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WYCIECZKI KRAJOWE
Tanie wycieczki
Tanie wycieczki
Jednodniowe wycieczki
Energylandia, Kłodawa, Ekstremalna Srebrna Góra
Jednodniowe wycieczki dla najmłodszych
Toruń + Golub – Dobrzyń/Bydgoszcz, Białowieża
Integracja i zabawa w okolicach Poznania
Trójmiasto – Mierzeja Wiślana, Nadmorska Przygoda, Integracja w Bornym Sulinowie
Wycieczki dwudniowe lub trzydniowe: Wrocław, Warszawa, Kłodawa – Ślesin
Wycieczki dwudniowe: Łeba – Kaszuby, Szklarska Poręba – Kowary, Kotlina Kłodzka
Wycieczki dwudniowe: Gniew – Malbork – Pelplin, Wolin – Międzyzdroje, Kołobrzeg
Wycieczki trzydniowe: Trójmiasto z Malborkiem i Kaszubami + Szlak Zielonej Energii
Wycieczki trzydniowe: Pomorze Zachodnie
Wycieczki trzydniowe: Kotlina Kłodzka
Wycieczki trzydniowe: Karkonosze
Wycieczki trzydniowe: Kraków w różnych odsłonach
Wycieczki trzydniowe: Góry Świętokrzyskie, Kazimierz Dolny, Lublin, Sandomierz
Wycieczki trzydniowe: 3 dni – 3 miasta, Warmia i Mazury
Szlak Orlich Gniazd, Zakopane – Kraków – Wieliczka, Szlak Kaszubski

str. 4
str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 9
str. 10
str. 11
str. 12
str. 13
str. 14
str. 15
str. 16
str. 17
str. 18
str. 19
str. 20
str. 21
str. 22

WYCIECZKI ZAGRANICZNE
Wycieczki dla nauczycieli
Niemcy – wycieczki jednodniowe: Tropical Islands, Berlin
Niemcy – wycieczki dwudniowe: Berlin + Poczdam, Berlin + Saksonia
Niemcy – Szwajcaria Saksońska, Drezno, Miśnia
Niemcy – Heide Park, Serengeti, Phaneo; BAWARIA – ZAMKI I MIASTA
Dania, Niemcy, Szwecja
Wycieczki dwu i trzydniowe: Praga, Praga – Drezno – Szwajcaria Saksońska
Czechy – Biała Szkoła w Karkonoszach
Litwa – Wilno
Austria – Wiedeń, Wiedeń – Dolina Wachau
Węgry – Budapeszt i Zakole Dunaju, 4 Stolice
Wielka Brytania – Belgia – Francja
Wielka Brytania – Angielska Zielona Szkoła
Francja – Paryż i wizyta w Eurodisnaylandzie, Południowa Francja
Wielka Brytania – Szkocja z Loch Ness, Anglia śladami Szekspira i Harrego Pottera
Włochy – wycieczki siedmiodniowe
Hiszpania – samolotem lub autokarem
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TANIE WYCIECZKI SZKOLNE
KARKONOSZE – WROCŁAW – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Przejazd w Karkonosze, spacer do Wodospadu Podgórnej, Karpacz – spacer po mieście,
całodzienna wycieczka na Śnieżkę, następnie zejście przez schronisko górskie, dom Śląski,
Strzechę Akademicką i Samotnię do Świątyni Wang; Szklarska Poręba, Wodospad Kamieńczyka
i Szklarki, przejazd do Sobieszowa – wejście na Zamek Chojnik, Wrocław najciekawsze miejsca
Wrocławskiej Starówki; czas do dyspozycji uczestników na pamiątki i posiłek na Wrocławskim
Rynku.

Cena: od 350 zł
KOTLINA KŁODZKA – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Przyjazd do Międzygórza, spacer do największego i najwyższego wodospadu w Masywie
Śnieżnika – wodospadu Wilczki, piesza wędrówka na Igliczną do Sanktuarium Matki Bożej
Śnieżnej, Kudowa Zdrój – spacer po parku zdrojowym, wizyta w Kaplicy Czaszek w Czermnej,
droga 100 zakrętów, wejście na Szczeliniec Wielki, wizyta w Rezerwacie Błędne Skały – przejście
labiryntem skalnym, Kopalna Złota w Złotym Stoku – podziemna trasa turystyczna; Lądek Zdrój
– zwiedzanie uzdrowiska oraz wizyta w historycznej pijalni wód „Wojciech”, Kłodzko – spacer po
mieście.

Cena: od 380 zł
SZLAK ORLICH GNIAZD – OJCÓW – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd – Olsztyn, Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec; Ojcowski
Park Narodowy – spacer z przewodnikiem po parku, Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska,
Jaskinia Łokietka, Pieskowa Skała, Pustynia Błędowska – nazywana polską pustynią, będąca
największym w Polsce obszarem lotnych piasków.

Cena: od 370 zł
Ceny zawierają: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota i przewodnika, wyżywienie: 2 śniadania
i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie,
pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny!
Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.

TRÓJMIASTO – MIERZEJA WIŚLANA – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Całodzienna wycieczka do Trójmiasta: Gdynia – Skwer Kościuszki, Sopot – przejście promenadą
nadmorską, wejście na Sopockie Molo, czas wolny dla uczestnika na lody, Gdańsk – zwiedzanie
starówki, uczestnictwo całej grupy w zabawie terenowej GPS – realizowanej na plaży i w lesie,
korzystanie z infrastruktury ośrodka (boiska, basen, kręgle); prelekcja na temat Pomorza, przejazd
do Mikoszewa, wycieczka edukacyjna do ujścia Wisły, wizyta w Krynicy Morskiej – wejście na
latarnię – oglądanie Mierzei Wiślanej.

Cena: od 360 zł
ŚWINOUJŚCIE – MIĘDZYZDROJE – SZCZECIN – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Świnoujście – przeprawa promem, port, falochrony, Trzęsacz – zwiedzanie ruin kościoła,
Międzyzdroje – spacer po mieście, przejście aleją gwiazd, Woliński Park Narodowy – wędrówka
po parku nad Jezioro Turkusowe, zagroda żubrów, Wzgórze Zielonka w Lubinie, Gosań – widok
na klifowe Wybrzeże Bałtyku, zwiedzanie stolicy Pomorza Zachodniego – Szczecina, gry i zabawy
zespołowe.

