. Zwiedzanie Katedry i Christ Church College, 
miejsca gdzie były filmowane sceny do filmu. Powrót 
do hotelu, nocleg.

 śniadanie, dalsze zwiedzanie: Pałac 
Buckingham - rezydencja królewska, St. James’s - park 
i dzielnica, Piccadilly Circus, Chinatown, Soho, Covent 
Garden - słynna Opera i Teatr królewski. Wyjazd do Pol-
ski. Wyjazd w kierunku Dover - przeprawa promem lub 
Eurotunelem. Nocny przejazd przez Belgię, Holandię 
oraz Niemcy.

 Przyjazd do Polski w godz. wieczor-
nych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem, przeprawę promową,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW,
• zakwaterowanie:
opcja 1: 3 noclegi w hotelu ze śniadaniami,
dopłata za 1 obiadokolację ok. 60 zł
opcja2: 3 noclegi u rodzin angielskich, śniadania,
lunch pakiety i obiadokolacje.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 4

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 3

 od 1139 zł  od 1229 zł  od 1559 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

 od 1139 zł  od 1229 zł  od 1559 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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ANGLIA, SZKOCJA i Amsterdam

DANIA – Kopenhaga, Legoland

 Wyjazd w godzinach popołudnio-
wych,  nocny przejazd przez Niemcy i  Holandię.

  Przyjazd do Amsterdamu. Zwiedzanie 
dzielnicy muzealnej, wizyta w wybranym muzeum: Rij-
ksmuseum, Muzeum Van Gogha lub Coster Diamonds.  
Spacer w historycznym centrum miasta ( Plac Dam 
- symbol Amsterdamu, Nieuwe Kerk, Pałac Królewski, 
Dom Rembrandta, najbardziej znany targ kwiatowy 
na kanale Singel pomiędzy placami Muntplein i Konin-
gsplein), rejs po kanałach Amsterdamu   zaokrętowanie 
na prom i nocna  przeprawa  do New Castle.
Nocleg na promie w kabinach 4-osobowych.
 
 W godzinach rannych wyokrętowanie 
w New Castle. Przejazd autokarem do Edynburga, zwie-
dzanie miasta ( Edinburgh Castle - twierdza zbudowana 
na szczycie górującego nad miastem wygasłego wulka-
nu, średniowieczna Royal Mile, pałac Palace of Holyrood 
House ). Po zwiedzaniu przejazd na  nocleg do hotelu.

 Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd 
autokarem przez pogranicze szkocko-angielskie doliną 
rzeki Tweed. Na trasie zwiedzanie Jedburgh Abbey( 
XII- wieczne opactwo), York ( założone przez Rzymian 

 wyjazd w godz. wieczornych, nocny
przejazd przez Niemcy.

 w godz. rannych przeprawa promo-
wa do Danii (Rostok-Gedser), przejazd do Kopenhagi
- zwiedzanie: Syrenka kopenhaska, Cytadela, fon-
tanna Gefion, zmiana warty przy Pałacu Królewskim 
Amalienborg, kościół Marmurowy, ratusz miejski, 
pomnik Andersena, dzielnica portowa Nyhaven. 
Spacer po najdłuższym deptaku Północnej Europy 
- ulicą Stroger. Fakultatywnie rejs kanałami Kopen-
hagi lub wizyta w Ogrodach Tivoli - parku rozrywki. 
Nocleg.

 śniadanie, przejazd do Roskilde - 
pierwszej stolicy Danii, zwiedzanie Muzeum Łodzi 
Wikingów, gdzie można skorzystać z interaktywne-
go zwiedzania np. przebrać się za wikinga, napisać 
swoje imię w alfabecie runicznym, spotkać się z bu-
downiczymi łodzi. Przejazd przez Storebelt (najdłuż-
szy most wiszący w Europie) do Odense. Zwiedzanie 
miejsca urodzenia H. Ch. Andersena, spacer urokli-
wymi wąskimi uliczkami miasta. Nocleg.

 śniadanie, całodzienna zabawa 

miasto będące w IX w. stolicą wikingów, osiedlających 
się na terenie Anglii, katedra York Minster lub Centrum 
Jorvik Viking-  mulitmedialne muzeum, w którym od-
tworzono wioskę wikingów). Po zwiedzaniu przejazd 
do hotelu na odpoczynek i nocleg.

 Śniadanie, Zwiedzanie Londynu  
( Most Westminsterski,  dzielnica Westminster, gdzie 
skupia się całość  brytyjskiej władzy, Parlament ze 
słynnym Big Benem, Opactwo Westminsterskie – nie-
przerwanie od 950 lat miejsce koronacji wszystkich 
władców Anglii i Wielkiej Brytanii; ulica Whitehall, 
tworząca centrum dzielnicy rządowej, Downing Street 
- siedziba premierów brytyjskich, Trafalgar Square z Ko-
lumną Nelsona,  Muzeum Historii Naturalnej ). Przejazd 
na nocleg do hotelu. 

 Śniadanie, Dalsze zwiedzanie Lon-
dynu (Twierdza Tower of London, Skarbiec Koronny,  
Most Tower Bridge  Katedra St. Paul’s, spacer przez City 
– najstarsza część miasta, obecnie dzielnica londyńskiej 
finansjery,   Oxford Street -  handlowe centrum Londy-
nu). Wyjazd w kierunku Dover na przeprawę promową 
lub Eurotunelem do Francji. Nocny przejazd przez Bel-
gię, Holandię oraz Niemcy. 

 Przyjazd do Polski w godzinach popo-
łudniowych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem, opiekę pilota 
• 4 noclegi : 2 noclegi w hotelu w  Londynie, 
• 1 nocleg w hotelu w okolicy Edynburga 
• 1 nocleg na promie w kabinach 4-osobowych ) 
• 3 śniadania,
• ubezpieczenie KL, NNW 
• rezerwacje wstępów 
• koszty przeprawy promowe i  Eurotunel

DODATKOWO: dopłata za 1 obiadokolację ok. 60 PLN/os. 

w Legolandzie - krainie klocków LEGO. Legoland pro-
ponuje wiele różnorodnych atrakcji m. in.: Miniland 
(najważniejsze obiekty architektoniczne świata zbu-
dowane z klocków), kolejka wokół parku, mini łodzie, 
diabelski młyn, wieża widokowa, zjeżdżalnie wodne, 
a także OCEANARIUM i KINO 4D, szkoła nauki jazdy dla 
dzieci. Wyjazd do Polski w godz. wieczornych.

 przyjazd do kraju w godz. rannych

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 2 noclegi (hostele lub domki campingowe, należy  
   zabrać własną bieliznę pościelową),
• 2 śniadania,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie NNW i KL.

    dzień 1     dzień 7

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 2

    dzień 5

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 6

    dzień 3

    dzień 4

 od 1489 zł  od 1589 zł  od 1999 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

7 dniowa

 od 865 zł  od 925 zł  od 1185 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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DANIA, SZWECJA

WŁOCHY PÓŁNOCNE – Padwa, Mirabilandia, San Marino, Wenecja

 wyjazd wg rozkładu jazdy. Wyjazd 
w kierunku granicy polsko-niemieckiej. Przekrocze-
nie granicy.

 Przyjazd do portu w Rostocku. Prze-
prawa morska do duńskiego portu Gedser na wyspie 
Falster (rejs trwa ok. 2 godzin). Przejazd autokarem 
do Kopenhagi. Zwiedzanie Kopenhagi - Syrenka 
kopenhaska, uroczysta odprawa warty Gwardii Kró-
lewskiej, Pałac Amalienborg, pomnik Króla Frydery-
ka V, Fontanna Gefion, Ogród Botaniczny, dzielnica 
portowa Nyhaven, Zamek Christiansborg, budynek 
Borsen, Ratusz Miejski, spacer deptakiem Stroget. 
Czas wolny. Przejazd do hotelu na nocleg.

 Śniadanie. Przejazd do Helsingor, 
zwiedzanie zamku Kronborg (zamek Hamleta). 
Rejs promem do Helsingborg. Przejazd do Malmö. 
Spacer po starym mieście, Rynek Główny Stortorget, 
Pomnik Karola X Gustawa, Ratusz Miejski, Kościół św. 
Piotra, Apteka Pod Lwem, Rezydencja Wojewody, 
czas wolny. Objazd miasta - zabytkowy dworzec 
kolejowy Malmö Centralstation,Zamek Malmöhus, 
dzielnica portowa, plaża miejska, Turning Torso - 
najwyższy budynek mieszkalny w Europie. Przejazd 

 wyjazd w godzinach popołudnio-
wych. Przejazd przez Czechy, Austrię.

 Przyjazd do Padwy, zwiedzanie m.in.: 
Bazylika Św. Antoniego z grobem i relikwiami świętego, 
spacer po historycznym centrum: Piazza delle Erbe, Pra-
to della Valle, Uniwersytet, przyjazd na obiadokolację 
i nocleg do hotelu na Riwierze Adriatyckiej.

 Śniadanie, przejazd do Mirabilandii 
- największy na Rivierze Adriatyckiej Park Rozrywki. 
Mrożące w żyłach krew kolejki górskie, liczne karuzele, 
zjeżdżalnie wodne, a ponadto przedstawienie kaska-
derów z Akademii Policyjnej, i wiele innych atrakcji lub 
całodzienne plażowanie. Przyjazd na obiadokolację 
i nocleg do hotelu.

 Śniadanie, wycieczka do San Marino - 
zwiedzanie Bramy św. Franciszka, Bazylika św. Marina, 
taras widokowy, Plac Rządowy. Następnie zwiedzanie 
Italii w Miniaturze – wszystkie najważniejsze zabytki 
Włoch w jednym miejscu, przyjazd na obiadokolację.

 Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd 
w drogę powrotna w kierunku Wenecji. Zwiedzanie: Plac 

ze Szwecji do Danii przez Cieśninę Sund. Przyjazd do 
Kopenhagi do hotelu na nocleg.

 Śniadanie w hotelu, wykwaterowa-
nie, dalsze zwiedzanie Kopenhagi - Rejs po kanałach 
Kopenhagi. Zwiedzanie Christianshavn, przejazd do 
portu Gedser, zaokrętowanie na prom – przeprawa 
promowa do Rostoku w Niemczech. Wyjazd do Polski.

 Przyjazd do Polski w godz. poran-
nych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• ubezpieczenie KL i NNW,
• 2 noclegi w hostelach, lub hotelach** (pokoje 3- 6 
osobowe ) ,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje ,
• opieka pilota.

św. Marka, Bazylika Św. Marka z - Pala d’Oro czyli 
Złotym Ołtarzem. Wjazd na Kampanillę, Pałac Dożów, 
Most Westchnień, Ponte Rialto, wyjazd w kierunki Pol-
ski.

 Powrót do Polski w godzinach połu-
dniowych.

CENA ZAWIERA:
• transport autokarem,
• 3 noclegi w hotelach **/*** (pokoje z łazienkami),
• 3 śniadania , 3 obiadokolacje,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• opieka pilota.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 4

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 5

 od 999 zł  od 1069 zł  od 1329 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

 od 819 zł  od 889 zł  od 1129 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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WŁOCHY PÓŁNOCNE – Werona, J. Garda, Cinque Terre, Mediolan

WŁOCHY TOSKANIA – Toskania - Siena, Lukka, Piza, San Gimignano, Chianti, Florencja 

 wyjazd w godzinach popołudnio-
wych. Przejazd przez Czechy, Austrię do
Włoch. 
 
 Przyjazd do Werony, zwiedzanie 
miasta Romea i Julii - Arco dei Gavi - rzymski łuk 
triumfalny, Brama Borsarich, Piazza Bra ze słynnym 
rzymskim amfiteatrem z I wieku, Piazza dei Signo-
ri, wieża Torre dei Lamberti, dziedziniec domu Julii 
ze słynnym balkonem. Zakwaterowanie w Hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

 Śniadanie, Przejazd nad Jezioro 
Garda, wizyta w Sirmione, spacer po centrum, 
Zamek Scaligerich. Rejs motorówkami po jeziorze, 
przejazd i czas wolny w Malcesine. Przyjazd do ho-
telu, obiadokolacja, nocleg.

 Śniadanie, Przejazd do La Spezia, 
przejazd pociągiem do Cinque Terre - Riomaggiore,
Manarola i Monterosso. Czas wolny na kąpiel 
w morzu i plażowanie. Przejazd do hotelu, obiado-
kolacja, nocleg.

 wyjazd z Polski w godz. popołudnio-
wych. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.

 przyjazd do Sieny - Zwiedzanie Pia-
zza del Campo, Pałac Miejski (Palazzo del Comune) 
z wieżą Torre del Mangia, plac Piazza Duomo z Ka-
tedrą w stylu romańsko-gotyckim. Spacer po rynku 
w kształcie muszli oraz zaułkachm starego miasta. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

 śniadanie. Przejazd do Lukki, miasta 
słynnego z najlepiej zachowanych historycznych 
centrów miasta w Europie. Zwiedzanie - Plac amfite-
atru, ulica handlowa via Fillungo, Piazza Napoleone, 
mury obronne miasta, średniowieczne wieże Giunigi 
i Ore. Przejazd do Pizy. W programie zwiedzanie Pola 
Cudów z katedrą, baptysterium oraz słynna Krzywa 
Wieża. Powrót do hotelu na obiadokolację, nocleg.

 śniadanie, wyjazd na zwiedzanie 
San Gimignano m.in. wieże San Gimignano, Forteca. 
Przejazd do Monteriggioni i spacer po średniowiecz-
nym miasteczku, podziwianie toskańskiego krajo-
brazu oraz wyjątkowej architektury. Wyjazd do serca
Toskanii - Regionu Chianti. Przejazd wśród typowych 

 Śniadanie. Wykwaterowanie. 
Przyjazd do Mediolanu - Zwiedzanie miasta: DU-
OMO - Katedra, Galeria Vittorio Emanuele II, Zamek 
Sforzów - Castello Sforzese, - Kościół św. Ambro-
żego, Via Manzoni - ulica mody, La Scala - słynny 
budynek opery mediolańskiej. Czas wolny na pa-
miątkowe zakupy. Wyjazd w kierunku kraju, nocny 
przejazd przez Austrię i Włochy.

 Powrót do kraju w godzinach po-
południowych

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 3 noclegi w hotelach **/*** (pokoje 3, 4 osobowe 
z łazienkami),
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opieka pilota ,
• ubezpieczenie KL i NNW.

pejzaży Toskanii z winnicami, miastami na wzgó-
rzach, alejami cyprysowymi. Postój w Greve In 
Chianti i Radda In Chianti. Powrót do hotelu, Obia-
dokolacja, nocleg.

 śniadanie, przejazd do Florencji 
kolebki renesansu. Taras widokowy z Placem Mi-
chała Anioła, centrum historyczne, kościół Santa 
Croce, Piazza Signoria, gmach Galerii Uffizi, Palazzo 
Vecchio, gotycka katedra Santa Maria del Fiore z ko-
pułą Brunelleschiego, Ponte Vecchio zwany Mostem 
Złotników. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach 
wieczornych.

 powrót w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 3 noclegi w hotelach ***,
• 3 śniadanie, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 3

    dzień 4

 od 989 zł  od 1059 zł  od 1329 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

 od 959 zł  od 1049 zł  od 1329 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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WŁOCHY – Wenecja, Asyż, Rzym

WŁOCHY – Padwa, Rimini, San Marino, Asyż, Rzym, Wenecja

 wyjazd z Polski w godz. popołudnio-
wych, przejazd nocą (Czechy, Austria).

 przyjazd do Wenecji w godzinach 
rannych. Rejs statkiem po Lagunie Weneckiej na plac 
św. Marka - serce i symbol miasta (obligatoryjna opłata 
2x7€). Zwiedzanie Bazyliki św. Marka - sanktuarium 
z relikwiami św. Marka i Pala d’Oro czyli Złotym Ołta-
rzem. Wjazd na Kampanillę - dzwonnicę, z której rozpo-
ściera się widok na Lagunę Wenecką. Pałac Dożów - sie-
dziba władców Wenecji oraz Most Westchnień. Spacer 
przez centrum historyczne do Ponte Rialto - najstarsze-
go mostu na Canale Grande, czas wolny. Obiadokolacja, 
nocleg w okolicy Rimini.

 śniadanie, przejazd do Asyżu - mia-
sta św. Franciszka. Zwiedzanie bazyliki MB Anielskiej 
z Kaplicą Porcjunkuli. Wizyta w bazylice św. Franciszka 
z grobem św. Franciszka oraz freskami Giotta. Spacer 
przez centrum historyczne do kościóła św. Klary. Obia-
dokolacja, nocleg w okolicy Rzymu.

 śniadanie. Przejazd do Rzymu: spacer 
śladami starożytnych Rzymian: Panteon, Kapitol - od 
czasów antycznych uważany za serce duchowe i kulturalne 
Rzymu, słynna wilczyca kapitolińska, Forum Roma-

 wyjazd z Polski w godzinach popo-
łudniowych, przejazd nocą (Czechy, Austria).

 przyjazd do Padwy w godzinach 
rannych, miasta uniwersyteckiego, gdzie studiował
Kopernik i Kochanowski, związanego z życiem 
i działalnością św. Antoniego, zwiedzanie m.in.: 
bazylika św. Antoniego z grobem i relikwiami 
świętego, spacer po historycznym centrum: Piazza 
delle Erbe, Prato della Valle, Uniwersytet, przyjazd 
na obiadokolację i nocleg do hotelu na Rivierze 
Adriatyckiej. 

 wycieczka do Mirabilandii, naj-
większego na wybrzeżu adriatyckim parku rozryw-
ki lub wycieczka do San Marino. Nocleg.

 wyjazd do Asyżu: zwiedzanie, 
Bazylika św. Franciszka, św. Klary, stare miasto. 
Przejazd do Rzymu, nocleg. 

 zwiedzanie Rzymu: Koloseum, 
spacer wzdłuż Forum Romanum, Kapitol, plac 
Wenecki, fontanna di Trevi, Panteon, plac Navony. 
Nocleg.

num, Koloseum - najsłynniejszy amfiteatr świata, Łuk 
Konstantyna, obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, przejazd do Watykanu: 
zwiedzanie placu i bazyliki św. Piotra, wizyta w miejscu 
spoczynku Jana Pawła II, możliwość wejścia na kopułę 
bazyliki. Kontynuacja zwiedzania Rzymu: zamek i plac 
Anioła, część barokowa miasta: plac Navona z fontanną 
„Czterech Rzek” Berniniego, plac Hiszpański z fontanną 
Barcaccia w kształcie łodzi, Schody Hiszpańskie z kaska-
dą balustrad i balkonów oraz słynną fontanną di Trevi, 
czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach 
wieczornych.

 powrót w godzinach popłudniowych

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 3 noclegi w hotelach **/***,
• 3 śniadanie, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

 Watykan, bazylika św. Piotra, 
bazylika św. Jana na Lateranie. Nocny przejazd do 
Wenecji.