Cena: od 340 zł
ENERGYLANDIA – SZLAK ORLICH GNIAZD – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd – Olsztyn, Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec; Ojcowski
Park Narodowy, spacer z przewodnikiem po parku, Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska,
Jaskinia Łokietka, Pieskowa Skała, Pustynia Błędowska – nazywana polską pustynią, będąca
największym w Polsce obszarem lotnych piasków, całodzienny pobyt w Energylandii –
największym parku rozrywki na terenie Polski.

Cena: od 350 zł
Ceny zawierają: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota i przewodnika, wyżywienie: 1 lub
2 śniadania i 1 lub 2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW, 1 nocleg w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym
lub pensjonacie, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny!
Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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JEDNODNIOWE WYCIECZKI – POLSKA
TORUŃ – 1 DZIEŃ
W PROGRAMIE:
Wizyta w służącym nauce i zabawie Młynie Wiedzy pierwszym centrum edukacji w regionie
kujawsko – pomorskim, obserwowanie najdłuższego w Polsce Wahadła Foucaulta; spacer wśród
zabytków miasta Kopernika: Stary Rynek, Krzywa Wieża, Ratusz Staromiejski, Pomnik Kopernika,
dwór Artusa, fontanna Flisaka, Dom Kopernika (z zewnątrz), seans w planetarium lub wizyta
w Muzeum Piernika, czas wolny na kupno pamiątek i pierników.

Cena: od 95 zł
WARSZAWA – 1 DZIEŃ
W PROGRAMIE:
Centrum Nauki Kopernik – samodzielne prowadzenie różnego rodzaju doświadczeń, zabawa
z fizyką za pośrednictwem interaktywnych wystaw; spacer po stolicy z przewodnikiem: Zamek
Królewski, Plac Zamkowy, Kościół Św. Anny, Kolumna Zygmunta, Katedra Św. Jana, zabytkowa
Starówka, syrenka, Barbakan, Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza; czas wolny, możliwa
także wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, na Stadionie Narodowym lub w Polskim
Radiu i Telewizji (za dopłatą).

Cena: od 140 zł
WROCŁAW – 1 DZIEŃ
W PROGRAMIE:
Wizyta w słynnym ZOO oraz Afrykarium – kompleksie przedstawiający ekosystemy związane
ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu, znajduje się tu 19 basenów z rafą koralową Morza
Czerwonego, hipopotamami nilowymi, pingwinami przylądkowymi oraz kotikami afrykańskimi,
a dzięki 18 – metrowemu tunelowi można stanąć oko w oko w rekinem! Zwiedzanie miasta:
Stary Rynek, Ostrów Tumski, Katedra Wrocławska; wjazd na najwyższy budynek w Polsce Sky
Tower – panorama Wrocławia; możliwe również wejście do Panoramy Racławickiej lub rejs
statkiem (za dopłatą).

Cena: od 135 zł
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota i przewodnika, bilety wstępu do atrakcji
zawartych w programie.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny!
Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.

ENERGYLANDIA – 1 DZIEŃ
W PROGRAMIE:
Całodzienny pobyt w Energylandii – największym parku rozrywki na terenie Polski. To wyjątkowe
miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to potężny kompleks, w którym na przestrzeni
26 hektarów znajduje się ponad 40 różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowanych urządzeń
i atrakcji, poczynając od tych dla najmłodszych, poprzez rodzinne, a kończąc na najbardziej
ekstremalnych.

Cena: od 199 zł
KOPALNIA SOLI – KŁODAWA – 1 DZIEŃ
W PROGRAMIE:
Kopalnia Soli – przejazd do jedynej w swym rodzaju kopalni w Wielkopolsce; prelekcja na temat
historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą z prędkością 6 m/s
na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi, przejście wyrobiskami korytarzowymi do kaplicy
św. Kingi – opiekunki górników solnych; zakupu pamiątek w sklepie firmowym.

Cena: od 90 zł
SREBRNA GÓRA – EKSTREMALNA WYCIECZKA – 1 lub 2 DNI
W PROGRAMIE:
Integracja poprzez zabawę oraz współzawodnictwo. Do wyboru 3 atrakcje w opcji jednodniowej
oraz 5 atrakcji w opcji dwudniowej: zjazdy na linach – emocjonująca i bezpieczna zabawa,
stanowiąca wprowadzenie w techniki alpinistyczne, ścianka wspinaczkowa, strzelanie z łuków
w strzelnicy XVIII-wiecznego fortu, strzelanie z wiatrówek, wyprawa szlakiem sztolni dawnych
kopalni srebra, turniej mini golfa, zwiedzanie Fortu Donjon – dziedziniec, podziemne
kazamaty, korona fortu z punktami widokowymi, spotkanie z żołnierzem 33 Historycznego
Regimentu Srebrnogórskiego; gry i zabawy zespołowe.
Wszystkie zajęcia prowadzone przez przeszkoloną kadrę na atestowanym sprzęcie.

Cena: od 160 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota, bilety wstępu do atrakcji zawartych
w programie.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny!
Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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JEDNODNIOWE WYCIECZKI DLA NAJMŁODSZYCH
MNISZKI – CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ
PRZYKŁADOWY PROGRAM:
Spacer z przewodnikiem szlakiem ginących zawodów – wizyta w kuźni, warsztacie bednarskim,
u pszczelarza, garncarza, u szewca, u praczki, w dawnym składzie kolonialnym, we wnętrzu
kuchni, u mleczarza, dalej spacer do dawnego spichlerza, oglądanie wnętrza i wyposażenia
dawnej klasy szkolnej, warsztatu wikliniarskiego; warsztaty rzemieślnicze – wikliniarstwo,
ognisko z pieczeniem kiełbasek (we własnym zakresie), herbata.

Cena: od 75 zł
SZLAK PIASTOWSKI – 1 DZIEŃ
W PROGRAMIE:
Wenecja – przejażdżka Żnińską Kolejką Wąskotorową; Biskupin – Muzeum Archeologiczne,
możliwość zapoznania się z epokami: kamienia, brązu, żelaza, jak również zaobserwowania
sposobu życia w tych zamierzchłych czasach. Zobaczymy jak wyglądał łowca mezolityczny,
jakimi posługiwał się narzędziami i jakimi sposobami wykonywano pierwsze narzędzia z brązu
i żelaza; Gniezno – szlakiem królów; (możliwość wizyty w Parku Dinozaurów)

Cena: od 75 zł

TRAPERSKA OSADA – SUPER PRZYGODA I INTEGRACJA
PRZYKŁADOWY PROGRAM:
Przejazd do Traperskiej Osady w Bolechówku, powitanie uczestników przez Trapera, animacja
konkursów w sportowym duchu, placek wiejski drożdżowy, herbata, przeciąganie powozu,
długie stopy, wyścig w szundach, ambona i inne; spotkanie ze zwierzętami, psy Husky, konie,
strusie; biesiada przy palenisku w Chacie Traperów – poczęstunek; wiejska kiełbasa z ogniska,
przejażdżka bryczkami po leśnych duktach lesie.
Wycieczka idealna na klasową integrację.

Cena: od 80 zł
Ceny zawierają: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota, bilety wstępu do atrakcji zawartych
w programie

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.

TORUŃ – GOLUB – DOBRZYŃ – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Zwiedzanie Torunia: Stary Rynek, Krzywa Wieża, Ratusz Staromiejski, Pomnik Kopernika, dwór
Artusa, fontanna Flisaka, Dom Kopernika (z zewnątrz); dostosowany do grupy wiekowej seans
w planetarium; wizyta w pierwszym centrum edukacji w regionie kujawsko-pomorskim –
Młynie Wiedzy – obserwowanie najdłuższego w Polsce Wahadła Foucaulta oraz nauka przez
zabawę na innych wystawach centrum; Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach czyli
Wszechświat na wyciągnięcie ręki; zwiedzanie Zamku Golubskiego oraz konkurs strzelecki (rzut
toporem, włócznią oraz strzelanie z łuku).

Cena: od 260 zł
TORUŃ – BYDGOSZCZ – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Zwiedzanie Torunia: program jw. oprócz Obserwatorium; Bydgoszcz – zwiedzania miasta
z przewodnikiem, Muzeum Wodociągów – nauka co to jest woda i dlaczego nie można bez
niej żyć; Muzeum Mydła i Historii Brudu – zwiedzanie oraz projektowanie własnego mydła,
rejs tramwajem wodnym Brdzie; Exploseum – centrum techniki wojennej, pierwotnie fabryka
zbrojeniowa przeznaczona do zadań militarnych III Rzeszy wzniesiona przez robotników
przymusową pracą; produkowano tu trotyl, nitroglicerynę, proch bezdymny – zwiedzanie
budynków pofabrycznych, ciągów korytarzy i tuneli oraz interaktywnych ekspozycji
muzealnych.

Cena: od 270 zł
BIAŁOWIEŻA – NOWOŚĆ – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Muzeum Przyrodniczo-Leśne – najstarsze muzeum w polskich PN skupiające cenne kolekcje
naukowe i rzadkie okazy, wstęp na wieżę widokową; Park Pałacowy; cerkiew św. Mikołaja;
malownicza Polana Białowieska – podziwianie architektury drewnianej, Park Dyrekcyjny,
dolina Narewki; przejście Szlakiem Dębów Królewskich gdzie drzewa nazwane są imionami
władców polskich polujących w Puszczy Białowieskiej; rezerwat leśny Wysokie Bagno, rozległy
Rezerwat Pokazowy Żubrów; ścieżka dydaktyczna Puszczańskie drzewa; regionalny Skansen
w Białowieży.

Cena: od 420 zł
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota i przewodnika, wyżywienie: 1 lub 2 śniadania
i 1 lub 2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW, 1 nocleg w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym lub
pensjonacie, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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INTERGRACJA BLISKO POZNANIA – SIERAKÓW – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Stado Ogierów, muzeum – zamek Opalińskich, spotkanie z przyrodą w Puszczy Noteckiej,
podchody w lesie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy integracyjne,
strzelnica, gra terenowa z użyciem GPS oraz wykrywaczy metalu, wojskowy tor przeszkód,
konkursy z nagrodami; relaks nad jeziorem i sport w ośrodku z rozbudowaną infrastrukturą
rekreacyjną. Najlepsza wycieczka na koniec szkoły!

Cena: od 240 zł
MRU – ŁAGÓW – spływ kajakowy – 1 lub 2 DNI
W PROGRAMIE:
Przejazd do Międzyrzecza zwiedzanie największej atrakcji Ziemi Lubuskiej, jednego
z najciekawszych i największych obiektów architektury militarnej XX w. w Europie. Międzyrzecki
Rejon Umocniony to potężny system poniemieckich fortyfikacji, powstały w latach
30. XX w. na pograniczu niemiecko – polskim. Położony jest w łuku Odry i Warty oraz rozciąga
na odcinku ok. 100 km – spacer z przewodnikiem, Łagów – zamek Joannitów, Brama
Marchijska, Kaława, spacer nad jezioro, gry zespołowe, spływ kajakiem.

Cena: od 139 zł – wycieczka 1-dniowa
Cena: od 239 zł – wycieczka 2-dniowa
KUŚLIN – AKTYWNA – INTEGRACJA – od 3 do 5 DNI
W PROGRAMIE:
Dni tematyczne, dzień „zagubieni” – geocaching – odnajdywanie skarbów, nauka
rozpoznawania terenu za pomocą mapy, kompasu, nauka rysowania map, dzień „komandosi”–
zajęcia w parku linowym, zjazd tyrolski, budowanie szałasów i maskowanie, wspinaczka
na wieże, przejścia labiryntem podziemnym, dzień „olimpiada”– piłkarzyki w naturalnych
rozmiarach, indiańska siatkówka, streetball, wyścigi leżącymi rowerami, wyścig drewnianych
koni z przeszkodami, dzień „nasze korzenie”– pozwala w niekonwencjonalny sposób
przybliżyć uczestnikom wspaniałą historię regionu Wielkopolski – wycieczka po okolicy,
ognisko z pieczeniem kiełbasek w Biesiadniku Rycerskim, podchody w lesie.

Cena: od 390 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota i przewodnika, ubezpieczenie NNW, noclegi
w nowoczesnym ośrodku wczasowym lub pensjonacie, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie:
śniadania oraz obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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TRÓJMIASTO – MIERZEJA WIŚLANA – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Pobyt na Mierzei Wiślanej: zabawa terenowa – poszukiwanie bursztynowych skarbów za
pomocą lokalizatorów GPS i wykrywaczy metali; zwiedzanie Trójmiasta: Gdańsk z zabytkową
starówką, Dworem Artusa, Domem Uphagena, Gdynia i wizyta w Centrum Nauki Experyment
będącym pracownią doświadczalną dla odkrywców w każdym wieku, Sopot – spacer – przejście
słynnym Monciakiem oraz wejście na molo; korzystanie z infrastruktury ośrodka (boiska, basen,
kręgle). Za dopłatą możliwa wizyta w Malborku.