 Wenecja: rejs na pl. św. Marka, 
zwiedzanie bazyliki, Campanilii, pałacu Dożów, 
spacer do mostu Rialto. Nocny przejazd do Polski.

 przyjazd w godz. południowych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 4 noclegi w hotelach **/***,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 6

    dzień 7

    dzień 8

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 5

 od 899 zł  od 879 zł  od 1259 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

 od 1089 zł  od 1179 zł  od 1499 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

8 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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WŁOCHY – Sycylia

SŁOWENIA

 wyjazd w godz. popołudniowych. 
Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

 przyjazd do Werony w godzinach 
rannych, zwiedzanie: m.in. zamek Castelvechio 
(XIV w.). Arco dei Gavi - rzymski łuk triumfalny  
z I w.n.e., Brama Borsarich. Główny plac miasta Pia-
zza Bra, słynny rzymski amfiteatru z I w., Pizza dei 
Signori, wieża Torre dei Lamberti, Palazzi Scaligeri 
i kościółek Santa Maria Antica z grobowcami Sca-
ligerich. Dziedziniec domu Julii z najsłynniejszym 
balkonem świata. Wyjazd w dalszą drogę, przejazd 
nocny. 

 przyjazd do hotelu na Sycylii 
w godz. przedpołudn., odpoczynek na plaży, za-
kwaterowanie, spacer po okolicy, obiadokolacja
i nocleg.

 śniadanie, wycieczka na Etnę (ko-
nieczna ciepła odzież i wygodne buty). Wyjazd au-
tokarem na wysokość 1800 m, spacer do ok. 2100 
m do punktu widokowego, przejście do pomniej-
szych kraterów (Sylwestry), powstałych w wyniku 
erupcji wulkanu w 2001 r. Obiadokolacja, nocleg.

 Zbiórka uczestników wycieczki i wy-
jazd z kraju w godzinach wieczornych. Przejazd przez 
Czechy i  Austrię. 

 Przejazd przez Austrię do stolicy Sło-
wenii – Lublany. Zwiedzanie miasta o bogatej historii, 
które zachwyca bogactwem zabytków, galerii, kawia-
renek. Zobaczymy najciekawsze miejsca : starówka, 
plac Prešeren, przy którym stoi cerkiew franciszkańska, 
Smoczy Most, Potrójny Most nad rzeką Ljubljanica, 
Kolumnada Plečnika, katedra, Wzgórze Zamkowe. 
Następnie przejazd do Jaskini Postojnej i  zwiedzanie 
jednej z największych jaskiń na świecie. Przejście trasy 
turystycznej z przewodnikiem oraz przejazd podziemną 
kolejką. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

 Śniadanie. Wycieczka autokarem 
wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Pierwszy punkt progra-
mu to miasto portowe-  Koper. Przejdziemy spacerem 
ciasnymi, charakterystycznymi dla miast śródziemno-
morskich uliczkami do  Titov Trg, czyli placu, na którym 
znajduje się  pałac w stylu gotyku weneckiego.Dalej ru-
szamy do Piran , które jest prawdziwą perełką Słowenii.  
Zobaczymy urokliwe uliczki kamiennej starówki, Tarti-
nijev Trg, najstarszą kamienicę „Wenecjanka”,  wybrzeże 

 śniadanie, przejazd do Syrakuz. 
Zwiedzanie wykopalisk archeologicznych: teatru 
greckiego wykutego w skale, Rzymskiego Amfite-
atru, Kamieniołomów. Obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, plażowanie, kąpiele 
w morzu, obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, plażowanie, wykwate-
rowanie, przejazd do Taorminy - (kurort sycylijski). 
Zwiedzanie miasteczka, między innymi przepiękne 
ruiny starożytnego teatru, pałace pochodzące 
z ostatnich czterech stuleci. Wyjazd do Rzymu 
w godzinach wieczornych. 

 przyjazd do Rzymu w godzinach 
rannych. Zwiedzanie: Panteon, Capitol - od czasów 
antycznych uważany za serce duchowe, polityczne 
i kulturalne Rzymu, słynna wilczyca kapitolińska, 
Forum Romanum, Kolosseum, Łuk Konstantyna. 
Część barokowa miasta: Plac Navona z fontanną 
„Czterech Rzek” Berniniego, Plac Hiszpański z fon-
tanną Barcaccia w kształcie łodzi, schody hiszpań-
skie z kaskadą balustrad i balkonów oraz słynną 
Fontanną di Trevi. Wyjazd w drogę powrotną. prze-

jazd przez Austrię i Czechy.
 
 Przyjazd w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 4 noclegi w wiosce turyst. / hotelu**/***,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

z pięknym widokiem na morze i Alpy.  Następnie po-
jedziemy do Rovinj- miasta półwyspu Istria ,zwanego 
„Małą Wenecją”. Przejdziemy  pełnymi uroku uliczkami 
Starego Miasta położonego do barokowej bazyliki św. 
Eufemii . Po zwiedzaniu bazyliki przejazd na obiadoko-
lację i nocleg.  

 Po śniadaniu wykwaterowanie 
i wyjazd do Doliny Bohinj.  Ruszamy  nad największe 
słoweńskie jezioro, uznawane  za jedno z najbardziej 
uroczych zakątków Alp Julijskich. Spacer do wodospa-
du Savicy - jednego z najliczniej odwiedzanych przez 
turystów wodospadów w Słowenii. Zamiennie propo-
nujemy spacer Wąwozem Vintgar - jedną z najwięk-
szych atrakcji turystycznych Słowenii. Na zakończenie 
przejazd do miasteczka Bled jednego z najpiękniejszych 
miejsc wypoczynkowych w Alpach, położonego nad 
Jeziorem Bled. Zobaczymy tu  piękna panoramę na 
średniowieczny zamek górujący nad miasteczkiem i je-
ziorem. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną.

 Planowany przyjazd na miejsce zbiór-
ki w godzinach rannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 2 noclegi  w pensjonacie/ hotelu **
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 9

    dzień 6

    dzień 7

    dzień 8

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 5

 od 1369 zł  od 1479 zł  od 1889 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

9 dniowa

 od 709 zł  od 765 zł  od 975 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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CHORWACJA I SŁOWENIA

CZARNOGÓRA I CHORWACJA

 wyjazd w godzinach wieczornych, 
przejazd przez Czechy, Austrię.

 przyjazd do Słowenii, zwiedzanie 
Jaskini Postojnej - jednej z największych jaskiń na 
świecie, najpiękniejszy przykład form krasowych, 
przejazd podziemną kolejką. Przejazd na Wybrzeże 
Dalmatyńskie z piękną plażą i bogatą historią, za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie. Wycieczka do Szybenika, 
katedra Św. Jakuba, twierdza, brama Morska, wy-
jazd do Parku Narodowego Krka, na terenie parku 
wycieczka statkiem po rzece Krka, możliwość kąpieli, 
piesza przechadzka. Obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, wyjazd do Splitu - mia-
sta, którego duszą jest olbrzymi pałac Dioklecjana 
na konstrukcji którego zbudowano średniowieczne 
miasto (budowla wpisana na listę UNESCO). Przejazd 
do Trogiru - zwiedzanie malowniczo położonego na 
wyspie Starego Miasta z katedrą św. Lovry, gotyckim 
pałacem Cipiko, ratuszem, średniowiecznymi, obron-
nymi murami miejskimi. Obiadokolacja, nocleg

 Wyjazd w godzinach południo-
wych. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię, 
Chorwację.

 Planowany przyjazd do Czarno-
góry w godzinach południowych. Odpoczynek po 
podróży i plażowanie. Zakwaterowanie w hotelu , 
obiadokolacja i nocleg.

 Śniadanie, przejazd do Ulcinja- 
orientalnego miasta zamieszkałego w większości 
przez ludność muzułmańską. W trakcie zwiedzania 
min. cytadela, wieża obronna Blaśica, turecka fon-
tanna, pałace z czasów weneckich, meczet Paśina. 
Następnie pojedziemy do miateczka Stary Bar 
i przejdziemy pod główną bramę miasteczka tzw. 
„Złotą uliczką” do ruin twierdzy. Po południu wra-
camy do hotelu na obiadokolację i nocleg .

 Śniadanie, Wycieczka do perełek 
czarnogórskiego wybrzeża. Pierwszy punkt pro-
gramu to miasto Kotor – wpisane na listę UNESCO. 
Ruszamy spacerem przez stare miasto otoczone 
murami obronnymi i zwiedzamy najważniejsze 
zabytki : twierdza św. Jana, prawosławne i kato-

 śniadanie, zwiedzanie Plitwickiego 
Parku Narodowego - rezerwatu UNESCO o unikalnym 
układzie jezior kaskadowych, wyjazd w kierunku Polski.

 przyjazd w godz. popołudniowych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 3 noclegi w apartamentach lub hotelu,
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.
Dodatkowo: wycieczka do Dubrownika

lickie świątynie, gotycki Pałac Drago, Pałac Rady 
Miejskiej. Po zwiedzaniu rejs statkiem na Wyspę 
Matki Boskiej na Skale. Dalej ruszamy do jednego 
z najstarszych miast wybrzeża czarnogórskiego, 
a zarazem największego kurortu – Budvy. Zoba-
czymy urokliwe uliczki kamiennej starówki, kościół 
św. Jana, Kościół Santa Marija in Punta Cerkiew św. 
Trójcy, mury obronne. W drodze powrotnej krótki 
postój nad wyspą Św. Stefana. Obiadokolacja i noc-
leg w hotelu.

 Śniadanie, Plażowanie lub fakulta-
tywnie wycieczka do Albanii lub nad J. Szkoderskie. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
W godzinach przepdołudniowych wyjeżdżamy 
w kierunku Chorwacji. Po drodze zatrzymamy się 
w w Dubrowniku – mieście określanym „perłą 
Adriatyku”, wpisanym na Listę UNESCO. Zwiedzanie 
najciekawszych zabytów: Brama Pile, Pałac Rekto-
rów, wnętrza Katedry, najstarsza w Europie apteka . 
Dla chętnych spacer po murach miejskich lub wjazd 
kolejką na wzgórze z którego można podziwiać wi-
dok na cały Dubrownik. Na zakończenie spacer po 

legendarnym deptaku Dubrovnika – Stradunie .
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę po-
wrotną.

 Planowany przyjazd w godzinach 
popołudniowych.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 6

    dzień 5

    dzień 7

    dzień 6

    dzień 5

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

 od 829 zł  od 899 zł  od 1139 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

 od 1035 zł  od 1105 zł  od 1379 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

8 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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BAŁKANY – BOŚNIA I HERCEGOWINA , CZARNOGÓRA, CHORWACJA

RUMUNIA – Transylwania

 Wyjazd w godzinach popołudnio-
wych, przejazd przez Słowację.

 Przejazd w godzinach rannych do 
Sarajewa. Zwiedzanie miasta: sarajewskie sukien-
nice Bačšaršiji ,studnia Sebilj,  Meczet Królewski 
– Careva džamija, katedra Serca Jezusowego, Sa-
hat Kula – wieża zegarowa z XVII, meczet Ghazi 
Husrevbega, cerkiew prawosławna Archaniołów 
Michała i Gabriela, sobór Matki Bożej, Stara Syna-
goga. Czas wolny, przejazd do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg.

 Śniadanie, przejazd w godzinach 
rannych do Mostaru. Zwiedzanie: Słynny Stary 
Most (wpisany na listę UNESCO), Stare Miasto, 
odbudowane po ostatnich wojnach, meczet Koski 
Mehmed-Paszy. Przejazd do Czarnogóry, obiado-
kolacja,nocleg.
 
 Śniadanie, przejazd do miasta Ko-
tor – wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie: stare 
miasto otoczone murami obronnymi, twierdza św. 
Jana na Samotnym Wzgórzu, prawosławne i kato-
lickie świątynie, gotycki Pałac Drago, Pałac Rady 

 Wyjazd, przejazd przez Słowację 
i Węgry do Rumunii.

 Zwiedzanie zamku Huniady 
w Hunedoarze, przyjazd do Alba Iulia - Twierdza Alba 
Karolina, cerkiew, Biblioteka, Sala Zjednoczenia, Uni-
wersytet, renesansowy pałac, obiadokolacja, nocleg.

 Śniadanie, Przejazd do Sinaia - zwie-
dzanie pałacu Peles. Bran - zwiedzanie XIV w. Białego 
Zamku- zamek Drakuli. Następnie zwiedzanie zamku 
chłopskiego w Râşnov obiadokolacja, nocleg.

 Śniadanie, przejazd do Brasova - ry-
nek wraz z ratuszem, Cerkiew prawosławna, cerkiew 
św Mikołaja, mury miejskie kościół św. Bartłomieja, 
Czarny Kościół, pierwsza rumuńska szkoła. Przejazd 
do Turdy. Zwiedzanie kopalni soli, która jest jedną 
z najstarszych na świecie. Przejazd do Oradeajed-
nego z lepiej rozwiniętych miast Rumunii. Spacer po 
mieście: Teatr, Ulica Cale Republicii z pałacami Apollo 
i Moskowitz Miksa, Pałac Vulturul Negru. W godzi-
nach wieczornych wyjazd w drogę powrotną.

 Powrót w godzinach porannych.

Miejskiej. Rejs statkiem na Wyspę Matki Boskiej na 
Skale (Gospa od Škrpjela). Powrót do hotelu, obia-
dokolacja, nocleg.

 Śniadanie, wyjazd na wycieczkę 
Mini Montenegro - Budva – kamienna starówka, 
kościół św. Jana, Kościół Santa Marija in Punta 
Cerkiew św. Trójcy, mury obronne, Stary Bar ruiny 
dawnego warowneg miasta, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

 Śniadanie, przejazd do Dubrowni-
ka (wpisany na listę UNESCO). Zwiedzanie: spacer 
z przewodnikiem uliczkami miasta: Brama Pile, Pa-
łac Rektorów, wnętrza Katedry, najstarsza w Euro-
pie apteka mieszczącą się w Klasztorze Franciszka-
nów, czas wolny, obiadokolacja na mieście, późnym 
wieczorem powrót autokarem do Polski.

 Powrót do Polski.

CENA ZAWIERA:
•Przejazd autokarem,
•Opiekę pilota,
•2 noclegi w hotelu **/***
- pokoje 3, 4 osobowe z łazienkami,
•2 śniadania, 2 obiadokolacje
•Ubezpieczenie KL i NNW.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 7

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 5

 od 1019 zł  od 1089 zł  od 1379 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

7 dniowa

 od 679 zł  od 739 zł  od 959 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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GRECJA

UKRAINA – Lwów ROSJA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 
Moskwa - Katyń -  Mińsk

 wyjazd w godzinach rannych. Prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię.

 przyjazd do Grecji w godzinach do-
południowych, zakwaterowanie, spacer po okolicy 
i odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie. Wyjazd na Meteory ze 
zwiedzaniem przepięknych klasztorów oraz wizyta 
w wytwórni i sklepie ikon. Cudowne formy skalne 
o wysokości 600 n.p.m. W drodze powrotnej przejazd 
Doliną Tembi - zwiedzanie kościółka Agia Paraskievi 
wykutego w skale, Źródełko Pięknej Afrodyty. Obia-
dokolacja, nocleg.

 śniadanie, plażowanie lub fakul-
tatywna wycieczka do Aten - wyjazd w godzinach 
rannych, przejazd do Aten zwiedzanie: Akropolu 
(Partenon, Erechtejon, Propyleje), Plaka, wielka 
i mała Metropolia, Plac Sindagma, Pałac Królewski, 
zmiana warty, Stadion Olimpijski. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie. Wycieczka na Olimp naj-
bardziej niesamowitą i majestatyczną górę w Grecji. 

 Wyjazd spod szkoły. Przejazd do 
Lwowa: Rynek, kościół Dominikanów, Ratusz 
Lwowski, katedra Ormiańska.

 Zwiedzanie: kamienice Sobieskich, 
Czarna, Apteka - Muzeum, cerkiew Wołoska, Ar-
senał Królewski, katedra łacińska Wniebowzięcia 
NMP, kaplica Boimów, Opera, Stara Prochownia, 
Klasztor Karmelitów, Cmentarz Łyczakowski i Orląt 
Lwowskich.

 Zwiedzanie: Wysoki Zamek, sobór 
Świętego Jura, kościół św. Elżbiety, klasztor Bernar-
dynów, cerkiew Przemienienia Pańskiego. Wyjazd 
do Polski. Przyjazd w godz. wieczornych.

DODATKOWO: „Złota Podkowa” + 25 zł.
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 1/2 noclegi we Lwowie,
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 5 noclegów - standard turystyczny,
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie NNW i KL.

Zwiedzanie trzech wschodnich stolic Kijowa , Moskwy 
i Mińska proponujemy połączyć z wizytą w miejscach 
pamięci narodowej w Katyniu i Smoleńsku.  Odwiedzi-
my Kijów – naddnieprzańską stolicę Ukrainy. Zobaczy-
my Moskwę -  największe miasto Europy, aglomerację 
liczącą ok. 15 mln mieszkańców - wielki świat, wielki 
biznes, wielkie pieniądze, wielka historia. Zobaczymy 
Plac Czerwony, gmachy Kremla, kolorowe, cebulaste 
kopuły cerkwi, przepych i złoto… ,nowoczesne dziel-
nice, oraz spuściznę Związku Sowieckiego. Przejedzie-
my przez Białoruś- prawdziwy skansen komunizmu, 
kraj nieskażonej przyrody, pięknych krajobrazów 
i życzliwych ludzi. 

Przejazd na pod schronisko Stavros skąd widać Tron 
Zeusa - Mitikas. Przejazd do miasteczka Litochoro 
i powrót malowniczą trasą widokową wąwozu 
Mavrolongos do źródeł rzeki Enipeas lub fakultatyw-
na wycieczka na wyspę Skiathos, z grecką muzyką 
i nauką tradycyjnych tańców greckich. Plażowanie 
na jednej z najpiękniejszych plaż, zwiedzanie miasta 
portowego Skiathos. Obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, wyjazd w drogę powrot-
ną. Po drodze krótkie zwiedzanie Salonik, między 
innymi Odos Egnatia, Bazylika św. Demetriusza, 
ruiny rzymskiej agory, rzymska rotunda, Pałac i Łuk 
Galeriusza, Biała Wieża. Nocny wyjazd do Polski.

 przyjazd  w godz. wieczornych.

Wycieczki fakultatywne: Ateny: 80 zł,
Skiathos: od 120 zł
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 4 noclegi w Grecji,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenia NNW i KL.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 7

    dzień 6

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 5

    dzień 3

 od 949 zł  od 1019 zł  od 1309 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

7 dniowa

 od 1689 zł  od 1769 zł  od 2119 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

9 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ koszty wizy białoruskiej i rosyjskiej+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

 od 325 zł  od 349 zł  od 469 zł

 od 435 zł  od 465 zł  od 575 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

2 dniowa

3 dniowa

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

Szczegóły programu na www.indexpolska.com.pl

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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UKRAINA – Śladami „Ogniem i mieczem”

 Wyjazd w późnych godzinach wie-
czornych.   
 
 Przejazd do LWOWA, zwiedzanie: 
Katedra Łacińska ,Kaplica Boimów, Katedra Or-
miańska, renesansowy zespół cerkwi Wołoskiej, Ry-
nek Starego Miasta z Czarną Kamienicą i Ratuszem, 
Arsenał Królewski, Arsenał Miejski, Baszta Procho-
wa, apteka-muzeum, pomnik Adama Mickiewicza, 
Kościół Dominikanów, poza tym :Aleja Swobody, 
przy której znajduje się Opera Lwowska, panorama 
miasta ze wzgórza Wysoki Zamek (Kopiec Unii Lu-
belskiej)-miejsca założenia miasta. Obiadokolacja, 
czas wolny. Przejazd do hotelu na nocleg.

 Po śniadaniu wyjazd na całodzien-
ne zwiedzanie malowniczego szlaku ,na którym 
leżą najważniejsze zabytki regionu. 
OLESKO - Zamek oleski. 
PODHORCE - Pałac w Podhorcach, Rezydencja Rze-
wuskich, Ossolińskich , Klasztor Bazylanów.
POCZAJÓW - Światło – Uspieńska Świątynia.
KRZEMIENIEC - WOŁYŃSKIE ATENY,
Dworek Słowackich - Muzeum Juliusza Słowackie-
go, Gimnazjum Wołyńskie, kościół katolicki pw. św. 
Stanisława z pomnikiem J. Słowackiego ; Cmentarz
Tunicki – nagrobek Salomei Słowackiej, matki 
Juliusza Słowackiego. Przejazd do hotelu, obiado-
kolacja i nocleg.

 Po śniadaniu wyjazd na Podole oraz 
zwiedzanie: CHOCIM - Twierdza Chocimska.

KAMIENIEC PODOLSKI - Stary Zamek, Nowy Za-
mek. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiado-
kolacja. nocleg.

 Po śniadaniu przejazd do Lwowa, 
w programie; Metropolia Łyczakowska, Cmentarz 
Orląt Lwowskich i Cmentarz Łyczakowski. Przyjazd 
do Polski w godzinach nocnych.

CENA ZAWIERA:
•Ubezpieczenie KL i NNW,
•Przejazd autokarem,
•3 noclegi w hotelu **/***
(pokoje 2, 3, 4 os z łazienkami)
•3 śniadania, 3 obiadokolacje
•opieka pilota

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

 od 655 zł  od 699 zł  od 869 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

LITWA – Wilno, Troki, Kowno 
 wyjazd spod szkoły w godzinach
wieczornych.

 przyjazd do Trok - zwiedzanie 
Zamku Wielkich Książąt Litewskich. Obiadokolacja, 
nocleg.

 śniadanie. Zwiedzanie Wilna - 
Góra Trzech Krzyży, Stare Miasto z Ostrą Bramą, 
Uniwersytet Wileński, Klasztor Bazylianów. kościół 
św. Anny, kościół Świętego Ducha, Cerkiew Świętej 
Trójcy, Cmentarz na Rossie. Obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie. Zwiedzanie Kowna 
- stolicy międzywojennej Litwy, gdzie żył i praco-
wał Adam Mickiewicz. Rynek z gotycką katedrą, 
ratuszem zwanym „Białym Łabędziem”, Dom Per-
kuna. Wyjazd do Polski.

 przyjazd do kraju.

PROGRAM DODATKOWY:
Zwiedzanie Nowogródka: Muzeum Mickiewicza,
Góra Zamkowa - 60 zł + wiza białoruska.
Druskienniki - zwiedzanie miasta, muzeum
socrealizmu, pobyt nad Niemnem - 30 zł.
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 1/2 noclegi w Wilnie lub okolicy
• w hotelach **/***,
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

    dzień 1     dzień 5

    dzień 2

    dzień 4

    dzień 3

 od 419 zł  od 449 zł  od 599 zł

 od 565 zł  od 595 zł  od 755 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

4 dniowa

5 dniowa

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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LITWA – Śladami wybitnych Polaków

 wyjazd z kraju w godz. wieczornych.

 przejazd na Litwę. DRUSKIENIKI - 
uzdrowisko, w którym kilkukrotnie przebywał Józef 
Piłsudski. BEZDANY - dworzec kolejowy, miejsce 
udanej akcji wojskowej. ZUŁÓW miejsce urodzenia 
Marszałka. POWIEWIÓRKA kościół katolicki (w ma-
jątku Sorokpol), miejsce chrztu Józefa Piłsudskiego. 
PIKIELISZKI - dwór i posiadłość rodziny Józefa Piłsud-
skiego, obiadokolacja, nocleg

 śniadanie, POŻAJŚCIE - największy 
zespół klasztorny na Litwie. RUMSZYSZKI - skansen. 
KOWNO - Zamek Kowieński, kościół św. Jerzego 
i klasztor bernardynów, Stare Miasto - zespół ka-
mienic wokół rynku, ratusz, archikatedra św. Piotra 
i Pawła, Dom Perkuna, kościół Witolda; spacer Aleją 
Wolności, obiadokolacja, nocleg

 śniadanie, wyjazd do miejscowości 
związanych z Marszałkiem: KIEJDANY - Muzeum Ziemi 
Kiejdańskiej; zbór kalwiński z grobami Radziwiłłów; 
kościół katolicki pw. św. Józefata, minaret w miejskim 
parku. WODOKTY: kościół i cmentarz (groby „Sienkiewi-
czowskie”, m. in. Butrymów), stary młyn (niezwykły!) 

i „wzgórze Oleńki”, na którym wg miejscowej legendy 
miał stać dwór Billewiczów. OPITOŁOKI - „Chrzest 
otrzymałem, wyrzekłem się diabła w parafii Opitołoki 
kiejdańskiego powiatu” „Gdzie wschodzi słońce i kędy 
zapada” - Czesław Miłosz. Barokowy kościoł św. Piotra 
i Pawła z 1635 r., fundacja sędziego żmudzkiego Pio-
tra Szukszty. W środku zobaczymy kryptę z grobami 
Szuksztów i Zawiszów, właścicieli dóbr. Tutaj w 1911 r. 
został ochrzczony Czesław Miłosz. SZETEJNIE - wieś nad 
Niewiażą, gdzie urodził się Czesław Miłosz. Wyjazd do 
Polski.

 powrót w godz. porannych.

CENA ZAWIERA:
• 2 noclegi w hotelach **/***,
• 2 śniadania,
• 2 obiadokolacje,
• przejazd autokarem,
• opieka pilota
• ubezpieczenie KL, NNW

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

 od 649 zł  od 699 zł  od 879 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: WIELODNIOWE

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem , opiekę pilota 
• 2 noclegi (pokoje 2,3,4 -osobowe z łazienkami)
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• ubezpieczenie, KL, NNW

BIAŁORUŚ (bez wizy)
 Zbiórka uczestników wycieczki i wy-
jazd z kraju w godzinach wieczornych. Nocny przejazd 
w kierunku granicy z Białorusią. 

 Przyjazd na Białoruś w godzinach 
porannych. Ruszamy w kierunku Grodna, przepięknie 
położonego nad Niemnem. Zwiedzanie Grodna: gro-
dzieńska synagoga, Stary Zamek książąt grodzieńskich, 
dawny rynek grodzieński, budynki byłych pałaców ma-
gnackich, Katedra diecezji grodzieńskiej, Cerkiew pod 
wyzwaniem św. Borysa i Gleba, Muzeum E. Orzeszko-
wej, dawna dzielnica „Horodnica”, pomnik Orzeszkowej, 
dom grodzieńskich masonów, teatr, budynki akademii 
medycznej, szkoły baletowej („krzywa oficyna”).  Na-
stępny przystanek we wsi Stare Wasyliszki, gdzie od-
wiedzimy dom  w którym urodził się Czesław Niemen.  
Po zwiedzaniu przejazd do hotelu, zakwaterowanie 
obiadokolacja i nocleg. 

 Po śniadaniu wyjeżdżamy w kierun-
ku Lidy, tu zwiedzamy średniowieczny zamek księcia 
Gedymina oraz barokowy kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Dalej jedziemy szlakiem Mickiewicza 
do Nowogródka, zwiedzamy: dom-muzeum Adama 
Mickiewicza, górę zamkową, pomnik i kopiec Mickie-

wicza, szkołę przyklasztorna do której uczęszczał, ruiny 
średniowiecznego zamku. Przejazd nad Jezioro Świteź, 
które opisał Adam Mickiewicz w swoich balladach. Na-
stępnie jedziemy do Mira , zwiedzanie miasta i zabyt-
kowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów, 
który został zaliczony do zabytków kultury światowej 
przez UNESCO.Zakwaterowanie w hotelu, obiadokola-
cja, odpoczynek, nocleg. 

  Śniadanie., Przejazd do Kosowa Pole-
skiego. Zobaczymy tu kościół św. Trójcy, który powstał 
na miejscu dawnego kościoła w którym był ochrzczony 
Tadeusz Kościuszko, neogotycki pałac Pusłowskich 
i dawny folwark Mereczowszczyzna - miejsce urodzenia 
T. Kościuszki. Przejazd do Brześcia nad Bugiem, jednego 
z najstarszych miast na Białorusi. Zwiedzimy najwięk-
szą atrakcję miasta - Twierdzę Brzeską z cytadelą i po-
mnikiem ku czci żołnierzy armii radzieckiej poległych 
w obranie Twierdzy.  Wyjazd w drogę powrotną. 
 
 Powrót do Polski w godzinach porannych.

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 5

    dzień 4

 od 655 zł  od 695 zł  od 869 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 KRAJE NADBAŁTYCKIE – Ryga, Sztokholm, Wilno

 KRAJE NADBAŁTYCKIE – Ryga, Sztokholm, Turku, Helsinki, Tallin

 Zbiórka uczestników wycieczki 
i wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych. Nocny 
przejazd w kierunku granicy z Litwą i dalej na Łotwę.

 Przyjazd  do Rygi w godzinach ran-
nych. Zwiedzanie Rygi, jednej z większych nadbałtyc-
kich stolic. Spacer rozpoczniemy od Starego Miasta 
z unikalną architekturą secesyjną i klimatyczną starów-
ką. W trakcie zwiedzania zobaczymy kościół św. Piotra, 
Dom Bractwa Czarnogłowych, Dom Kotów, Ratusz,  
katedra NMP - największy kościół w krajach bałtyckich, 
zespół średniowiecznych kamieniczek – Trzej Bracia. 
Późnym popołudniem zaokrętowanie na prom z Rygi 
do Sztokholmu (rejs nocny). Obiadokolacja na statku 
w formie bardzo bogatego bufetu z napojami 

 Śniadanie  bufetowe  na statku, 
wyokrętowanie w Sztokholmie. Zwiedzanie miasta 
zaczniemy od ratusza miejskiego i  Pałacu Królewskie-
go, następnie przejdziemy na Stare Miasto czyli Gamla 
Stan, przespacerujemy przez historyczne centrum 
miasta średniowiecznymi uliczkami, sztokholmski 
rynek,  kolorowe kamienice uznawane za najbardziej 
pocztówkowe miejsce w całej stolicy Szwecji. W cen-

 Zbiórka uczestników wycieczki 
i wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych. Nocny 
przejazd w kierunku granicy z Litwą i dalej na Łotwę.

 Przyjazd  do Rygi w godzinach ran-
nych. Zwiedzanie Rygi, jednej z większych nadbałtyc-
kich stolic. Spacer rozpoczniemy od Starego Miasta 
z unikalną architekturą secesyjną i klimatyczną starów-
ką. W trakcie zwiedzania zobaczymy kościół św. Piotra, 
Dom Bractwa Czarnogłowych, Dom Kotów, Ratusz,  
katedra NMP - największy kościół w krajach bałtyckich, 
zespół średniowiecznych kamieniczek – Trzej Bracia. 
Późnym popołudniem zaokrętowanie na prom z Rygi 
do Sztokholmu (rejs nocny). Obiadokolacja na statku 
w formie bardzo bogatego bufetu z napojami 

 Śniadanie  bufetowe  na statku, 
wyokrętowanie w Sztokholmie. Zwiedzanie miasta 
zaczniemy od ratusza miejskiego i  Pałacu Królewskie-
go, następnie przejdziemy na Stare Miasto czyli Gamla 
Stan, przespacerujemy przez historyczne centrum mia-
sta średniowiecznymi uliczkami, sztokholmski rynek,  
kolorowe kamienice uznawane za najbardziej pocz-
tówkowe miejsce w całej stolicy Szwecji. W centrum 
starówki zobaczymy przepiękną gotycką Katedrę Sztok-

trum starówki zobaczymy przepiękną gotycką Katedrę 
Sztokholmską, gmach Muzeum Nobla a także klima-
tyczne uliczki ze sklepikami i restauracjami. Następnie 
udamy się do Muzeum Vasa, w którym znajduje się 
odrestaurowany okręt wojenny. Po zwiedzaniu wró-
cimy do portu na nasz statek. Obiadokolacja na statku 
w formie bardzo bogatego bufetu z napojami , nocny 
rejs do Rygi.

 śniadanie  bufetowe , przypłynięcie do 
portu w Rydze, wyokrętowanie.  Przejazd przez Łotwę 
na Litwę. W godzinach popołudniowych przyjazd do 
Wilna. W programie zwiedzania : Ostra Brama, Cela 
Konrada, ratusz, Uniwersytet założony przez Stefana 
Batorego,  miejsca, w których mieszkali i tworzyli   
A. Mickiewicz, J. Słowacki. Następnie przejdziemy spa-
cerem po klimatycznych ulicach Starówki aż do placu 
Katedralnego z Archikatedra Wileńską.  Po zwiedzaniu 
czas na posiłek we własnym zakresie i ostatnie, pamiąt-
kowe zakupy. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach 
wieczornych. Podczas przejazdu planowane są krótkie 
postoje. 

 Powrót do Polski w godzinach rannych. 

holmską, gmach Muzeum Nobla a także klimatyczne 
uliczki ze sklepikami i restauracjami. Następnie udamy 
się do Muzeum Vasa, w którym znajduje się odrestauro-
wany okręt wojenny. Po zwiedzaniu wrócimy do portu 
na nasz statek. Obiadokolacja na statku w formie bar-
dzo bogatego bufetu z napojami, nocny rejs do Turku.

 Po wczesnym śniadaniu na statku,  
wyokrętowanie w fińskim porcie Turku. Spacer po sta-
rówce, w trakcie którego zobaczymy zamek Turun Linna, 
gotycką katedrę, główny plac targowy. Przejazd do Hel-
sinek  i zwiedzanie współczesnej stolicy Finlandi: aleja 
Mannerheima i budynek Parlamentu, wykuty w skale 
kościół protestancki Temppeliauko. Spacer po centrum: 
Plac Senacki z Katedrą Luterańską i pomnikiem cara 
Aleksandra II, prawosławny Sobór Uspienski. Zaokręto-
wanie, obiadokolacja na statku, nocny rejs do Tallina.

 Po śniadaniu wyokrętowanie w por-
cie w Tallinie. Zwiedzanie Górnego Miasta (wzgórze 
Toompea, zamek z  placem zamkowym, Baszta Długi 
Hermann, Estoński Parlament , Estoński Prawosławny 
Sobór moskiewskiego Patriarchatu, tarasy widokowe 
z przepiękną panoramą na Dolne Miasto, baszty, port 
i zatokę. Następnie przejdziemy pod mury obronne 

oddzielające Górne i Dolne miasto i Basztę „Kiek in de 
Kök. Zwiedzanie Dolnego miasta( Kościół św. Mikołaja 
„Niguliste”,  Plac Ratuszowy z Ratuszem,  Apteka Magi-
stracka, Kamieniczka Wielkiej Gildii, Kamieniczka Brac-
twa Czarnogłowych, kamieniczki kupieckie Trzy Siostry, 
Brama Morska z basztą Gruba Małgorzata, uliczka Św. 
Katarzyny z Klasztorem Dominikańskim, mury obron-
ne,  Baszta Viru).  Wyjazd  w drogę powrotną w go-
dzinach popołudniowych. Nocny przejazd w kierunku 
granicy z Łotwą i dalej na Litwę.
 