Cena: od 280 zł
NADMORSKA PRZYGODA – INTEGRACJA – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Pobyt na Mierzei Wiślanej: uczestnictwo w pełnej emocji grze laserowy paintball – okazja
do sprawdzenia sprawności oraz zdolności taktycznych (w pełni bezpieczna, bez siniaków);
Mikoszewo – oglądanie ujścia Wisły; spacer po plaży, ognisko, zabawa terenowa –
poszukiwanie bursztynowych skarbów ukrytych na plaży i w lesie przy pomocy lokalizatorów
GPS i wykrywaczy metali; Krynica Morska – spacer po kurorcie, wejście na latarnię morską;
korzystanie z infrastruktury ośrodka (boiska, basen, kręgle).

Cena: od 280 zł
AKTYWNA INTEGRACJA W BORNYM SULINOWIE – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Powitanie przez oficerów radzieckich, wręczenie przepustek do bazy wojskowej, zakwaterowanie
w obiektach dawnej bazy wojskowej, zabawa paintballowa – mała wojna, wyprawa pojazdem
wojskowym na były poligon ze zwiedzaniem fortyfikacji, zawody na strzelnicy, następnie do
wyboru wycieczka rowerowa do Czaplinka lub spływ kajakowy; biesiada przy ognisku.

Cena: od 350 zł
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota i przewodnika, wyżywienie: 1 śniadanie
i 1 obiadokolacja, ubezpieczenie NNW, 1 nocleg w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie,
pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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WROCŁAW – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Wizyta w słynnym ZOO oraz Afrykarium – kompleksie przedstawiający ekosystemy związane ze
środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. Znajduje się tu 19 basenów z rafą koralową Morza Czerwonego, hipopotamami nilowymi, pingwinami przylądkowymi oraz kotikami afrykańskimi, a dzięki
18 – metrowemu tunelowi można stanąć oko w oko w rekinem. Zwiedzanie miasta: Stary Rynek,
Ostrów Tumski, Katedra Wrocławska (dla młodszych uczestników spacer szlakiem kilkudziesięciu wrocławskich skrzatów spiżowych, podczas którego grupa, z krasnoludkową mapą, podąża
szlakiem Krasnoludków i zwiedza najpiękniejsze zabytki Wrocławia); wjazd na najwyższy budynek
w Polsce Sky Tower, gra miejska, quiz z nagrodami. NOWOŚĆ – KOLEJKOWO!

Cena: od 285 zł
WARSZAWA – 2 lub 3 DNI
W PROGRAMIE:
Centrum Nauki Kopernik – samodzielne prowadzenie doświadczeń, zabawa z fizyką za
pośrednictwem interaktywnych wystaw; Muzeum Powstania Warszawskiego, spacer po stolicy
z przewodnikiem: Zamek Królewski, Plac Zamkowy, Kościół Św. Anny, Kolumna Zygmunta, Katedra
Św. Jana, zabytkowa Starówka, syrenka, Barbakan, Ogrtód Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, spacer
Traktem Królewskim, Powązki – najstarszy cmentarz Warszawy z grobowcami słynnych osobistości,
Łazienki Królewskie, oglądanie Dworku Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli; możliwa także
wizyta na Stadionie Narodowym, w Polskim Radiu, Telewizji oraz Muzeum Żydów Polskich.

Cena: od 299 zł – wycieczka 2-dniowa
Cena: od 440 zł – wycieczka 3-dniowa
KŁODAWA – ŚLESIN – INTEGRACJA – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Kopalnia Soli – prelekcja na temat historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli,
zjazd windą z prędkością 6m/s na poziom 600 m. pod powierzchnią ziemi, przejście wyrobiskami
korytarzowymi do kaplicy św. Kingi – opiekunki górników solnych; wizyta na termach
w Uniejowie lub w parku linowym; spacer nad jezioro, spotkanie z leśniczym; korzystanie
z infrastruktury sportowej ośrodka położonego nad samym brzegiem jeziora.

Cena: od 270 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota i przewodnika, ubezpieczenie NNW,
1 lub 2 noclegi w nowoczesnym ośrodku wczasowym lub hotelu, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym,
wyżywienie: 1 lub 2 śniadania oraz 1 lub 2 obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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ŁEBA – KASZUBY – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego – spacer do punktu widokowego, podziwianie
ruchowych wydm; Sasin – wejście na latarnię morską Stilo; Łeba – spacery brzegiem morza;
Szwajcaria Kaszubska: Pomnik Świętowida Kaszubskiego, Najdłuższa Deska Świata, Muzeum
Ciesielnictwa; Dom Sybiraka; Pociąg historyczny – lokomotywa z wagonami wiozącymi zesłańców
polskich; Replika Łagru; Replika Bunkra „Ptasia Wola” Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
z efektami świetlno – akustycznymi; Dwór z Salina – replika 300-letniego dworku, „Dom Kaszuba
Trapera”, Pomnik poświęcony żołnierzom „Gryfa Pomorskiego”, Największy Fortepian Świata; „Dom
do góry nogami”; Wieżyca – najwyższe wzniesienie Kaszub, podziwianie panoramy z platformy
widokowej.

Cena: od 270 zł
SZKLARSKA PORĘBA – KOWARY – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Zamek Chojnik górujący 627 m. nad ziemią; Karpacz – Świątynia Wang przeniesiona w 1842
z miejscowości Vang, leżącej nad jeziorem Vangsmjøsa w Norwegii; zwiedzanie Sztolni
Kowarskich – tajemnicza i magiczna ścieżka odkrycia przez XII-wiecznych Gwarków – Walonów
rud żelaza i innych cennych kruszców; Wodospad Kamieńczyka – najwyższy wodospad
w polskich Sudetach; spacer po Szklarskiej Porębie; ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Cena: od 239 zł
KOTLINA KŁODZKA – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Kudowa Zdrój – spacer po parku zdrojowym, wizyta w Kaplicy Czaszek w Czermnej;
malownicza droga 100 zakrętów; przejazd do Radkowa, wejście na Szczeliniec Wielki; wizyta
w Rezerwacie Błędne Skały – przejście labiryntem skalnym; Jaskinia Niedźwiedzia – jedna
z najciekawszych jaskiń w Polsce, Kopalna Złota w Złotym Stoku – podziemna trasa turystyczna
– „Sztolnia Gertruda”, spotkanie z Gnomem w Chodniku Śmierci, oglądanie jedynego w Polsce
podziemnego wodospadu w Sztolni Czarnej.