 Przyjazd w godzinach popołudniowych.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 5

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 4

    dzień 6

 od 799 zł  od 859 zł  od 1049 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

5 dniowa

 od 1019 zł  od 1095 zł  od 1345 zł

> 30 os.+ 2 op.> 40 os.+ 3 op.> 45 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: PROMOWE

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem, opiekę pilota 
• 2 noclegi na promie w kabinach 4-osobowych 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
• ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 
• rezerwacje wstępów wszystkie opłaty drogowe 
  i parkingi  

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem, opiekę pilota 
• 3 noclegi na promie w kabinach 4-osobowych 
• 3 śniadania w formie bufetu, 3 obiadokolacje  
 ( 1 obiad w Rydze, 2 obiadokolacje na promie) 
• ubezpieczenie  

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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DANIA I NORWEGIA – Kopenhaga, Oslo, Stavanger, Fiordy, Legoland 

ROSJA – ESTONIA – ŁOTWA – Petersburg, Tallin, Ryga

 Zbiórka uczestników wycieczki i wy-
jazd z kraju w godzinach wieczornych. Nocny przejazd 
przejazd  przez Niemcy. 

 przeprawa promowa do duńskiego 
portu w Gedser.  Przejazd autokarem do Kopenhagi. 
Zwiedzanie najciekawszych miejsc Kopenhagi:  Syrenka 
kopenhaska, barokowy Pałac Amalienborg, pomnik 
Króla Fryderyka V, Fontanna Gefion, Ogród Botaniczny, 
dzielnica portowa Nyhaven, Zamek Christiansborg, Bor-
sen - stara giełda kopenhaska, Ratusz Miejski, deptak 
Stroget. W godzinach popołudniowych zaokrętowanie 
na prom do Oslo. Fakultatywnie obiadokolacja na pro-
mie.

 Śniadanie na statku , przypłynięcie do 
Oslo i zwiedzanie : „lodowcowy”  budynek Opery, Ka-
tedra, sala ratusza – miejsce wręczania Nagrody Nobla, 
Twierdza  Akershus , Park Vigelanda z rzeźbami Gustava 
Vigelanda.  W godzinach popołudniowych przejazd na 
nocleg w okolicach Stavanger

 Śniadanie. Przejazd ze Stavanger na 
trekking w jedno z najpiękniejszych widokowo miejsc 
na świecie Preikestolen klif jpołożony 604 metry nad 

 Wyjazd w godzinach rannych. 

 przyjazd do Tallina. Piesze zwie-
dzanie tallińskiej Starówki: Wzgórze Tompea, 
zamek, katedra Aleksandra Newskiego, Katedra 
Domska, baszta Kiek in de Kok, mury miejskie, ry-
nek, ratusz, kamieniczki Trzy Siostry, baszta Gruba 
Małgorzata. Obiad. Przeprawa promem Tallin - Hel-
sinki, następnie Helsinki - Petersburg. Nocleg na 
promie.

 śniadanie, wyokrętowanie. Zwie-
dzanie Petersburga: zabytkowy sobór Św. Mikołaja,
Teatr Maryjski, Plac św. Izaaka, Sobór św. Izaaka, 
„Miedziany Jeździec”, nabrzeże Uniwersyteckie 
i Pałacowe, rejs statkiem po kanałach Petersburga. 
Obiadokolacja, nocleg w hotelu.

 po śniadaniu przejazd do Peterhofu 
- zwiedzanie Pałacu Peterhof oraz parku ze słyn-
nymi fontannami. Powrót do Petersburga i zwie-
dzanie kolekcji Ermitaża. Obiadokolacja, nocleg 
w hotelu.

 śniadanie. Twierdza Pietropawłowska 

z Katedrą św. Piotra i Pawła, krążownik Aurora. 
Spacer po Newskim Prospekcie. Po obiadokolacji 
transfer na prom, zaokrętowanie, przeprawa Pe-
tersburg - Tallin. Nocleg na promie.

 śniadanie na promie. Przypłynię-
cie do Tallina. Przejazd do Rygi. Krótki spacer po 
Rydze przez Stare Miasto: kościół św. Piotra, Dom 
Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, katedra NMP, plac 
Katedralny, zespół średniowiecznych kamieniczek - 
Trzej Bracia. Wyjazd do Polski.

 przyjazd w godzinach rannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 2 noclegi w kabinach wewn. 4-osob.,
• 2 noclegi w hotelu w Petersburgu,
• wyżywienie: 4 śniadania,
• 3 obiadokolacje, 1 obiad,
• opłaty wjazdowe do Rosji,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

Lysefjordem.  Powrót do Stavanger i zwiedzanie mia-
sta: starówka z drewnianymi domkami i brukowanymi 
uliczkami, Katedra Stavanger Domkirke i centrum Sta-
vanger.  Wieczorem zaokrętowanie na prom, rejs nocny 
do Hirtshals w Danii.  Fakultatywnie : obiadokolacja 
bufetowa na promie

 śniadanie na statku , wyokrętowanie 
w Hirtshals w godzinach rannych. Przejazd do  Ham-
burga, zwiedzanie miasta, m.in. Kościół św. Michała, 
dawna wioska rybacka, Stare Miasto, Ratusz. lub  
Przejazd do Legolandu . Całodzienna zabawa w Le-
golandzie  - krainie klocków LEGO. Wyjazd do Polski 
w godzinach wieczornych

 Przyjazd do Polski  w godzinach rannych

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem, opiekę pilota 
• 3 noclegi  ( 2 w kabinach  4 osobowych, 1 nocleg
   ze śniadaniem w hostelu w okolicach Stavanger  )
• 3 śniadania ( 2 na statku , 1 śniadanie w hostelu) 
• przejazd szybkim promem Rostok-Gedser 
• ubezpieczenie 

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 6

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 2

    dzień 6

    dzień 7

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 5

 od 1639 zł  od 1719 zł  od 2009 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

6 dniowa

 od 1779 zł  od 1859 zł  od 2149 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

7 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: PROMOWE

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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WŁOCHY – Rzym 

FRANCJA – Paryż

 zbiórka na lotnisku, przelot do Rzy-
mu, zwiedzanie Rzymu: zamek i Plac Anioła, część 
barokowa miasta: Plac Navona z fontanną „Czte-
rech Rzek” Berniniego, Plac Hiszpański z fontanną 
Barcaccia w kształcie łodzi, schody hiszpańskie 
z kaskadą balustrad i balkonów oraz słynną Fon-
tanną di Trevi. przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, przejazd do Rzymu: 
spacer śladami starożytnych Rzymian: Panteon - 
jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień 
w całości, Capitol - od czasów antycznych uważany 
za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu, 
słynna wilczyca kapitolińska, Forum Romanum, 
Kolosseum - najsłynniejszy amfiteatr świata, Łuk 
Konstantyna, obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, przejazd do Watykanu: 
zwiedzanie Placu i Bazylika św. Piotra, wizyta 
w miejscu spoczynku Jana Pawła II, możliwość wej-
ścia na kopułę bazyliki. Muzea Watykańskie należą-
ce do najważniejszych i najbogatszych muzeów na 
całym świecie. Szczególnie obszerna jest kolekcja 
rzymskiej sztuki klasycznej, urzekająca galeria ob-

 zbiórka na lotnisku, przelot do Paryża, 
transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, przejazd do centrum Pa-
ryża komunikacja miejską. Całodzienne zwiedzanie: 
przejście przez Plac Trocadero pod Wieżę Eiffela - wyjazd 
na wieżę, czas wolny lub rejs statkiem po Sekwanie, 
centrum historyczne Paryża, Ile de La Cité - najstarsza 
część i kolebka Paryża z katedrą Notre Dame, Saint 
Chapelle, Pałac Sprawiedliwości, Conciergerie, dzielnica 
łacińska: Pałac i Ogrody Luksemburskie, Panteon - miej-
sce spoczynku Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych dla 
Francji, Sorbona. Obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, przejazd do centrum Pa-
ryża komunikacją miejską. Dalsze zwiedzanie miasta: 
Pałac Inwalidów z grobem Napoleona, spacer przez 
ogrody Tuilieres do Luwru - dawny pałac królewski, 
a obecnie muzeum sztuki - zwiedzanie jednej z naj-
bogatszych kolekcji rzeźby i malarstwa na świecie (dla 
grupy szkolnej wstęp bezpłatny, konieczna rezerwacja 
z 4 - miesięcznym wyprzedzeniem, za dopłatą możli-
wość zwiedzania z polskojęzycznym przewodnikiem). 
Przejazd komunikacją miejską na Montmartre, zwie-
dzanie:

razów Pinacoteca, niezwykłe są też komnaty apar-
tamentów papieży Aleksandra VI Borgii i Juliusza II 
(Sale Rafaela). Zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej.
Obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, transfer na lotnisko i przelot do Polski.

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem
• transfery do/z hotelu
• 3 noclegi w hotelu
• 3 obiadokolacje, 3 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie KL i NNW.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedza-
nych obiektów i biletów komunikacji miejskiej.

Bazylika Sacre Coeur, możliwość podziwiania panora-
ma Paryża, spacer po wzgórzu Montmartre, plac du 
Tertre - sidzibie paryskich artystów, czas wolny, Plac 
Pigalle, Moulin Rouge, obiadokolacja, Nocleg. LUB: 
śniadanie, całodniowa zabawa w Eurodisneylandzie 
- najpiękniejszym parku rozrywki w Europie lub zwie-
dzanie kompleksu pałacowo-parkowego - Wersal. 
Obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg. 

 śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 
przejazd komunikacją miejską do centrum, zwiedzanie: 
La Defence - Le Grande Arc, spacer Champs Elysees 
- reprezentacyjną paryską aleją pod Łuk Triumfalny, 
możliwość wejścia na Łuk. Transfer na lotnisko, przelot 
do Polski.

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem
• transfery do/z hotelu
• 3 noclegi w hotelu
• 3 obiadokolacje, 3 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie KL i NNW.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów i biletów komunikacji miejskiej.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 4

    dzień 2

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 3

    dzień 4

 od 1599zł

CENA

4 dniowa

 od 1549 zł

CENA

4 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: SAMOLOTOWE

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, 
zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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ANGLIA – Londyn

HISZPANIA – Madryt, Toledo

 zbiórka na lotnisku, spotkanie 
z pilotem, wylot do Londynu w godzinach rannych. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Rozpoczęcie 
zwiedzania: Most Westminsterski, Westminster, 
gdzie skupia się całość brytyjskiej władzy. Parlament
ze słynnym Big Benem, Opactwo Westminsterskie.
Downing Street - siedzibę premierów brytyjskich, 
Trafalgar Square z Kolumną Nelsona. Czas wolny na 
wizytę w National Gallery. Przejażdżka na London 
Eye - największym diabelskim kole. Obiadokolacja 
i nocleg.

 śniadanie, c.d. zwiedzania miasta. 
Wizyta w Muzeum Historii Naturalnej. Spacer od 
Hyde Parku do Pałacu Buckingham. Piccadilly Circus, 
gdzie zaczyna się londyński  West End podzielony na 
Soho, Covent Garden i Chinatown. Tam znajdują się 
najlepsze kina, rewie i teatry (w tym słynna Opera 
i Teatr Królewski). Obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, zwiedzanie Muzeum 
Figur Woskowych Maddame Tussaud’s lub wizyta 
w Museum of London. Dzielnica City: Od St. Paul’s 
Cathedral po twierdzę Tower of London to świa-
dek niemalże tysiącletniej historii miasta. Wizyta 

 zbiórka na wybranym lotnisku na 2 
godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Ma-
drytu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

 po śniadaniu zwiedzanie Madrytu - 
w programie m.in.: plac uważany za serce Madrytu 
- Puerta del Sol, wraz z pomnikiem niedźwiedzia, 
który jest symbolem Madrytu. Spacer królewskim 
traktem - przepiękny Placa Mayor; Palacio Real 
- majestatyczna rezydencja królewska zaprojek-
towana przez włoskich mistrzów oraz pobliska La 
Almudena - neoklasycystyczna katedra. Monu-
mentalny Plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa. 
Placa de Cibeles z ogromnym gmachem Poczty 
Głównej i fontanną bogini Kybele, spacer bulwa-
rem El Paseo de Prado do Muzeum Prado, w którym 
mieści się jedna z najważniejszych światowych 
kolekcji malarstwa. Dawna wschodnia brama mia-
sta Puerta de Alcala - dziś jeden z symboli miasta. 
Spacer po Parku del Buen Retiro, najpiękniejszym 
i największym parku Madrytu. Plaza de Castilla, 
przy którym znajduje się Brama Europy (Wieże 
KIO). Dla chętnych wizyta na stadionie Santiago 
Bernabeu. Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.

 po śniadaniu przejazd pociągiem 
do Toledo - XII-wieczna Synagoga w stylu mudejar; 
jedna z najstarszych katedr w Hiszpanii, kościół 
Santo Tome, w którym znajduje się słynny obraz El 
Greco - Pogrzeb Hrabiego Orgaza. Spacer po wpi-
sanej na listę UNESCO starówce Toledo. Wieczorem 
powrót do hotelu i nocleg. 

 po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem
• transfery do/z hotelu
• 4 noclegi w hotelu
• 4 obiadokolacje, 4 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie KL i NNW.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedza-
nych obiektów i biletów komunikacji miejskiej.

w Skarbcu Koronnym. Most Tower Bridge. Rejs stat-
kiem po Tamizie do Greenwich - kolebki morskiej po-
tęgi Anglików lub przejazd „czerwonym autobusem”.
Obiadokolacja, nocleg.

 śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd do British Museum. Na zakończenie 
Oxford Street, przy której znajdziemy największe 
domy towarowe, tworzące handlowe centrum Lon-
dynu. Przejazd na lotnisko. Przelot do Polski.

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem
• transfery do/z hotelu
• 3 noclegi w hotelu
• 3 obiadokolacje, 3 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie KL i NNW.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów i biletów komunikacji
miejskiej.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 4

    dzień 2

    dzień 2-3

    dzień 4

    dzień 5

    dzień 3

 od 1759 zł

CENA

4 dniowa

 od 1829 zł

CENA

5 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: SAMOLOTOWE 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, 
zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.
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HISZPANIA – Barcelona 

PORTUGALIA – Lizbona GRUZJA 

 zbiórka na lotnisku na 2h przed 
wylotem. Odprawa i przelot do Barcelony. Transfer 
do hotelu, zakwaterowanie, rozpoczęcie zwiedza-
nia i nocleg.

 Po śniadaniu wyjście na zwie-
dzanie Barcelony - w programie: Słynna ulica La 
Rambla, uważana za najpiękniejszą aleję świata, 
mająca swój początek na Placa Catalunya i wio-
dąca aż do Pomnika Kolumba, zabytkowy Port Vell 
z malowniczą przystanią jachtową oraz Rambla de 
Mar - seria drewnianych pomostów z oryginalnym 
wiszącym mostem. Spacer wąskimi uliczkami Barri 
Gotic do Katedry św. Eulalii - jednej z najpiękniej-
szych gotyckich budowli w Hiszpanii, urokliwy 
Placa Reial oraz pobliski Placa de Sant Jaume 
z Ratuszem oraz Palau de la Generalitat, w którym 
mieści się siedziba rządu katalońskiego. Barcelona 
Gaudiego - baśniowy Parc Guell, z którego roztacza 
się wspaniały widok na całą Barcelonę, Sagrada 
Familia - jeden z najważniejszych symboli miasta, 
Dzielnica Eixample oraz spacer wzdłuż Passeig de 
Gracia, przy której znajdują się dwa najważniejsze 
Domy Gaudiego - Casa Mila ze słynnym dachem 
oraz kolorowa, wpisana na listę UNESCO Casa Batllo. 

 zbiórka na lotnisku, spotkanie z pilo-
tem, wylot do Lizbony. Przejazd do miasta, zwiedzanie 
Lizbony: klasztor Hieronimitów, wieża Belem, pomnik 
Odkrywców. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
 
 śniadanie, zwiedzanie Lizbony. Spacer 
po centrum miasta: plac Handlowy, główny deptak Li-
zbony – Rua Augusta, plac Rossio. Zamek św. Jerzego 
w Lizbonie położony jest w jednej z najstarszych części 
miasta i góruje nad nim. Spacer po Santa Maria de 
Belém - dzielnicy miasta, położonego w pobliżu ujścia 
Tagu do Oceanu Atlantyckiego. Powrót hotelu. Kolacja, 
nocleg.

 śniadanie, przejazd do Sintra. Miasto 
wraz z pasmem górskim stanowi park krajobrazowy 
uznany przez UNESCO. W pobliżu Przylądek Roca - naj-
dalej na zachód wysunięty punkt Europy. Powrót do 
hotelu. Kolacja, nocleg.

 śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 
przejazd do dzielnicy Expo z Oceanarium. Transfer na 
lotnisko, przelot do Polski.

Tbilisi (stolica Gruzji) Kacheti (kraina win) Gruzińska 
Droga Wojenna (górskie pasma, malownicze mia-
steczka, klasztory) Uplitsikhe (skalne miasto) Gelati 
(kompleks architektoniczny wpisany na listę UNESCO).
program na stronie www.indexpolska.com.pl

Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim oraz 
Plac Hiszpański z fontanną Jujola i Wieżami Wenec-
kimi. Średniowieczna dzielnica La Ribera, poświę-
cony patronce żeglarzy kościół Santa Maria del Mar, 
znany m.in. z bestsellerowej powieści I. Falconesa, 
katedra w Barcelonie oraz spacer Carrer de Mont-
cada, gdzie znajdują się dawne pałace zamożnych 
kupców. Łuk Triumfalny wzniesiony na Wystawę 
Powszechną w 1888 r. oraz Parc de la Ciutadella, 
gdzie żyją stada kolorowych papug i rosną drzewka 
pomarańczowe. Zwiedzanie Camp Nou - stadionu 
drużyny piłkarskiej FC Barcelona. Pokaz Magicznych 
Fontann. Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.

 Po śniadaniu wykwaterowanie, po-
byt na plaży, lub kontynuacja zwiedzania transfer 
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem
• transfery do/z hotelu
• 4 noclegi w hotelu
• 4 obiadokolacje, 4 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie KL i NNW.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów i biletów komunikacji 
miejskiej.

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem
• transfery do/z hotelu
• 3 noclegi w hotelu
• 3 obiadokolacje, 3 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie KL i NNW.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych  
obiektów i biletów komunikacji miejskiej.

    dzień 1

    dzień 1

    dzień 5

    dzień 2-4

    dzień 2

    dzień 3

 od 1629zł

CENA

5 dniowa

 od 1699 zł

CENA

4 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

    dzień 4

 od 2900 zł

CENA

8 dniowa

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

WYCIECZKI ZAGRANICZNE: SAMOLOTOWE

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje wstępów, 
zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.



62

CHORWACJA – 10 dni (7 noclegów)

WŁOCHY – 10 dni (7 noclegów)

BUŁGARIA – 10 dni (7 noclegów)

GRECJA – 10 dni (7 noclegów)

DRVENIK - położony na Riwierze Makarskiej, to 
modny europejski region z krystalicznie czystym 
morzem, zagajnikami figowymi, migdałowymi 
i piniowymi. Uroku dodają jej majestatyczne góry 
Biokovo, opadające wprost do lazurowego morza.
Kompleks Hotelowy HERCEG **/***
przeznaczony jest specjalnie do wypoczynku mło-
dzieży. Wchodzi w skład kompleksu trzech hoteli 
położony 200 metrów od morza, pokoje 2-5 oso-
bowe, w większości z balkonami lub dostępem do 
tarasu i widokiem na morze! Do Waszej dyspozycji 

RIWIERA ADRIATYCKA leży we wschodniej części 
Półwyspu Apenińskiego. Obejmuje 130 - kilome-
trowy odcinek wybrzeża, od Triestu po Brindisi. Re-
gion ten znany jest przede wszystkim z szerokich, 
piaszczystych plaż, które od wielu lat cieszą się po-
pularnością wśród turystów. Wiele z nich otrzymało 
status Błękitnej Flagi.
ZAKWATEROWANIE: W hotelach o standardzie: ***, 
pokoje 2,3/os. z łazienkami w znanych miejscowo-
ściach turystycznych takich jak: Rimini, Igea Mari-
na, Cattolica, Cesenatico. 

SŁONECZNY BRZEG - jest jednym z najbardziej no-
woczesnych kurortów w Bułgarii, odwiedzany przez 
turystów z całego świata. Położony wzdłuż pięknej 
piaszczystej plaży. Kurort Słonecznego Brzegu znany 
jest z niezliczonej ilości dyskotek, barów, kasyn i hoteli. 
Długa promenada wzdłuż plaży niemal do rana tętni 
życiem, oferując turystom liczne atrakcje.
Hotel Delta Palace *** - wygodny hotel, położony 
tylko 100 m od szerokiej, piaszczystej plaży. W sąsiedz-
twie hotelu znajdują się liczne hotele, sklepiki i tereny 
spacerowe oraz Aquapark Kotva.

LEPTOKARIA - ośrodek turystyczny na Riwierze Olim-
pijskiej, pełen hoteli, sklepów, restauracji. Korzystne 
położenie umożliwia organizowanie wspaniałych wy-
cieczek do Salonik, na górę Olimp oraz do bajecznych 
klasztorów na Meteorach, możliwa jest też wycieczka do 
stolicy Grecji Aten. Wspaniałą wyprawę statkiem moż-
na odbyć również na przepiękną Wyspę Skhiatos. HOTEL 
GALAXY położony w odległości 100 m od piaszczystej 
plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych  
(z łóżkami piętrowymi) z łazienkami, TV, klimatyzacją 
i konami z widokiem na morze lub górę Olimp.

Zakwaterowanie w klimatyzowanych pokojach z TV dla 
3,4 osób z łazienką i balkonem. Pokoje wyposażone są 
w łóżka, szafę i szafki. Do dyspozycji gości: zewnętrzny 
basen, jacuzzi restauracja, bar, punkt medyczny, kantor 
wymiany walut. Na terenie restauracji oraz przy basenie
możliwość korzystania z wi-fi. All inclusive light

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 7 noclegów
• 3 posiłki dziennie + prowiant

W obiekcie znajduje się restauracja, kawiarnia.  
Dodatkowa atrakcją jest basen znajdujący się na terenie 
hotelu (www.hotelgalaxynet.gr)

CENA ZAWIERA:
• przejazd autobusem
• 7 noclegów
• 3 posiłki dziennie + prowiant
• opiekę pilota i rezydenta
• opiekę pedagogiczną
• ubezp. KL i NW
•• taksę klimatyczną.

• opiekę pedagogiczną
• ubezp. KL i NW
• taksę klimatyczną
• wycieczkę do Nesebyru

jest wewnętrzny basen, boisko sportowe do piłki 
nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stołowego 
oraz przestronna sala. (www.primus-kraljevic.hr/)

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 7 noclegów
• 2 posiłki dziennie + prowiant
• opiekę pilota i rezydenta
• opiekę pedagogiczną
• ubezpieczenie KL i NNW

WYŻYWIENIE: 2 x dzien. (śniadania i obiadokolacje).
CENA ZAWIERA:
• Transport autokarem,
• Całodzienną wycieczkę do Wenecji,
• 7 noclegów w hotelach **/***
(pokoje 2, 3/os. z łazienkami),
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
• ubezpieczenie KL i NNW.

 od 1395 zł  od 1459 zł  od 1739 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

10 dniowa

 od 1179 zł  od 1229 zł  od 1429 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

10 dniowa

 od 1179 zł  od 1235 zł  od 1519 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

10 dniowa

 od 1259 zł  od 1329 zł  od 1629 zł

> 30 os.+ 2 op.> 45 os.+ 3 op.> 55 os.+ 3 op.CENA

10 dniowa

ZIELONE SZKOŁY: ZAGRANICA

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, miejsca gratis dla opiekunów (zgodnie z cennikiem), opiekę pilota/przewodnika, rezerwacje 
wstępów, zakwaterowanie w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie wg oferty. Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu.

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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Beskid Śląski to jeden z najciekawszych regionów 
turystycznych w Polsce. Posiada gęstą sieć szlaków
pieszych i rowerowych, liczne wyciągi oraz trasy 
narciarskie, rozbudowaną bazę noclegową i gastro-
nomiczną. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Pensjonat/hotel położony jest kilkanaście kilome-
trów od najciekawszych atrakcji regionu Wisły, 
Ustronia, Szczyrku oraz od najlepszych wycią-
gów narciarski w Beskidów. Obiekt wyposażony 
jest w pokoje 3,4,5 osobowe z łazienkami. W obiek-
cie znajduje się stołówka oraz sale wielofunkcyjne 
w których organizowane są zajęcia. W pobliżu 
obiektu znajdują się miejsca do uprawiania spor-
tów zimowych oraz jazdy na sankach. 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem, dojazdy do wyciągów,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji 
• ubezpieczenie NNW 

CZARNA GÓRA to jeden z najpopularniejszych, 
dużych ośrodków narciarskich w Polsce, położony 
w Sudetach Wschodnich w Masywie Śnieżnika, we 
wsi Sienna, na ziemi kłodzkiej. Trasy narciarskie, 
o długości ponad 10 km położone są na północno-
-wschodnich stokach Czarnej Góry (1205 m n.p.m.) 
i Żmijowca (1153 m n.p.m.). Ośrodek narciarski 
w swojej ofercie posiada: 3 koleje linowe, 7 wycią-
gów orczykowych (1114 do 157 m długości), 6 tras 
narciarskich i dwa pola narciarskie. Ponadto rejon 
ten oferuje liczne trasy do narciarstwa biegowego 
i skiturowego. 

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat „Pokoje w Górach 
u Wanata” to komfortowy rodzinny pensjonat 
mieszczący 85 osób w pokojach 3, 4, 5 osobowych 
z łazienkami i TV. Posiada restaurację, kawiarnię, 
jacuzzi, saunę, a przede wszystkim własny wyciąg 
narciarski.
 

• opiekę kadry pedagogicznej,
• zajęcia programowe wg wybranej oferty – zimo-

wisko lub obóz narciarsko-snowboardowy,
• piesze wycieczki, dyskoteki 

CENA NIE ZAWIERA: Opłat za nie obowiązkowe 
korzystanie z atrakcji na stoku: wyciągi, tor sa-
neczkowy, lodowisko, wypożyczenie łyżew, wypo-
życzenie sprzętu narciarskiego, opieki instruktora 
(dotyczy zimowiska), wejście do Parku Wodnego 
w hotelu Gołębiewski + 40 zł, kulig z pieczeniem 
kiełbasek,.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem, dojazdy do wyciągów,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 obiadów lub suchy prowiant na stok, 

6 kolacji
• ubezpieczenie NNW
• opiekę kadry pedagogicznej,
• zajęcia programowe wg wybranej oferty – zimo-

wisko lub obóz narciarsko-snowboardowy,
• Wycieczka do Kłodzka, Dusznik, Kudowy

CENA NIE ZAWIERA: karnetów narciarskich, wy-
pożyczenia sprzętu narciarskiego (www.czarna-
gora.pl), opieki instruktora (dotyczy zimowiska). 
FAKULTATYWNIE: wycieczka do Pragi +100 zł 

Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno dzieci 
jak i młodzież, do wspólnego wyjazdu na zimowy 
wypoczynek, w czasie którego będziecie mogli zo-

baczyć coś nowego i poszaleć na śniegu. Gwarantu-
jemy wspólną zabawę w doborowym towarzystwie 

pod opieką doświadczonej kadry. 

Zapraszamy do uczestniczenia w naszych obozach, w czasie których każdy będzie mógł nauczyć 
się jazdy na nartach lub snowboardzie albo doskonalić swoje umiejętności.

Na stoku grupy składają się z 12-15 osób. Nad grupą czuwa profesjonalna kadra instruktorska. Oprócz nauki 
organizowane są zawody, slalom, zadania sprawnościowe.

Każdy uczestnik objęty jest dodatkowym ubezpieczeniem SKI. 

BESKID ŚLĄSKI - Wisła, Ustroń, Szczyrk - 7 dni

SUDETY – 7 dni

ZIMOWISKA OBOZY NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE

 od 1029 zł  od 1179 zł

OBÓZ NARCIARSKO- 
SNOWBOARDOWYCENA

7 dni

 od 1050 zł  od 1250 zł

OBÓZ NARCIARSKO- 
SNOWBOARDOWYCENA

7 dni

MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ DOWOLNY WYJAZD ZIMOWY DLA GRUPY CHĘTNYCH!

ZIMOWISKO

ZIMOWISKO

ZIMOWISKA I OBOZY NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na zimę! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat rodzinny w Murzasichle/Małe Ciche: 
Tatry, Zbójnik, Tatrzańska Grań lub inny o tym sa-
mym standardzie położony ok. 200 m od wyciągu, 
pokoje 3,4,5 osobowe z łazienkami. W obiekcie: 
stołówka, świetlica, sala, dyskotekowa, bilard, stół 
do tenisa stołowego, sala wielofunkcyjna.

 Wyjeżdżamy i przyjeżdżamy. Zaj-
mujemy wygodne pokoje i...
ZIMOWISKO: Wybieramy się na spacer i rozgląda-
my się po okolicy, wracamy na obiad, bawimy się 
wspólne w pensjonacie;
OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY:
Po spacerze i obiedzie ubieramy się, dobieramy 
sprzęt i ruszamy – na razie na najbliższy stok. 
Sprawdzamy czy pamiętamy jak to się robi. Dzie-
limy się na grupy według
umiejętności. 
 Zjadamy pyszne śniadanie i...
Z: Ruszamy na stok - na jabłuszka, sanki, zjeżdżamy 
na byle czym ;)
O: Ruszamy na stok Małe Ciche - kawał dobrego 
stoku dla ludzi o różnych umiejętnościach. Po obie-
dzie jedziemy do Zakopanego pod Wielką Krokiew 
i Krupówki. Wieczorem dla chętnych - zimowy kulig 
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
 
 Po śniadaniu...
Z: Przejście na tor saneczkowy i lodowisko, super 
zabawa na pontonach zjazdowych. 
O: Kolejny dzień na stoku. Jedziemy do Białki Ta-
trzańskiej, gdzie poznacie nowe miejsce świetnie 
przygotowane do zjazdów. Po południu jesteśmy 
w naszym ciepłym ośrodku i organizujemy turnieje 
sportowe i konkursy.

 Po śniadaniu jedziemy na baseny 
termalne, moczymy się i szalejemy na zjeżdżal-
niach ok. 3 godzinki. Po obiedzie odpoczynek, 
a wieczorem na udamy się na oświetlony stok. 
Jedyna okazja żeby poszaleć na oświetlonym stoku 
pod gwiazdami.

 Po śniadaniu...
Z: Wychodzimy na stok żeby poszaleć na śniegu 
i zrobić sobie spacer po terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Po obiedzie wielka bitwa śnieżna, 
rzucanie do celu, podchody śnieżne w małych gru-
pach, budowania igloo.
O: Kolejne nowe miejsce odkrywamy i do Jurgowa 
się wybieramy. Po obiedzie dla chętnych na łyżwy 
i pontony się wybierzemy.

Wieczorkiem zabawa na całego - muzyka
i impreza na 102 :))!

 Z: Rano jak już w zwyczaju mamy 
na lodowisko i pontony śnieżne szaleństwa się wy-
bieramy.
O: Dajemy czadu - pobieramy prowiant na stok i ru-
szamy na całodzienne szusowanie do Białki. W tym 
dniu sprawdzimy czego się nauczyliście. Konkurs na 
najciekawszy zjazd, slalom, i konkursy z nagroda-
mi. Wieczorem czas podziękować i nagrody rozdać, 
ale żeby nie było nudno to wieczór niespodzianek 
szykujemy.

 Śniadanko i wyjazd w drogę po-
wrotną. Wracamy do rodziców którzy z utęsknie-
niem czekają.

Uwaga!!! Trasy zjazdowe oraz kolejność na 
obozach zimowych mogą ulec zmianie ze 
względu na warunki i przygotowanie stoków. 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• zakwaterowanie w pensjonacie pokoje 
   z łazienkami dla 3,4 5 osób
• wyżywienie: 6 śniadań , 6 obiadów 
   z podwieczorkiem (lub suchy prowiant na stok),
   6 kolacji
• ubezpieczenie NNW lub NNW SKI
• zajęcia pod opieką instruktora narciarstwa
(1 instruktor na 12-15 osób)- dot. obozu
• opieka kierownika, kadry pedagogicznej,
• codzienne zajęcia wg programu
• 1 wejście na baseny termalne
• zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem
  tatrzańskim

CENA NIE ZAWIERA:
Programów dodatkowych: zajęcia z tańca 7 go-
dzin/turnus +150 zł Fakultatywnie bilety wstępu/
karnety m.in. na stoki, wyciągi narciarskie, tory 
saneczkowe, lodowiska, wypożyczalnie łyżew, wy-
pożyczalnie sprzętu narciarskiego, opieki instruk-
tora (dot zimowisk), kulig (ok. 60 zł/os.), labirynt 
lodowy (ok. 20 zł/os.)

TATRY – 7 dni DO WYBORU: ZIMOWISKO LUB OBÓZ NARCIARSKO – SNOWBOARDOWY!

 od 999 zł  od 1179 zł

OBÓZ NARCIARSKO- 
SNOWBOARDOWYCENA

7 dni

    dzień 1

    dzień 6

    dzień 7

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 5

ZIMOWISKO

ZIMOWISKA I OBOZY NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na zimę! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl
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DO WYBORU: ZIMOWISKO LUB OBÓZ NARCIARSKO – SNOWBOARDOWY!

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat „Willa Alexia” lub inny o podobnym 
standardzie,  położony jest w Krościenku nad Du-
najcem, dysponuje 50 miejscami noclegowymi 
w pokojach 3, 4, 5 osobowych. Wszystkie pokoje 
posiadają łazienkę oraz TV. W obiekcie znajduje się 
restauracja, gdzie wydawane są posiłki. Niedaleko 
ośrodka znajdują się wyciągi narciarskie .

 Wyjeżdżamy, przyjeżdżamy i...
ZIMOWISKO: Wybieramy się na spacer i rozgląda-
my się po okolicy, wracamy na obiad, bawimy się 
wspólne w pensjonacie;
OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY:
Po obiedzie ubieramy i dobieramy sprzęt i rusza-
my – na razie na najbliższy stok. Sprawdzamy czy 
pamiętamy jak to się robi. Dzielimy się na grupy 
według umiejętności.

 Zjadamy pyszne śniadanie i ...
Z: Ruszamy na stok na jabłuszka, sanki, zjeżdżamy 
na byle czym, a po obiedzie idziemy na spacer do 
Krościenka. Wieczorem jak uzbiera się grupa chęt-
nych i powoli na to czas - zimowy kulig z ogniskiem 
i pieczeniem kiełbasek.
O: Ruszamy na stok - najpierw na stok Stajkowa, 
a po obiedzie jedziemy do Krościenka.