Cena: od 290 zł
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota i przewodnika, wyżywienie: 1 śniadanie
i 1 obiadokolacja, ubezpieczenie NNW, 1 nocleg w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wszystkie bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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GNIEW – MALBORK – PELPLIN – 2 DNI
W PROGRAMIE:
PELPLIN: zwiedzanie bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, uznawanej
za jedną z największych świątyń gotyku ceglanego oraz Góry Jana Pawła II, przejazd do Gniewu:
zwiedzanie zamku – najpotężniejszej twierdzy Zakonu Krzyżackiego po lewej stronie Wisły: żywa
lekcja historii, szkoła rycerska, turniej rycerski, ognisko na podzamczu, nocny spacer po zamku
z pochodniami; Malbork: Zamek Krzyżacki wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Cena: od 299 zł
WOLIN – MIĘDZYZDROJE – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Woliński Park Narodowy: Wapnica, spacer nad jezioro Turkusowe; Muzeum Wolińskiego
Parku Narodowego – spotkanie z przewodnikiem – wspólna wędrówka po parku podczas której
zobaczyć można zagrodę żubrów oraz strome klify wybrzeża Bałtyku; Międzyzdroje – spacer
Aleją Gwiazd oraz promenadą nadmorską; możliwość wejścia do Muzeum Figur Woskowych;
przejazd do Świnoujścia – spacer po śródmieściu, wejście na latarnię morską – podziwianie
widoku ujścia deltowego rzeki Świny oddzielającej Polskę od Niemiec; Fort Gerharda –
oprowadzanie przez przewodnika; inscenizacja historyczna.

Cena: od 285 zł
KOŁOBRZEG – USTRONIE MORSKIE – 2 DNI
W PROGRAMIE:
Kołobrzeg: zwiedzanie miasta z przewodnikiem: port z latarnią morską, Kolegiata Kołobrzeska,
Pomnik Zaślubin, wizyta na okazałym, 100 – metrowym molo, rejs statkiem wycieczkowym; czas
na plażowanie, lody i gofry; moc atrakcji w wiosce indiańskiej: pokaz tresury koni, bezpośredni
kontakt ze zwierzętami, mini ZOO, strzelanie z łuku, przejazd bryczką, jazda konna, tańce,
ciekawostki z życia Indian, charakterystyczne wigwamy i wiele innych.

Cena: od 280 zł
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota i przewodnika, wyżywienie: 1 śniadanie
i 1 obiadokolacja, ubezpieczenie NNW, 1 nocleg w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wszystkie bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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HIT 2019! – SZLAKIEM ZIELONEJ ENERGII – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Przejazd na Żuławy Wiślane i Mierzeję Wiślaną, wycieczka do ujścia Wisły – gdzie zobaczymy
jak największa i najdłuższa rzeka w Polsce wpada do Morza Bałtyckiego, ENERGIA WIATROWA
– wizyta z oprowadzaniem na farmie wiatrowej, w której skład wchodzi 12 wiatraków o mocy
2 MW; ENERGIA WODNA – wizyta wraz z oprowadzaniem w elektrowni wodnej; ENERGIA
SŁONECZNA – wizyta z oprowadzaniem na farmie fotowoltaicznej, Krynica Morska – wejście
na latarnię, uczestnictwo całej grupy w zabawie terenowej GPS realizowanej na plaży i w lesie,
wejście na Wieżycę – najwyższe wzniesienie na Kaszubach, Szymbark – zwiedzanie centrum
etnograficznego (w programie m.in.: Dom do góry nogami i Najdłuższa Deska Świata)

Cena: od 370 zł
TRÓJMIASTO – MALBORK – KASZUBY – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Malbork: zwiedzanie zamku, prelekcja na temat Pomorza, spacery po plaży, całodzienna
wycieczka do Trójmiasta: Gdynia – wizyta w CENTRUM NAUKI EXPERYMENT, Sopot – przejście
promenadą nadmorską, wejście na Sopockie Molo, czas wolny dla uczestnika na lody, Gdańsk
– zwiedzanie starówki, uczestnictwo całej grupy w zabawie terenowej GPS – realizowanej na
plaży i w lesie, wejście na Wieżycę, najwyższe wzniesienie na Kaszubach, Szymbark – zwiedzanie
centrum etnograficznego – między innymi: Dom do góry nogami, Najdłuższa Deska Świata,
korzystanie z infrastruktury ośrodka (boiska, basen, kręgle).

Cena: od 399 zł
TRÓJMIASTO AKTYWNIE – PAINTBALL + GPS – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Mikoszewo, spacer i oglądanie ujścia Wisły do morza, gra paintballowa – (laserowa, bezpieczna,
bez siniaków) – ćwiczenia, manewry; spacery po plaży, całodzienna wycieczka do Trójmiasta:
Gdynia – CENTRUM NAUKI EXPERYMENT, przejazd do Sopotu – przejście promenadą
nadmorską, wejście na Sopockie Molo, Gdańsk – zwiedzanie starówki z przewodnikiem,
uczestnictwo całej grupy w zabawie terenowej – realizowanej na plaży i w lesie za pomocą
lokalizatorów GPS i wykrywaczy metali, Krynica Morska – wejście na latarnię, korzystanie
z infrastruktury ośrodka (boiska sportowe, basen, kręgle).

Cena: od 420 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi w nowoczesnym ośrodku z bogatą infrastrukturą sportową, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 2 śniadania oraz 2 obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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ŚWINOUJŚCIE – MIĘDZYZDROJE – SZCZECIN – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Świnoujście – przeprawa promem, port, falochrony, latarnia Morska, zwiedzanie Fortu Gerharda
i Twierdzy Morskiej gdzie na własnej skórze można poczuć smak wojskowej służby, Trzęsacz –
zwiedzanie ruin kościoła, lekcja historii i geografii w muzeum multimedialnym na 15 Południku,
Międzyzdroje – spacer po mieście, przejście aleją gwiazd, Woliński Park Narodowy – wędrówka
po parku nad Jezioro Turkusowe, zagroda żubrów, Wzgórze Zielonka w Lubinie, Gosań – widok
na klifowe Wybrzeże Bałtyku, zwiedzanie stolicy Pomorza Zachodniego – Szczecina.