 Z: Przejście na tor saneczkowy 
 - super zabawa na pontonach zjazdowych.
O: Kolejny dzień na stoku. Jedziemy na Czorsztyn 
Ski, gdzie poznacie nowe miejsce, które jest świet-
nie przygotowane do zjazdów. Po południu jeste-
śmy w naszym ciepłym ośrodku i organizujemy 
turnieje sportowe, konkursy i zabawy.

 Po śniadaniu jedziemy na baseny 
termalne w Szaflarach, moczymy się i szalejemy na
zjeżdżalniach ok. 3 godzinki. Po obiedzie udamy się 
ponownie na stok Czorsztyn Ski, gdzie poszalejemy 
na oświetlonym stoku.

 Z: Ruszamy zobaczyć jeden z naj-
bardziej tajemniczych zamków w Nidzicy i Czorsz-
tynie. Potem udamy się na stok żeby poszaleć na 
śniegu i zrobić sobie spacer po terenie Pienińskie-
go Parku Narodowego. Po obiedzie wielka bitwa 
śnieżna, rzucanie do celu, podchody śnieżne w ma-
łych grupach, budowania igloo. Wieczorkiem zaba-
wa na całego - muzyka, karaoke i tańce połamańce. 
Wieczór z gwiazdami.
O: Po śniadaniu kolejne nowe miejsce odkrywamy 
i na Polane Sosny się wybieramy. Po południu na 

łyżwy i pontony się wybierzemy. Wieczorkiem za-
bawa na całego.

 Z: Rano jak już w zwyczaju mamy 
na pontony śnieżne szaleństwa się wybieramy.
O: Dajemy czadu - pobieramy prowiant na stok 
i ruszamy na całodzienne szusowanie na Czorsztyn 
Ski. W tym dniu sprawdzimy czego się nauczyliście. 
Konkurs na najciekawszy zjazd, slalom oraz kon-
kursy z nagrodami. Wieczorem czas podziękować 
i nagrody rozdać.

 Śniadanko i wyjazd w drogę     
powrotną. Powrót do domu.

Uwaga!!! Trasy zjazdowe oraz kolejność na 
obozach zimowych mogą ulec zmianie ze 
względu na warunki i przygotowanie stoków. 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• zakwaterowanie w pensjonacie pokoje 
   z łazienkami dla 3,4,5 osób
• wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadów 
   z podwieczorkiem (lub suchy prowiant na stok),
  6 kolacji
• ubezpieczenie NNW lub NNW SKI
• opieka kierownika, kadry pedagogicznej
• zajęcia pod opieką instruktora narciarstwa
   (1 instruktor na 12-15 osób)- dot. obozu
• wycieczka do Krościenka
• zwiedzanie Pienińskiego Parku Narodowego 
   i zamków w Nidzicy i Czorsztynie

CENA NIE ZAWIERA:
Fakultatywnie bilety wstępu/karnety m.in. na 
stoki, wyciągi narciarskie, tory saneczkowe, lo-
dowiska, wypożyczalnie łyżew, wypożyczalnie 
sprzętu narciarskiego oraz opieki instruktora (dot. 
zimowiska), kulig (ok. 60 zł), wejście na basen 
w Szaflarach (ok. 50 zł). 

PIENINY – 7 dni

    dzień 1

    dzień 6

    dzień 7

    dzień 2

    dzień 3

    dzień 4

    dzień 5

 od 999 zł  od 1169 zł

OBÓZ NARCIARSKO- 
SNOWBOARDOWYCENA

7 dni

ZIMOWISKO

ZIMOWISKA I OBOZY NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na zimę! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl
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SŁOWACJA – Obóz narciarsko-snowboardowy – 7 dni

AUSTRIA Saalbach – Kaprun – Zeel Am See – Obóz narciarsko-snowboardowy – 8 dni

WŁOCHY – Obóz narciarsko-snowboardowy 

ZAKWATEROWANIE:  położony jest u podnóża Ni-
skich Tatr, 1 km od miejscowości Liptovsky Hradok.
Wszystkie pokoje  3,4,5 os. w hotelu Borova Sihot, 
Hotel Avena wyposażone są w telewizor z dostę-
pem do kanałów satelitarnych i obejmują część 
wypoczynkową oraz łazienkę z prysznicem. Do dys-
pozycji Gości jest bezpłatne WiFi w całym budynku. 
Na terenie obiektu znajduje się restauracja, gdzie 
serwowane są posiłki oraz sale wielofunkcyjne 
ze stołem bilardowym i sprzętem do ping ponga, 
piłkarzykami.

Kaprun - Zell Am See - Lodowiec Kitzsteinhorn 
region oferuje łącznie 138 km dobrze przygotowanych 
tras narciarskich, o wszystkich stopniach trudności i jest 
jednym z najbardziej znanych, lubianych regionów 
narciarskich w Europie u  stóp  najwyższego szczytu 
austriackiego Grossglockner.
ZAKWATEROWANIE:  Hotel POST FUSCH w tyrol-
skim stylu, położony w samym centrum miejscowości 
Fusch. Trzypiętrowy hotel z pokojami 3, 4, 5 os., każdy 
z pełnym węzłem sanitarnym, TV i WIFI. W pokojach 
możliwe łóżka podwójne oraz rozkładane. Hotel po-
siada ogrzewaną narciarnię, salę restauracyjną oraz 

Alta Valtellina  to najbardziej wysunięta na północ 
dolina Lombardii. Położona jest na wysokości od 1 225 
do 3 012 m n.p.m. Słynie z takich ośrodków narciarskich 
jak: Livigno, Bormio, Santa Caterina Valfurva i Isolaccia.
Livigno znajduje się wysokości 1.816 m w pobliżu 
granicy ze Szwajcarią. W architekturze miejscowości 
przeważają tradycyjne drewniane budynki, a położenie 
na południowych wzgórzach Alp gwarantuje duże na-
słonecznienie doliny. Ceny na stokach są również przy-
stępne, co oznacza wspaniały urlop i nieduże wydatki.

Bormio  jest jedną z bardziej lubianych i chętniej od-
wiedzanych miejscowości w Dolomitach. Na wszystkich 
miłośników zimowego szaleństwa czekają świetnie 
przygotowane trasy. W Bormio świetnie poczują się 
narciarze początkujący i średnio zaawansowani, a także 
miłośnicy mocniejszych wrażeń, którzy poszukują no-
wych narciarskich wyzwań.

Santa-Caterina to ośrodek narciarski położony ok. 12 
km od Bormio, posiadający 35 km tras, w większości 
dla średniozaawansowanych oraz zaawansowanych 
narciarzy. Stoki w Santa Caterina są oświetlone, istnieje 
więc możliwość jazdy po zmroku.
Isolaccia/Ogato oddalony o 2 km kameralny ośrodek 

salę kominkową.  lub Hotel młodzieżowy ZELL AM SEE 
Seespitzstraße, położony w sercu miejscowości Zell AM 
See nad samym jeziorem. Pokoje 3-6 os. z łazienkami 
(możliwe łóżka piętrowe). Na miejscu również stołów-
ka, WIFI, narciarnia, pokój telewizyjny, parking.
CENA ZAWIERA: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dzien-
nie (śniadania i obiadokolacje) + suchy prowiant na 
powrót, przejazd autokarem, dojazdy do wyciągów, 
ubezpieczenie Signal Iduna NW, KL, bagaż, całodobową 
opiekę kadry wychowawczo-instruktorskiej, opiekę 
medyczną w ramach ubezpieczenia KL, serwis podsta-
wowy sprzętu.

narciarski, w którym znajduje się 25 km dobrze przygo-
towanych tras narciarskich o średnim stopniu trudności.

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat Baita Viola - pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazien-
kami w miejscowości Arnoga (11 km od Trepalle i 15 km 
od centrum Livigno).

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie w pensjonacie
• wyżywienie - śniadanie i obiadokolacje
• przejazd  autokarem
• dojazdy do wyciągów
• opiekę pilota/rezydenta
• ubezpieczenie ski
• opiekę kadry pedagogicznej
• jazdę na stokach pod opieka kadry pedagogicznej

CENA NIE ZAWIERA:
karnetów narciarskich - Bormio/S.Caterina/Ogi 182-
235 EUR

CENA NIE ZAWIERA: 6-dniowego karnetu narciar-
skiego bez limitu przejazdów obejmującego regiony 
SAALBACH oraz KAPRUN - ZELL AM SEE: od 130-300 
EUR (uzależnione od wieku), obligatoryjnej kaucji 
zwrotnej - 20 EUR, obligatoryjnej opłaty miejscowej 
10 EUR, opcjonalnego lunch pakietu na stok – 27EUR/6 
lunch pakietów, termy w Kaprun – ok. 30 EUR, 

CENA ZAWIERA:
• Transport autokarem, dojazd do wyciągów,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 kolacji, 6 x prowiant na stok,
• Ubezpieczenie KL i  NNW SKI
• Opiekę kadry pedagogicznej, kierownika-pilota,
• Codzienną jazdę na nartach pod opieką kadry, 
  demoinstratora i instruktora (1 instr. na cała grupę),
• Zajęcia sportowo-rekreacyjne po nartach,

CENA NIE ZAWIERA: 
• Karnetów narciarskich, 
• Wypożyczenia sprzętu narciarskiego ok. 20 €/
  dzień,Dodatkowego wyjścia do Aquaparku 
   Tatralandia (ok. 25 €)
• Dodatkowego ubezpieczenia SKI obejmującego 
  OC do 30 000 € i ubezpieczenie sprzętu 
  sportowego do 1000 zł.

 od 1490zł

OBÓZ NARCIARSKO- SNOWBOARDOWYCENA

7 dni

 od 2399 zł

OBÓZ NARCIARSKO- SNOWBOARDOWYCENA

10 dni

 od 1990 zł

OBÓZ NARCIARSKO- SNOWBOARDOWYCENA

ZIMOWISKA I OBOZY NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na zimę! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl
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 od 1790 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

11 dni

 od 1750zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

11 dni

 od 1790 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

11 dni

MIĘDZYZDROJE - miasto położone na wyspie 
Wolin, między szeroką plażą z brzegiem klifowym 
a leśnymi połaciami Wolińskiego Parku Narodo-
wego. Miasto przyciąga licznymi atrakcjami dla 
starszych i dla najmłodszych: 300-metrowe molo, 
Promenada
Gwiazd, Zagroda Pokazowa Żubrów, Bałtycki Park 
Miniatur, Planetarium, Oceanarium to tylko nie-
które z miejsc, które warto zobaczyć w Między-
zdrojach.

Ośrodek Wypoczynkowy „STILO” leży w za-
chodniej części miasta wśród lasów bukowych, nad 
samym morzem, przy zejściu na plażę. To kompleks 
nowoczesnych budynków w stylu skandynawskim, 
przepięknie wkomponowanych w leśną okolicę. 

POGORZELICA  to popularna miejscowość wypoczyn-
kowa z letnim kąpieliskiem morskim, słynie z boga-
tych walorów przyrodniczych i zachwycającej plaż. 
W niedalekiej odległości znajdują się miejscowości np. 
Mrzeżyno, Kołobrzeg - tworzące wraz z Pogorzelicą cie-
kawy punkt pełen historycznych zabytków gotowych 
do eksploracji. Możliwość szybkiego przemieszczania 
się daje zabytkowa wąskotorowa kolej kursująca na 
trasie z Pogorzelicy do Gryfic i przejeżdżająca przez 15 
nadmorskich miejscowości m.in. Niechorze oraz Rewal.

Ośrodek wypoczynkowy DIUNA - Bungalowy 
jednokondygnacyjne - komfortowo wyposażone 
domki położone pośród urokliwego lasu. Każdy z nich 
składa się z trzech pokoi, do których przynależą osobne 
łazienki. W każdym z pokoi znajduje się również telewi-

Łeba - to jedna z najładniejszych i najczęściej odwie-
dzanych miejscowości nad Bałtykiem. Położona na 
obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego, który 
może poszczycić się szerokimi, piaszczystymi plażami, 
jeziorami w sąsiedztwie lasów oraz unikalnymi rucho-
mymi wydmami. Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO, lub 
Ośrodek Kolonijny Diuna położony na ogrodzonym, 
bezpiecznym terenie, ok. 350 m od plaży. Pokoje 4, 5 os. 
z łazienkami. Strona ośrodka www.sloneczkoleba.pl 
Do Waszej dyspozycji klimatyzowana stołówka i bogata 
infrastruktura rekreacyjna - mini golf (7 torów), namiot 
gier (cymbergaje, hokej, piłkarzyki), outdoor fitness - 
siłownia plenerowa, trampolina 4 stanowiskowa, duży 
plac zabaw (małpi gaj, zestawy zabawowe, mała ścian-
ka wspinaczkowa).

zor i czajnik. Na terenie ośrodka świetlice, sale konferen-
cyjne i dyskotekowe oraz jadalnia. 

CENA ZAWIERA: 10 noclegów, transport autokarem, 
wyżywienie 3 razy dziennie, podwieczorek, opiekę 
doświadczonej kadry pedagogicznej, medycznej, ra-
townika, ubezpieczenie NNW, wycieczki wg programu

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie 10 noclegów 
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek  
• opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika 
wodnego • realizację programu pobytu • plażowa-
nie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, 
dyskoteki, ognisko, wycieczki rowerowe • wycieczki 
- wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, 
wycieczka do Łeba Parku Dinozaurów, rejs statkiem  
• ubezpieczenie NNW Signal Iduna • przejazd autoka-
rem.

CENA NIE ZAWIERA: świadczeń nie opisanych 
w ofercie

Pokoje 2-3-osob. oraz 4-5-osob. typu studio, wy-
posażone w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym,
oraz TV.

CENA ZAWIERA: 10 noclegów • wyżywienie 4 po-
siłki dziennie • suchy prowiant na drogę powrotną • 
transport autokarem • opiekę doświadczonej kadry 
pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego • 
ubezpieczenie NNW.

W PROGRAMIE: autokarowa wycieczka na 
wyspę Wolin (skansen Słowian i Wikingów), do 
Międzyzdrojów (molo, oceanarium, planetarium, 
promenada gwiazd), wycieczka do Świnoujścia 
i Fortu Gerharda, zwiedzanie zagrody żubrów, rejs 
statkiem, gry i zabawy terenowe, zajęcia sportowe, 

dyskoteki, plażowanie i kąpiele w morzu, konkursy.

MIĘDZYZDROJE – 11 dni

POGORZELICA  – 11 dni

ŁEBA – 11 dni

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na lato! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 od 1790 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

11 dni

 od 1790 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

11 dni

 od 1740 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

MIELNO to jedna z najpopularniejszych miejsc waka-
cyjnych i imprezowych w Polsce, o którym słyszał na 
pewno każdy Polak. Położony jest tuż obok Kołobrzegu 
i Koszalina co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. 
Mielno to jednak nie tylko Morze Bałtyckie. Drugim 
zbiornikiem wodnym jest Jezioro Jamno, które stano-
wi centrum sportów wodnych. Bardzo szeroka linia 
brzegowa oraz dostęp do Jeziora to ogromne atuty 
miejscowości

OW Słoneczny Brzeg   ośrodek zlokalizowany jest 
przy ulicy wiodącej wprost na plażę, zaledwie 120 m od 
morza oraz 150 m od Jeziora Jamno. Jego usytuowanie 
sprawia, że blisko jest stąd zarówno do plaży jak i głów-
nej ulicy, przy której skupia się życie tego turystycznego 
miasteczka. W budynku znajdują się 3, 4 i 5 os. pokoje 
z łazienkami, TV. Większość pokoi posiada własne bal-

MRZEŻYNO - nadmorska miejscowość wypoczynkowa 
położona niedaleko Kołobrzegu. W Mrzeżynie znajduje 
się port żeglarski i przystań rybacka. Zawartość jodu 
w tej okolicy jest najwyższa w warunkach klimatu mor-
skiego na kontynencie europejskim. OŚRODEK WCZA-
SOWY „FAMA-STA” położony jest ok. 300 metrów od 
plaży, dysponuje pokojami 3, 4-osobowymi z pełnym 
węzłem sanitarnym i TV. Na terenie ośrodka własny 
odkryty basen z podgrzewaną wodą, własne wydzie-
lone kąpielisko morskie, duża profesjonalna siłownia, 
dwie sale dyskotekowe z profesjonalnym oświetleniem 
i nagłośnieniem, siedem sal dydaktycznych, salka gim-
nastyczna.

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem • 10 noclegów  
• 4 posiłki dziennie • suchy prowiant na drogę po-
wrotną • opiekę kadry pedagogicznej i medycznej, 
ratowników WOPR, szeroką bazę sportoworekreacyjną  

Darłówko jest jedną z najważniejszych miejscowości 
turystycznych na polskim wybrzeżu. Piękna szeroka 
plaża, sieć tras pieszo-rowerowych, w tym dziesięcio-
kilometrowa trasa widokowa pomiędzy Bałtykiem 
a Jeziorem Kopań z pewnością zaspokoi wymagania 
aktywnych piechurów, rowerzystów czy miłośników 
jazdy konnej. W pobliskim Darłowie znajduje się Zamek 
Książąt Pomorskich oraz zabytkowe kamienice, stano-
wiące unikatowy średniowieczny układ urbanistyczny.

Ośrodek Wypoczynkowy Diuna - położony jest na 
rozłożystym, ogrodzonym terenie pośród sosnowego 
lasu wydmowego, przy głównym trakcie spacerowym 
Darłówka. Na terenie znajduje się kompleks boisk 
sportowych (boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, 
siatkówki, tenisa), atestowany plac zabaw i dwa 
kręgi ogniskowe. Namioty do zajęć grupowych, 8 sal 

• realizację programu rekreacyjno-sportowego, zaję-
cia z samoobrony i strzelectwa sportowego, ognisko 
z kiełbaskami, dyskoteki • wycieczkę do Kołobrzegu • 
ubezpieczenie NNW.

W PROGRAMIE: autokarowa wycieczka do Koło-
brzegu, zajęcia z samoobrony dla dzieci i młodzieży 
z podziałem na grupy wiekowe, prowadzone przez 
instruktorów sportów walki, zajęcia ze strzelectwa 
sportowego z broni typu wiatrówka, prowadzone przez 
instruktorów strzelectwa.

PROGRAMY TEMATYCZNE: Rekreacyjny, Akademia 
Mody i Urody, Militarna Przygoda.

o wszechstronnym zastosowaniu, których wyposażenie 
umożliwia organizację konferencji, zajęć dydaktycz-
nych, zajęć sportowo-rozrywkowych, spektakli teatral-
nych, projekcji filmowych oraz dyskotek.

W PROGRAMIE: wycieczka do Kołobrzegu, wycieczka 
tramwajem wodnym do Darłowa, zwiedzanie Zamku 
Książąt Pomorskich oraz starówki, wycieczki rowerowe 
do Jeziora Kopań, rejs statkiem po morzu, wizyta w Par-
ku Wodnym Jan, animacje 

CENA ZAWIERA: 10 noclegów,  wyżywienie - 4 posiłki 
dziennie, transport autokarem, opiekę doświadczonej 
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, ubezpie-
czenie NNW.

kony. Ośrodek posiada własną stołówkę, wiatę grillową, 
świetlice.

CENA ZAWIERA: 10 noclegów, wyżywienie - 4 posiłki 
dziennie, transport autokarem, opiekę doświadczonej 
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, ubezpie-
czenie NNW.

W PROGRAMIE: STREFA IMPREZOWA - SUMMER PAR-
TY ! Dla chętnych możliwość wyjścia do dyskotek i klu-
bów muzycznych 16+ (w tym dyskotek plenerowych), 
wycieczka turystyczną kolejką do miejscowości Chłopy, 
zwiedzanie Skarbnicy Wioski Rybackiej z przewodni-
kiem. Wycieczka do ogrodów Hortulus w Dobrzycach, 
rejs statkiem, rajdy rowerowe po okolicy, wizyta w Par-
ku Wodnym Koszalin, latarnia morska w Gąskach

MIELNO – 11 dni

MRZEŻYNO CAMP – 11 dni

DARŁÓWKO – 11 dni

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na lato! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 od 1890 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

11 dni

 od 1750 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

 od 1750 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

10 dni

WŁADYSŁAWOWO - jedno z najatrakcyjniejszych 
miejsc na wybrzeżu, położone u nasady Półwyspu 
Helskiego, na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazo-
wego. Rejon Parku słynie z czystych wód, pięknych, sze-
rokich plaż (o długości 23 km z 13 strzeżonymi kąpieli-
skami) oraz powietrza, szczególnie nasyconego jodem. 
Dużą atrakcją dla turystów jest największy na Bałtyku 
port rybacki, oferujący przejażdżki po otwartym morzu.

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Sunrise, Irena, Willa 
Komandorska, Fregata, Iveta lub inny o podobnym 
standardzie - usytuowany w dzielnicy willowej, w odle-
głości ok. 800 m od plaży; pokoje 3, 4, 5, osobowe oraz 
1 pokój 6 osobowy, wszystkie pokoje z pełnym węzłem 
sanitarnym, wyposażone w jednoosobowe tapczany 
(część w łóżka piętrowe); do dyspozycji: stołówka, 
świetlica - bilard, tenis stołowy, boisko, stołówka, plac 
zabaw dla dzieci, grill. 

W PROGRAMIE: Wycieczka autokarowa do Trójmiasta, 

Dom Kolonijny Franek, Willa Komandorska, Fre-
gata, Iveta lub inny o podobnym standardzie - usytu-
owany w dzielnicy willowej, w odległości ok. 800 m od 
plaży; pokoje 3, 4, 5, osobowe oraz 1 pokój 6 osobowy, 
wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wypo-
sażone w jednoosobowe tapczany (część w łóżka pię-
trowe); do dyspozycji: stołówka, świetlica - bilard, tenis 
stołowy, boisko, stołówka, plac zabaw dla dzieci, grill.

W PROGRAMIE: Odkrywcza wyprawa do Parku 
Ewolucji w Sławutówku. Wycieczka do Trójmiasta. Wy-
cieczka na Hel. Rekreacja w Cetniewie – Aleja Gwiazd 
Sportu oraz Ośrodek Przygotowań Olimpijskich polskich 
sportowców, pobyt w kompleksie basenowo – rekre-
acyjnym Aquarius. Wędrówka po Wąwozie Chłapow-
skim. Rejs kutrem.

SZELIGI - to wypoczynkowa miejscowość k/Ełku, naj-
większego mazurskiego miasta, które uważane jest za 
serce Mazur i stolicę mazurskich imprez. Szeligi położo-
ne są nad spokojnym jeziorem Selmęt Wielki, w otocze-
niu zieleni wielowiekowych drzew. SELMENT RESORT 
znajduje się w spokojnej i malowniczej okolicy, ok. 5 
km od Ełku. Poło- żony jest nad brzegiem jeziora Selmęt 
Wielki. Pokoje: 2-4 osobowe typu studio z łazienką i WC 
(dwa pokoje z oddzielnym wejściem z przedpokoju i ła-
zienką).  Do dyspozycji boisko do siatkówki, badminto-
na, piłki nożnej, tenis stołowy, zadaszony amfiteatr do 
zajęć w plenerze oraz miejsce na ognisko, plac zabaw, 
siłownia zewnętrzna, piłkarzyki, stół do ping ponga. 

CENA ZAWIERA: 10 noclegów w pensjonacie, wyży-
wienie - podczas pobytu trzy posiłki dziennie + pod-
wieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę 
kierownika i wychowawców, ratownika, doraźną opie-
kę lekarską, program wg opisu, transport autokarem, 
ubezpieczenie NNW.

CENA ZAWIERA: • przejazd autokarem • 10 noclegów  
• 4 posiłki dziennie • suchy prowiant na drogę powrotną 
• opiekę kadry pedagogicznej • pobyt w Aquaparku 
wycieczkę do Ełku • korzystanie z atrakcji ośrodka  
• ubezpieczenie NNW.

PROGRAM DODATKOWE: (opisy na stronie): „MAZU-
RY CUD NATURY”, „PIRACI Z MAZUR”, „MAZURSKI OBÓZ 
KONNY

wycieczka na Hel, wycieczka do Cetniewa - zwiedzanie 
Alei Gwiazd Sportu oraz Ośrodka Przygotowań Olimpij-
skich polskich sportowców, rejs kutrem po morzu zwie-
dzanie portu rybackiego we Władysławowie; wędrówki 
nadmorskie, plażowanie, kąpiele w morzu pod okiem 
ratownika, rozgrywki sportowe (koszykówka, siatków-
ka, piłka nożna), podchody i gry terenowe, turnieje te-
nisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, dysko-
teki, biesiada przy grillu, Możliwość udziału w licznych 
imprezach sezonowych organizowanych przez miasto 
(koncerty, festyny, turnieje, itp.)np: Happy Events, Ryb-
ka we Władku, Kaszubskie Łodzie pod Żaglami.

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie 13 noclegów  
w pensjonacie, • wyżywienie - podczas pobytu trzy 
posiłki dziennie + podwieczorek, • suchy prowiant na 
drogę powrotną, • opiekę kierownika i wychowawców, 
ratownika, doraźną opiekę lekarską, • program wg opi-
su, • transport - PKP, • ubezpieczenie NNW.

WŁADYSŁAWOWO PKP - Długi pobyt - 16dni

WŁADYSŁAWOWO – 11 dni

MAZURY– 11 dni

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na lato! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

 od 1279 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

11 dni

 od 1099 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

7 dni

MURZASICHLE/MAŁE CICHE - malownicza osada 
letniskowa położona między Zakopanem a Bukowiną 
Tatrzańską. W odległości 6 km znajduje się stolica 
polskich gór Zakopane z licznymi atrakcjami przygoto-
wanymi dla turystów w różnym wieku. Komfortowy 
PENSJONAT HAWRAŃ/ TATRY/TATRZAŃSKA GRAŃ lub 
inny o podobnym standardzie. Utrzymany w pięknym 
stylu zakopiańskim, pokoje 3, 4, 5 os., z łazienkami. Do 
dyspozycji dzieci: teren do zabaw, sala dyskoteki, sala 
bilardowa, stół do ping-ponga,  świetlica z RTV, boisko 
do gry w siatkówkę, koszykówkę, stołówka.

CENA ZAWIERA:  
• przejazd autokarem • 10 noclegów • wyżywienie:  
4 posiłki dziennie, prowiant na drogę powrotną • opiekę 
medyczną, pedagogiczną, przewodnika tatrzańskiego 

MURZASICHLE/MAŁE CICHE - malownicza osada 
letniskowa położona między Zakopanem a Bukowiną 
Tatrzańską. W odległości 6 km znajduje się stolica 
polskich gór Zakopane z licznymi atrakcjami przygoto-
wanymi dla turystów w różnym wieku. Komfortowy 
PENSJONAT HAWRAŃ/ TATRY/TATRZAŃSKA GRAŃ lub 
inny o podobnym standardzie. Utrzymany w pięknym 
stylu zakopiańskim, pokoje 3, 4, 5 os., z łazienkami. Do 
dyspozycji dzieci: teren do zabaw, sala dyskoteki, sala 
bilardowa, stół do ping-ponga,  świetlica z RTV, boisko 
do gry w siatkówkę, koszykówkę, stołówka.

CENA ZAWIERA: 
• przejazd autokarem • 6 noclegów • wyży-
wienie: 4 posiłki dziennie, prowiant na drogę 
powrotną • opiekę medyczną, pedagogiczną, 
przewodnika tatrzańskiego • ubezpieczenie 

WISŁA MALINKA - położona 7 km od centrum Wisły 
w spokojnej części miejscowości u stóp Baraniej Góry. 
Doskonała baza wypadowa w Beskid Śląski, na trasie 
przy
Pętli Beskidzkiej. Hotel **/ *** położony nad potokiem, 
na malowniczym stoku Cieńkowa. Uczestnicy zakwa-
terowani są w pokojach 3, 4 osobowych z łazienką. Do 
dyspozycji uczestników, min. sala wielofunkcyjna, tenis 
stołowy, plac zabaw dla dzieci, zadaszone miejsce na 
ognisko. 

CENA ZAWIERA: • przejazd autokarem • 6 noclegów 
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie oraz podwieczorek  
• opiekę wychowawców, miejscową opiekę medyczną 
(na telefon) • ubezpieczenie NNW • bilety wstępu do 
Leśnego Parku Niespodzianek.

NNW • wycieczki do Zakopanego 

W PROGRAMIE: 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, konkurs na naj-
ciekawszy strój zbójnicki, zawody piłkarskie, 
siatkówka, koszykówka. Zajęcia plastyczne dla 
młodszych dzieci. W czasie pobytu: ogniska, 
dyskoteki, konkursy z nagrodami. Codzienne 
zajęcia z przewodnikiem tatrzańskim. Wyciecz-
ka do Zakopanego. Wycieczka górska do Doliny 
Kościeliskiej. Wędrówki. Program dostosowany 
dla najmłodszych dzieci 6-12 lat “ Odkryj swój 
talent”

W PROGRAMIE:  Wizyta w Leśnym Parku Niespodzia-
nek w Ustroniu z muflonami i danielami, które swobod-
nie przemieszczają się
po terenie parku, spacer do Cieńkowa do „Magicznego 
drzewa“, zwiedzanie Wisły Malinki i Czarnego, zamek 
Prezydencki i Jezioro Czerniańskie; przejażdżka „BA-
JECZNĄ CIUCHCIĄ”; skocznia imienia Adama Małysza, 
gry i zabawy, zajęcia i biegi terenowe,
rozgrywki sportowe, olimpiada kolonijna, konkursy 
z nagrodami; zabawy świetlicowe, wieczór filmowy. 
Program dostosowany dla najmłodszych dzieci 6-12 lat 
„Zaczarowana kraina”

• ubezpieczenie NNW • 1 wejście na baseny termalne  
• wycieczki do Zakopanego i górskie z przewodnikiem. 

W PROGRAMIE: 
zajęcia i zawody sportowo rekreacyjne, konkurs na naj-
ciekawszy strój zbójnicki, zajęcia plastyczne, ogniska, 
dyskoteka i bal przebierańców, konkursy z nagrodami, 
Program Odkrywca - gra scenariuszowa.

PROGRAMY OPCJONALNE:
Survival w górach, Adventure, Paintball, taneczny, pla-
styczno-artystyczny.

ZAKOPANE – TATRY – 11 dni

ZAKOPANE – TATRY „MOJA PIERWSZA KOLONIA” – 7 dni

BESKIDY „MOJA PIERWSZA KOLONIA” – 7 dni

 od 1199 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

7 dni

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na lato! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 4 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

 od 1790 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

 od 1690zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

LEPTOKARIA - ośrodek turystyczny na Riwierze Olim-
pijskiej, pełny hoteli, sklepów, restauracji. Korzystne 
położenie umożliwia organizowanie wspaniałych 
wycieczek do Salonik, na górę Olimp, do klasztorów na
Meteorach i do stolicy Grecji Aten. Wspaniałą wyprawę 
statkiem można odbyć również na przepiękną Wyspę 
Skhiatos. 

HOTEL GALAXY położony w odległości 100 m od 
piaszczystej plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 
osobowych (z łóżkami piętrowymi) z łazienkami, TV, 
klimatyzacją i balkonami z widokiem na morze lub górę
Olimp. W obiekcie znajduje się restauracja, kawiarnia. 
Dodatkowa atrakcją jest basen znajdujący się na terenie 
hotelu.

KOKINO NERO - Miejscowość położone na stoku gór 
opadających do krystalicznie czystego morza. Jedna 
z najczęściej wybieranych przez Polaków miejscowości 
Greckich. Kokino Nero posiada piękne okolice, mnóstwo 
zatoczek, stoków porośniętymi gajami oliwkowymi. 
Żwirowe plaże powodują że morze jest wyjątkowo 
przejrzyste.

Rodzinne pensjonaty JANA w zabudowie pawilonowej, 
ogrodzone, oddalone od morza ok. 400 m. Każdy apar-
tament posiada taras lub balkon. Obiekt składa się z 2,3 
osob. pokoi, wyposażone w łazienki z węzłem sanitar-
nym - WC + umywalka z prysznicem.

CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem, 9 noclegów, 3 posiłki dziennie 

PELOPONEZ - najbardziej na południe wysunięta część 
kontynentalnej Grecji. Żaden inny rejon Grecji nie jest 
tak zróżnicowany krajobrazowo jak Peloponez. To wy-
marzone miejsce na słoneczne greckie wakacje.

Dolphin Hotel *** - to hotel o świetnym standardzie 
położony w Kalamos, w wiosce rybackiej Aghioi Apo-
stoli. Hotel położony zaledwie 300 metrów od morza. 
Na terenie obiektu znajduje się basen. Lobby bar, re-
stauracja, recepcja. Zakwaterowanie w przestronnych, 
klimatyzowanych pokojach 3-4 osobowych z widokiem 
na góry lub na morze z balkonami, w każdym pokoju 
TV, szafy.

CENA ZAWIERA: 7 noclegów w hotelu *** z wyżywie-
niem 3x dziennie • 2 noclegi na Riwierze Olimpijskiej ze 

- kuchnia grecka w hotelu Aqua Rosa nad samym 
morzem, , uchy prowiant na drogę powrotną, opiekę 
pilota i rezydenta, opiekę pedagogiczną, ubezpieczanie 
KL, NNW, bagaż, 

śniadaniem i obiadokolacją • opiekę wychowawców, 
kierownika, rezydenta i ratownika • suchy prowiant na 
drogę • przejazd autokarem • ubezpieczenie KL, NNW, 
bagaż

CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem, 9 noclegów, 3 posiłki dziennie, 
suchy prowiant na powrót, opiekę pilota i rezydenta, 
opiekę pedagogiczną, ubezpieczanie KL, NNW, bagaż, 

GRECJA – Leptokaria – 12 dni

GRECJA – Kokino Nero – 12 dni

GRECJA – Peloponez – 12 dni

 od 2150 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na lato! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 15 EUR opłaty klimatyczne i administyracyjne

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 15 EUR opłaty klimatyczne i administyracyjne

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 80  EUR  obowiązkowo na taksę, przewodników, bilety wstępów
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KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

ZŁOTE PIASKI - najsłynniejszy kurort Bułgarskiej 
Riwiery, położony w pobliżu Warny. Wśród pięknej 
zieleni drzew znajdują się liczne hotele z basena-
mi i terenami rekreacyjnymi. Znajdziesz tu piękne 
plaże, tętniące życiem centrum z licznymi dyskote-
kami i sklepami - to doskonałe miejsce do wakacyj-
nego wypoczynku. 

Hotel Dana Palace*** położony ok. 450 m od 
piaszczystej plaży. Pokoje 4-os oraz apartamenty 
6-os. z łazienką. W pokoju TV, mini bar, klimaty-
zacja. Do dyspozycji basen z bezpłatnymi leżakami 
i parasolami oraz boisko do gry w siatkówkę, water 
polo, tenis stołowy, badminton, rzutki, bilard (płat-
ny), sala do tańców, scena przy basenie. 

Hotel Zdravets**** położonyw centrum, ok. 250 m 

SŁONECZNY BRZEG - jest jednym z najbardziej 
nowoczesnych kurortów w Bułgarii, odwiedzany 
przez turystów z całego świata. Położony wzdłuż 
pięknej piaszczystej plaży. Kurort Słonecznego 
Brzegu znany jest z niezliczonej ilości dyskotek, ba-
rów, kasyn i hoteli. Długa promenada wzdłuż plaży 
niemal do rana tętni życiem, oferując turystom 
liczne atrakcje.