Cena: od 400 zł
POMORZE ZACHODNIE – BERLIN – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Niechorze – wejście na latarnię morską, prelekcja na temat wybrzeża Bałtyku, Trzęsacz,
zwiedzanie ruin kościoła oraz muzeum, Międzyzdroje – spacer po mieście, wizyta w gabinecie
Figur Woskowych, przejście aleją gwiazd, Woliński Park Narodowy – wędrówka po parku
nad Jezioro Turkusowe, zagroda żubrów, Szczecin – przechadzka wśród XVIII wiecznych
zabudowań, Muzeum Narodowe, Plac Orła Białego, Pałac pod Globusem, gotyckiej katedry
św. Jakuba, Zamek Książąt Pomorskich, Plac Solidarności, Wały Chrobrego, Akademia Morska,
Berlin (program do ustalenia).

Cena: od 430 zł
ŚWINOUJŚCIE – MIĘDZYZDROJE – STRALSUND – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Świnoujście – przeprawa promem, port, latarnia Morska, zwiedzanie Fortu Gerharda i Twierdzy
Morskiej, gdzie na własnej skórze można poczuć smak wojskowej służby, Międzyzdroje –
spacer po mieście, wizyta w gabinecie Figur Woskowych, przejście aleją gwiazd, Woliński Park
Narodowy – wędrówka po parku nad Jezioro Turkusowe, zagroda żubrów, Wzgórze Zielonka
w Lubinie, Gosań – widok na klifowe Wybrzeże Bałtyku, Stralsund – wyprawa do oceanarium
(sześć różnych sekcji, w których znajduje się 45 akwariów przedstawiających morza północne);
Gondola w Zinnowitz (specjalna kapsuła zanurza się w morzu, gdzie przez okna obserwujemy
podwodne życie Morza Bałtyckiego).

Cena: od 399 zł + 15 €
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi w nowoczesnym ośrodku wczasowym, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 2 śniadania oraz 2 obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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KOTLINA KŁODZKA – WYPRAWA PO ZŁOTO – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Kłodzko – zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej wraz z podziemiami, Kudowa Zdrój – spacer po parku
zdrojowym, wizyta w Kaplicy Czaszek w Czermnej, droga 100 zakrętów, przejazd do Radkowa,
wejście na Szczeliniec Wielki, wizyta w Rezerwacie Błędne Skały – przejście labiryntem skalnym,
Jaskinia Niedźwiedzia – jednej z najciekawszych jaskiń w Polsce, Kopalna Złota w Złotym Stoku
– podziemna trasa turystyczna – „Sztolnia Gertruda”, spotkanie z Gnomem w Chodniku Śmierci,
oglądanie jedynego w Polsce podziemnego wodospadu w Sztolni Czarnej.

Cena: od 420 zł
KOTLINA KŁODZKA – PODZIEMNYM SZLAKIEM – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Nowa Ruda – wizyta w kopalni węgla, przejazd podziemną kolejką, która jest pierwszą tego
typu atrakcją w Polsce, a czwartą w Europie, Kopalnia Złota w Złotym Stoku – podziemna trasa
turystyczna, zwiedzanie z przewodnikiem „Sztolni Gertruda”, spotkanie z Gnomem w Chodniku
Śmierci, oglądanie jedynego w Polsce podziemnego wodospadu w Sztolni Czarnej, Kudowa
Zdrój – spacer po parku zdrojowym, wizyta w Kaplicy Czaszek w Czermnej, droga 100 zakrętów,
przejazd do Radkowa, wejście na Szczeliniec Wielki, Walimia – zwiedzanie dawnego, owianego
tajemnicą, kompleksu III Rzeszy „Riese” oraz Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.

Cena: od 420 zł
KOTLINA KŁODZKA + SKALNE MIASTO /PRAGA/– 3 DNI
W PROGRAMIE:
Kopalna Złota w Złotym Stoku – podziemna trasa turystyczna – „Sztolnia Gertruda”, spotkanie
z Gnomem w Chodniku Śmierci, oglądanie jedynego w Polsce podziemnego wodospadu
w Sztolni Czarnej, Jaskinia Niedźwiedzia – jedna z najciekawszych jaskiń w Polsce, Kudowa
Zdrój – spacer po parku zdrojowym, wizyta w Kaplicy Czaszek w Czermnej, droga 100
zakrętów, przejazd do Radkowa, wejście na Szczeliniec Wielki, wizyta w Rezerwacie Błędne
Skały – przejście labiryntem skalnym, Skalne Miasto w Czechach – Adrspach – spacer wśród
malowniczych form skalnych oraz rejs łódką po jeziorze w towarzystwie flisaków.
* istnieje również możliwość realizacji całodniowej wycieczki do Pragi

Cena: od 435 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 2 śniadania oraz
2 obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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KARKONOSZE – KOTLINA JELENIOGÓRSKA – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Przejazd w Karkonosze, spacer do Wodospadu Podgórnej, przejazd do Kowar – zwiedzanie
Sztolni Kowarskich, trasa 1200 m., Karpacz – spacer po mieście, całodzienna wycieczka na Śnieżkę,
następnie zejście przez schronisko górskie, dom Śląski, Strzechę Akademicką, Samotnię do
Świątyni Wang; Szklarska Poręba, Wodospad Kamieńczyka i Szklarki, przejazd do Sobieszowa
– wejście na Zamek Chojnik, zwiedzanie z przewodnikiem.
* istnieje również możliwość realizacji całodniowej wycieczki do Drezna lub Pragi

Cena: od 370 zł
KARKONOSZE – WROCŁAW – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Wizyta w słynnym ZOO Wrocławskim oraz Afrykarium – kompleks przedstawiający różne
ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu, łącznie znajduje się tu
19 basenów i zbiorników przedstawiających m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, hipopotamy
nilowe, ryby słodkowodne jezior Malawi i Tanganiki, przejazd w Karkonosze; Karpacz – spacer
po mieście; całodzienna wycieczka na Śnieżkę, następnie zejście przez schronisko górskie,
dom Śląski, Strzechę Akademicką, Samotnię do Świątyni Wang; Szklarska Poręba, Wodospad
Kamieńczyka i Szklarki, przejazd do Sobieszowa – wejście na Zamek Chojnik, zwiedzanie
z przewodnikiem.

Cena: od 399 zł
PARK MUŻAKOWSKI – KARKONOSZE – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Park Mużakowski, przez który przebiega korytem Nysy Łużyckiej polsko-niemiecka granica.
Jego obszar, obejmujący łącznie przeszło 700 ha, podzielony jest asymetrycznie rzeką pomiędzy
niemiecki Bad Muskau (Saksonia) i polską Łęknicę (woj. lubuskie). Obie części łączą dwa mosty
parkowe, Most Podwójny oraz Most Angielski. Karpacz – spacer po mieście, całodzienna
wycieczka na Śnieżkę, zejście przez schronisko górskie, dom Śląski, Strzechę Akademicką,
Samotnię do Świątyni Wang; Szklarska Poręba, Wodospad Kamieńczyka i Szklarki, Sobieszów
– wejście na Chojnik, zwiedzanie z przewodnikiem.
* istnieje również możliwość realizacji całodniowej wycieczki do Drezna lub Pragi

Cena: od 389 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi w nowoczesnym ośrodku wczasowym lub pensjonacie, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 2 śniadania oraz 2 obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.

KRAKÓW – WIELICZKA – OJCÓW – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Ojcowski Park Narodowy – spacer z przewodnikiem po parku, Maczuga Herkulesa, Brama
Krakowska (możliwość dodatkowego wejścia do jaskini Łokietka) Kraków: Plac Matejki
z Pomnikiem Grunwaldzkim, Barbakan i Brama Floriańska; Rynek Główny (Kościół Mariacki,
Sukiennice), Pałac Biskupi („okno papieskie”); Kościół Franciszkanów, Wzgórze Wawelskie: zamek
wraz z dziedzińcem z zewnątrz, Katedra Wawelska – wnętrze, Kazimierz Żydowski (Synagoga
Izaaka, Stara Synagoga, Synagoga i Cmentarz Remuh – z zewnątrz, Wieliczka – zwiedzanie
kopalni soli trasą turystyczną

Cena: od 435 zł
KRAKÓW – OŚWIĘCIM – WIELICZKA – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Oświęcim – zwiedzanie z przewodnikiem obozu zagłady Auschwitz oraz Birkenau, Kraków:
Plac Matejki z Pomnikiem Grunwaldzkim, Barbakan i Brama Floriańska; Rynek Główny (Kościół
Mariacki, Sukiennice), Pałac Biskupi („okno papieskie”); Kościół Franciszkanów, Wzgórze
Wawelskie: zamek wraz z dziedzińcem z zewnątrz, Katedra Wawelska – wnętrze, Kazimierz
Żydowski (Synagoga Izaaka, Stara Synagoga, Synagoga i Cmentarz Remuh – wewnątrz,
Wieliczka – zwiedzanie kopalni soli trasą turystyczną.

Cena: od 455 zł
KRAKÓW – OJCÓW – BOCHNIA – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Oświęcim – zwiedzanie z przewodnikiem obozu zagłady Auschwitz oraz Birkenau, Kraków:
Plac Matejki z Pomnikiem Grunwaldzkim, Barbakan i Brama Floriańska; Rynek Główny (Kościół
Mariacki, Sukiennice), Pałac Biskupi („okno papieskie”); Kościół Franciszkanów, Wzgórze
Wawelskie: zamek wraz z dziedzińcem z zewnątrz, Katedra Wawelska – wnętrze, Kazimierz
Żydowski (Synagoga Izaaka, Stara Synagoga, Synagoga i Cmentarz Remuh – wewnątrz, Bochnia
– zwiedzanie podziemi najstarszej polskiej kopalni soli.

Cena: od 440 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi w hotelu,
pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 2 śniadania oraz 2 obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji
zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Dąb Bartek – najstarsze drzewo w Polsce, Chęciny – zwiedzanie Jaskini Raj, Wzgórze Karczówka
– punkt widokowy, szkolenie na czarownicę i zbója świętokrzyskiego, wejście na Łysą Górę:
zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, Klasztor na Św. Krzyżu, obserwowanie gołoborza
z platform widokowych, zwiedzanie Kielc, zwiedzanie Dworku oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza,
wizyta w GEO PARKU – warsztaty w kamieniu, zajęcia praktyczne oraz multimedialna Kapsuła 5D,
zabawy i gry integracyjne.

Cena: od 410 zł
NA WSCHÓD OD WISŁY – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Czarnolas – zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego, Puławy – spacer po parku Czartoryskich,
Kazimierz Dolny – spacer z przewodnikiem: rynek, kościół Farny, Góra Trzech Krzyży, wizyta
w Kozłówce – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich, Lublin – zabytki
Starego Miasta – Zamek Lubelski, rynek Starego Miasta, Archikatedra Lubelska, Bazylika
św. Stanisława i Klasztor oo. Dominikanów, zwiedzanie Sandomierza: spacer uliczkami Starego
Miasta, katedra, przejście obok Collegium Gostomianum, Domu Długosza i Zamku Królewskiego,
wejście na Bramę Opatowską – widok na panoramę Sandomierza i okolic, przejazd do
Oblęgorka zwiedzanie Dworku oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza.

Cena: od 420 zł
LUBLIN – SANDOMIERZ – ZAMOŚĆ – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Kazimierz Dolny – spacer z przewodnikiem: rynek, kościół Farny, Góra Trzech Krzyży, wizyta
w Kozłówce – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich, Lublin – zabytki
Starego Miasta – Zamek Lubelski, rynek Starego Miasta, Archikatedra Lubelska, Bazylika
św. Stanisława i Klasztor oo. Dominikanów, przejazd do Zamościa – zwiedzanie Starego Miasta
nazywanego „perłą renesansu” i „Padwą północy”. Sandomierz: spacer uliczkami Starego Miasta,
katedra, przejście obok Collegium Gostomianum, Domu Długosza i Zamku Królewskiego, wejście
na Bramę Opatowską – widok na panoramę Sandomierza i okolic.

Cena: od 450 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi w pensjonacie lub gospodarstwie agroturystycznym, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 2 śniadania
oraz 2 obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.