Hotel COLOSSEUM**** - położony jest w centrum 
Słonecznego Brzegu, zaledwie 50 m od plaży. 
W obiekcie znajdują się pokoje 3, 4 os. oraz aparta-
menty 5 os. Wszystkie pokoje w Hotelu Colosseum 
mieszczą łazienkę z prysznicem oraz dysponują 
klimatyzacją i balkonem. Na miejscu dostępny jest 
basenz barem i leżakami.

od plaży. Do dyspozycji gości: pokoje 4-osob. oraz 
6-osobowe dwupoziomowe apartamenty (TV-SAT, 
lodówka/minibarek, klimatyzacja, łazienka). Ośro-
dek posiada odkryty basen, bezpłatne parasole 
i leżaki przy basenie, restaurację, lobby bar, bilard, 
gry internetowe, tenis stołowy, fitness, saunę,  
Wi-Fi – bezpłatny w holu, w pokojach - płatny.

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem • 3 posiłki 
dziennie + prowiant• opieka pilota i rezydenta • 
opieka pedagogiczna • realizacja programu obozu: 
piesze wycieczki, dyskoteki, gry i zabawy na plaży, 
zabawy sportowe, • ubezpieczenie KL i NW 

CENA ZAWIERA: • przelot samolotem • 7/10/11 
noclegów • 3 posiłki dz. • opieka kadry • realizacja 
programu wg opcji • ubezp. KL, NNW, bagaż

GRAND HOTEL OASIS **** - znajduje się w centrum 
największego i najbardziej popularnego bułgar-
skiego kurortu Słonecznego Brzegu, znanego jako 
perła na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. 
Kompleks składa się z recepcja (sejf przy recepcji), 
przestronna restauracja, lobby bar, Wi-Fi - bezpłat-
nie, sklep, sala, 3 zewnętrzne baseny, grill, parking.
Młodzież zakwaterowana jest w dużych przestron-
nych apartamentach dwupokojowych składających 
się z pokoju 2 i 3 osobowego. Każdy apartament 
posiada klimatyzację, telewizor, łazienkę i taras.
www.grand-hotel-oasis.sunny-beach.
hotels-burgas.com/pl

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem • 9 noclegów 
• 3 posiłki dziennie + prowiant • opiekę pilota i re-

zydenta • opiekę pedagogiczną • ubezp. KL i NW  
• wycieczkę do Nesebyru

BUŁGARIA – Złote Piaski – 12 dni BUŁGARIA - Samolotem

BUŁGARIA – Słoneczny Brzeg – 12 dni

 od 1690 zł  od 1790 zł

Hotel Zdravets****CENA

12 dni

Hotel Dana Palace***

 od 1790 zł

Hotel
Vigo Grand Oasis***CENA

12 dni

 od 2490 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

8 / 10 / 11 dni

 od 1790 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

RIMINI - miejscowość wypoczynkowa z najwięk-
szą plażą w Europie - doskonale zagospodarowane: 
nadmorskie promenady z licznymi kawiarenkami, 
restauracjami, pizzeriami, lodziarniami, klubami oraz 
dyskotekami zapewniającymi wspaniały wypoczynek 
i dobrą zabawę. Rimini to także zabytkowe stare miasto 
ze śladami antycznej przeszłości oraz dogodna baza 
wypadowadla wycieczek.
Hotel STRADIOT *** znajduje się w dzielnicy Riva-
bella. Do morza z piękną piaszczystą plażą mamy za-
ledwie 100 m. Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 osobowe 
(możliwe łóżka piętrowe) z łazienką, balkonem oraz TV. 
Na terenie hotelu znajduje się basen, recepcja, klima-
tyzowany hol, restauracja, hotelowe patio oraz WI-FI. 
Możliwość dokupienie klimatyzacji w pokoju w cenie 
5 € na dzień.

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem • 8 noclegów • 3 
posiłki dziennie + prowiant • opiekę pilota i rezydenta  
• opiekę pedagogiczną • ubezpieczenie KL i NW.

WŁOCHY – 12 dni

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na lato! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 20 EUR opłata klimatyczna i administracyjna

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 20 EUR opłata klimatyczna i administracyjna

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 40 EUR + obowiązkowe bilety do Mirabilandi i taksa klimatyczna

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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 od 2090 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

HOTEL VILLA MARGHERITA*** Ladispoli – hotel 
znajduje się w centrum miejscowości i jest położony 
przy typowej dla tego regionu plaży z wulkanicznym 
piaskiem (ok 60 m od hotelu). Obiekt oddalony jest ok. 
40 km od centrum Rzymu. Posiada wewnętrzny ogród, 
wygodny basen wyposażony w leżaki i parasole oraz 
przestronny salon. Pokoje 2,3,4 osobowe rozmieszczo-
ne są na pięciu piętrach (niektóre z balkonami), ume-
blowane w prosty, funkcjonalny i wygodny sposób. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w telefon, telewizor 
i połączenie wi-fi. Strona obiektu: http://www.villa-
margherita.srl

CENA ZAWIERA:
7 noclegów w hotelu *** w Rimini • 1 nocleg w hotelu 
*** w Montecatini ze śniadaniem i obiadokolacją • 

wyżywienie: 3 posiłki dziennie w obiekcie docelowym 
• realizacja programu – plażowanie, zawody sportowe, 
gry integracyjne i konkursy, korzystanie z basenu, dys-
koteki • Zwiedzanie Florencji, Pizy, Sieny, Rzymu 
• pobyt w Aquaparku • wykwalifikowaną opiekę pe-
dagogiczną, opiekę rezydenta i pilota w języku polskim, 
kierownika obozu • suchy prowiant na drogę powrotną      
• przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, 
TV) • ubezpieczenie Signal Iduna KL – 10 000 €, NNW 
– 7000 zł i bagaż – 800 zł, • Opłaty na Fundusz Gwa-
rancyjny.

CENA NIE ZAWIERA:
obowiązkowej opłaty 80 € obejmującej: bilet wstępu do 
Aquaparku, taksę klimatyczną, bilety do zwiedzanych 
obiektów, przejazdy środkami komunikacji miejskiej, 

przewodników; świadczeń nie wymienionych w ofer-
cie; napoi do obiadokolacji (oprócz wody).

WŁOCHY – Toskania – 12 dni

 od 2199 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

 od 2299 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni  od 2259 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

SYCYLIA jest wyspą, która od wieków była naturalną 
granicą między Afryką i Europą, o bardzo bogatej 
historii, zabytkach i pięknych krajobrazach. Wioska Tu-
rystyczna Villagio Alkantara*** znajduje się w miejsco-
wości Giardini Naxos, na wschodniej stronie wyspy, ok. 
10 km od Taorminy. To zespół murowanych budynków 
otoczonych zielenią, ok. 750 m od plaży. Zakwaterowa-
nie w 3, 4-osob. pokojach z klimatyzacją (możliwe łóżka 
piętrowe). Na terenie obiektu znajduje się restauracja, 
bar, sala TV, 2 baseny, plac zabaw oraz boisko wie-
lofunkcyjne. (www.villagioalkantara.it)

W PROGRAMIE: 
Całodzienna zabawa w Mirabilandii, wycieczki, gry i za-
wody sportowe (siatkówka plażowa, beach soccer, pił-
ka wodna), zabawy integracyjne i animacje, konkursy, 

CENA ZAWIERA: • transport autokarem • 9 nocle-
gów • wyżywienie: 3 razy dziennie • opiekę pilota, 
wychowawców, ratownika, hiszpańską opiekę 
medyczną • ubezpieczenie NNW i KL • realizację 
programu rekreacyjno- sportowego, kąpiele i pla-
żowanie, dyskoteki, wycieczki fakultatywne.

Lloret de Mar - najsłynniejsze miasto wybrzeża. 
Posiada ładną piaszczystą plażę wzdłuż której 
ciągnie się wysadzana palmami aleja. Miejscowe 
kafejki, bary, sklepiki, a przede wszystkim nowo-
czesne dyskoteki stwarzają niepowtarzalną atmos-
ferę skłaniającą do wypoczynku i zabawy.

Hotel SAMBA*** - obiekt położony ok. 700 m od 
centrum Lloret de Mar i ok. 350 m od plaży. Do dys-
pozycji uczestników pokoje 3 i 4-osobowe z łazien-
kami, balkonami i klimatyzacją. W hotelu znajduje 

Całodzienna zabawa w Eurodisneylandzie.
CENA ZAWIERA: • 7 noclegów w Lloret De Mar FB  
• 1 nocleg w okolicach Paryża HB • transport au-
tokarem • wyżywienie 3 posiłki/ dzień + woda  
• w drodze zwiedzanie Paryża oraz EURODISNEY-
LANDU • opiekę wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej, opiekę pilota i rezydenta, miejscowa 
opieka medyczna • realizacja programu obozu  
• suchy prowiant na drogę powrotną • ubezpiecze-
nie NNW, KL + bagaż • składka na TFG .

PROGRAM: całodzienne zwiedzanie Paryża,  
całodzienna zabawa w EURODISNEYLANDZIE  
(bilet dodatkowo płatny około 50 €). Pobyt w Calleli 
w Hiszpanii.

się duży basen, bar, restauracja, winda, sala TV, bo-
isko do siatkówki, odpłatnie: sejf, automaty do gier, 
bilard, sala do gier. Na terenie obiektu prowadzone
są animacje.

Hotel CARIBE*** - położony od plaży ok. 250 m 
w miejscowości Lloret de Mar. Hotel specjalizujący 
się w przyjmowaniu grup młodzieżowych z całego 
świata. Na terenie obiektu znajduje się basen, bar
tarasowy, pokój gier, sale telewizyjne, 2 bary, 
restauracja ze szwedzkim stołem. Pokoje 3, 4, 5 
osobowe z klimatyzacją i łazienkami.

dyskoteki, plażowanie i zwiedzanie okolicy. Zwiedzanie 
Pompei oraz zwiedzanie z przewodnikiem Rzymu.

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem, 7 noclegów na 
Sycylii, wyżywienie 3 x dziennie, 1 nocleg w hotelu 
w okolicach Rzymu, opiekę kadry pedagogicznej, rezy-
denta, pliota i kierownika, realizację programu obozu, 
wycieczki do Syrakuz, Katanii, Taorminy, na Etnę, do 
Pompei i do Rzymu, ubezpieczenie KL, NNW i bagaż.

CENA NIE ZAWIERA: Obowiązkowej opłaty (100 €) za 
bilet wstępu do Mirabilandii, przejazd środkami komu-
nikacji miejskiej i przewodnika w Rzymie i w Pompe-
jach, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taksy 
klimatycznej.

SYCYLIA + Rzym – 12 dni

HISZPANIA – Lloret de Mar – 12 dni HISZPANIA + Paryż - 12 dni

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na lato! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 20 € opłaty lokalne

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 35 € opłaty lokalne

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
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CHORWACJA – Pag – 10 / 12 dni

CHORWACJA – Drvenik – 12 dni

CHORWACJA – Makarska – 12 dni

PAG - malownicze turystyczne miasteczko z niepo-
wtarzalną atmosferą Starego Miasta. W centrum 
znajdują się przytulne kawiarenki, sklepy z pamiąt-
kami, dyskoteki, w pełni wyposażona strzeżona 
piaszczysto żwirkowa plaża miejska, a w okolicy 
- jedne z najlepszych tras rowerowych w Chorwacji.

Pensjonat „Cik” położony jest w odległości 300 m 
od morza i około 500 m od centrum, gdzie znajdują 
się główne atrakcje wyspy. Zakwaterowanie w po-
kojach 2,3 os. lub apartamentach 4, 5 osobowych 
z łazienkami. Wypożyczalnia rowerów.

DRVENIK - położony na Riwierze Makarskiej, to 
modny europejski region z krystalicznie czystym 
morzem, zagajnikami figowymi, migdałowymi 
i piniowymi. Uroku dodają jej majestatyczne góry 
Biokovo, opadające wprost do lazurowego morza.

Kompleks Hotelowy HERCEG **/*** przeznaczony 
jest specjalnie do wypoczynku młodzieży. Wchodzi 
w skład kompleksu trzech hoteli położony 200 me-
trów od morza, pokoje 2-5 osobowe, w większości
z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na 
morze! Do Waszej dyspozycji jest boisko sportowe 
do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa 
stołowego oraz przestronna sala.

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem • 9 noclegów 
• 3 posiłki dziennie + prowiant • opiekę pilota i re-
zydenta • opiekę pedagogiczną • ubezp. KL i NW  

MAKARSKA - góry i morze w jednym miejscu! Do 
tego niezawodne słońce i młodzi ludzie z całego 
świata - to właśnie Riviera Makarska! Czekają na 
Ciebie morskie kąpiele w krystalicznie czystej wo-
dzie. Doskonale rozwinięta infrastruktura sportowa 
pozwala na aktywne spędzenie wakacji, a urokliwa
starówka urzeka wąskimi uliczkami i kusi waka-
cyjnym gwarem. Kameralny pensjonat - położony 
w willowej części Makarskiej, około 450 m od plaży. 
Zakwaterowanie w apartamentach 4-osobowych, 
składających się z dwóch sypialni, aneksu kuchen-
nego i łazienki lub w pokojach 2, 3, 4-osobowych, 
ładnie umeblowanych, każdy z łazienką i balko-
nem. Klimatyzacja dostępna w każdym pokoju na 
życzenie +50 euro/turnus/pokój. Sklepy, stragany,
kawiarnie w odległości ok. 300 m. Odległość od 
restauracji ok. 70 m.

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem • 9 noclegów 

• 3 posiłki dziennie + prowiant • opiekę kadry pe-
dagogicznej, pilota i rezydenta • miejscową opiekę 
medyczną • ubezpieczenie KL, NNW.

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem • 7/9 nocle-
gów • 3 posiłki dziennie + prowiant • opiekę pilota 
i rezydenta • opiekę pedagogiczną • ubezp. KL i NW

 od 1550 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

10/12 dni

 od 1950 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

 od 1980 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na lato! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 10 € opłaty klimatyczne

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 15 € opłaty klimatyczne

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 20 € opłaty klimatyczne
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CZARNOGÓRA – 12 dni

SUTOMORE - nadmorska miejscowość położona 
na Rivierze Barskiej. Dobrze zagospodarowana 
żwirkowo-piaszczysta plaża miejska i piękny dep-
tak zapewniają wiele rozrywek.
Pensjonat MIJO - Kameralny, rodzinny obiekt. 
Odległość do plaży kamienisto - żwirkowej ok. 300 
m, do centrum Baru ok.15- 20 minut spacerem. 
Pokoje: 2, 3 i 4 os. lub apartamenty 2 pok. 2+3 os. 
z łazienką i klimatyzacją indywidualną. Większość 
pokoi posiada balkon. Na terenie obiektu jest basen 
oraz stołówka.

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem • 9 noclegów 
• 3 posiłki dziennie: śniadanie, lunch i obiadokola-
cję • opiekę pedagogiczną, pilota i rezydenta, kie-
rownika • miejscową opiekę medyczną • wycieczkę 
objazdową po Czarnogórze • realizację programu  
• ubezp. KL, NNW.

 od 1850 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

 od 2090 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

12 dni

 od 2090 zł

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWECENA

10 dni

NEUM - jedyne miasto położone na południowym 
zachodzie Bośni i Hercegowiny z dostępem do Mo-
rza Adriatyckiego. Miasto położone jest na kilkuki-
lometrowym odcinku wybrzeża dalmatyńskiego 
pomiędzy chorwackimi miejscowościami.

Hotel Stella *** położony ok 500 m od plaży. 
Posiada pokoje 2-5 os. z łazienkami i klimatyzacją. 
Do dyspozycji jest ogród z restauracją, zaplecze re-
kreacyjne: sala gier i sala ze stołami do ping-ponga. 
Hotel posiada zewnętrzny basen.

CENA ZAWIERA: 9 noclegów • 3 posiłki dziennie, 
suchy prowiant na drogę powrotną • przejazd au-
tokarem • opieka wychowawców, pilota, rezyden-

LAZUROWE WYBRZEŻE - najsłynniejsza i najpięk-
niejsza część francuskiego wybrzeża Morza Śród-
ziemnego. To tutaj właśnie położone są słynne na 
całym świecie miejscowości Saint Tropez, Saint 
Raphael, Nicea, Cannes, Monaco. Port Grimaud - 
Mała miejscowość położona w centralnej części 
Lazurowego Wybrzeża, nad zatoką Saint-Tropez, 
poprzecinana licznymi kanałami, zwana Wenecją 
Lazurowego Wybrzeża.

Camping Les Prairies de la Mer ***** w Port 
Grimaud k/Saint Tropez. Pięciogwiazdkowy cam-
ping przylegający bezpośrednio do morza, 
piaszczysta plaża, zakwaterowanie w domkach 
campingowych dla 4/6-osób (ok. 28 m2), z dwie-
ma wydzielonymi sypialniami . Na campingu do 
dyspozycji gości: restauracje, bary, klub-dyskoteka, 
sklepy, telefony, pralnia, wypożyczalnia rowerów, 
windserfingu, spadochronu, bezpłatne korty 
tenisowe (4), boisko do piłki nożnej i siatkówki 
plażowej.

CENA ZAWIERA: zawiera 8 noclegów, autokar, 
pełne wyżywienie (kuchnia polska) w wersji 
cateringowej, opieka rezydenta i kadry pedago-
gicznej,francuska opieka medyczna, wycieczka 
do Saint Tropez, wycieczka do starego Grimaud, 
ubezpieczenie.

ta, ratownika na plaży miejskiej • ubezpieczenie  
KL i NNW • realizacja programu • wycieczka do 
wpisanego na listę UNESCO Dubrownika • w drodze 
powrotnej zwiedzanie Splitu

CHORWACJA – BOŚNIA – 12 dni

FRANCJA – Port Grimaud – 10 dni

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE

Propozycje sprawdzonych wyjazdów na lato! Zobacz naszą pełną i aktualną ofertę na www.indexpolska.com.pl

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 20 € opłaty lokalne

+ 20 zł - obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
+ 20 € opłaty lokalne
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