3 DNI 3 MIASTA – GDAŃSK – WARSZAWA – KRAKÓW
W PROGRAMIE:
Trójmiasto – GdynIa – zwiedzanie Skweru Kościuszki, Sopot – przejście promenadą
nadmorską, wejście na Sopockie Molo, Gdańsk – zwiedzanie starówki z przewodnikiem;
Warszawa: wizyta w Centrum Nauki Kopernik spacer z pilotem po najciekawszych zakątkach
Starego Miasta;
Kraków: Plac Matejki z Pomnikiem Grunwaldzkim, Barbakan i Brama Floriańska; Rynek Główny
Pałac Biskupi („okno papieskie”); Kościół Franciszkanów Wzgórze Wawelskie: zamek wraz
z dziedzińcem z zewnątrz, Katedra Wawelska – wnętrze

Cena: od 499 zł
MAZURY – WYSPA KORMORANÓW – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Pola Grunwaldzkie – upamiętniające zwycięską bitwę15 lipca 1410 roku, Gietrzwałd –
Sanktuarium Maryjne (alternatywnie wizyta w Olsztynku), Kętrzyn – zwiedzanie okrytej tajemnicą
kwatery Hitlera – Wilczego Szańca, Giżycko – 4 godziny rejs na Wyspę Kormoranów – przez
jez. Niegocin, kanał Łuczański, na którym znajduje się most obrotowy, przez przepiękne jez.
Kisajno, na którym znajduje się rezerwat dzikiego ptactwa, przez jez. Łabap oraz jez. Dobskie,
się sławna Wyspa Kormoranów; wizyta w Świętej Lipce – jednym z najbardziej znanych w Polsce
Sanktuariów Maryjnych, Reszel – dawne miejsce spotkań czarownic, zwiedzanie Zamku Biskupów
Warmińskich, Olsztyn – zwiedzanie stolicy województwa warmińsko-mazurskiego.

Cena: od 440 zł
W SERCU WARMII – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Malbork – zwiedzanie zamku krzyżackiego, Pochylnie Buczyniec – dwie najważniejsze
pochylnie Kanału Elbląskiego – „Buczyniec”, „Kąty”– to zespół budowli hydrotechnicznych, które
pozwalają na pokonanie przez statki 100-metrowej różnicy poziomów wody między jeziorem
Jeziorak i Zalewem Wiślanym, Olsztyn – seans w planetarium, zwiedzanie stolicy województwa
warmińsko-mazurskiego, Olsztynek – zwiedzanie skansenu oraz warsztaty edukacyjne (tematyka
do ustalenia), wizyta na Polach Grunwaldzkich – upamiętniających zwycięską bitwę 15 lipca
1410 roku, przejazd i spacer na Górę Dylewską – najwyższe wzniesienie Wzgórz Dylewskich
i jednocześnie całej północno-wschodniej Polski.

Cena: od 429 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym lub hotelu, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 2 śniadania oraz 2 obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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SZLAK KASZUBSKI – ŁEBA – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Słowiński Park Narodowy – spacer do punktu widokowego, podziwianie ruchowych wydm,
Łeba – zwiedzanie miasta, spacery po plaży, przejazd do Sasina, wejście na latarnię morską Stilo,
Kaszuby: wejście na Wieżycę, najwyższe wzniesienie na Kaszubach, Szymbark – zwiedzanie
centrum etnograficznego – między innymi: Dom do góry nogami, Najdłuższa Deska Świata,
Wdzydze Kiszewskie – zwiedzanie skansenu etnograficznego, Lubiana – zwiedzanie fabryki
porcelany – która wyspecjalizowała się w produkcji białej, twardej porcelany o wysokich
parametrach jakościowych.

Cena: od 390 zł
SZLAKIEM ORLICH GNIAZD – OJCÓW – 2 lub 3 DNI
W PROGRAMIE:
Wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd – Olsztyn, Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec; Ojcowski
Park Narodowy – spacer z przewodnikiem po parku, Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska,
Jaskinia Łokietka, Pieskowa Skała, Pustynia Błędowska – nazywana polską pustynią, a także
największym w Polsce obszar lotnych piasków, Tarnowskie Góry – wizyta w Sztolni Czarnego
Pstrąga – przepłynięcie łodziami 600 metrowego odcinka sztolni.
POLECAMY DODATKOWĄ WIZYTĘ W ENERGYLANDII.

Cena: od 299 zł wycieczka 2-dniowa
Cena: od 399 zł wycieczka 3-dniowa
ZAKOPANE – KRAKÓW – WIELICZKA – 3 DNI
W PROGRAMIE:
Kraków: Plac Matejki z Pomnikiem Grunwaldzkim, Barbakan i Brama Floriańska; Rynek Główny
(Kościół Mariacki, Sukiennice), Pałac Biskupi („okno papieskie”); Kościół Franciszkanów, Wzgórze
Wawelskie: zamek wraz z dziedzińcem z zewnątrz, Katedra Wawelska – wnętrze, przejazd do
Poronina, Zakopane: spacer Krupówkami, Gubałówka – wejście i zejście pieszo, możliwość
skorzystania z basenów termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej, Wieliczka – zwiedzanie kopalni soli.
* istnieje możliwość realizacji 3 dniowego programu tylko w Zakopanem w cenie 399 zł

Cena: od 450 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi w nowoczesnym ośrodku wczasowym lub pensjonacie, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie: 2 śniadania oraz 2 obiadokolacje, bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.

PROPOZYCJE WYCIECZEK DLA NAUCZYCIELI
BUDAPESZT I ZAKOLE DUNAJU + WIECZÓR WĘGIERSKI
W PROGRAMIE:
Wzgórze Zamkowe: neogotycki kościół Macieja, baszty rybackie, pomnik św. Trójcy, Zamek
Królewski – z zewnątrz, Plac Millennium, spacer po Vorasliget, wieczór w wegierskiej czardzie,
drink powitalny, bogate menu + deser, degustacja wina, muzyka na żywo, Bazylika św. Stefana,
Vaci ut, Parlament – zwiedzanie wnętrz; BUDAPESZT NOCĄ: Góra Gellerta – zwiedzanie, przejazd
ulicami miasta, gdzie można podziwiać pięknie oświetlone budapesztańskie mosty, możliwość
rejsu po Dunaju. Zakole Dunaju: Szentedre, Wyszehrad, Esztergom – zwiedzanie Bazyliki.

BORNHOLM – ZWIEDZANIE + ROZRYWKA NA LUKSUSOWYM STATKU
W PROGRAMIE:
Przejazd przez miasteczko Aakirkeby do Rytterknaegten, wejście na wieżę położoną na
najwyższym wzniesieniu na wyspie, przejazd do Olsker i zwiedzanie kościoła rotundowego,
przejazd do Hammershus i zwiedzanie największych w Skandynawii ruin zamku
średniowiecznego, przejazd trasą wzdłuż skalistego wybrzeża przez Sandvig, Allinge, Gudhjem,
Listed do Svaneke i zwiedzanie miasta – huta szkła artystycznego, manufaktura cukierków,
wędzarnia ryb. Atrakcje na statku.

DREZNO I SZWAJCARIA SAKSOŃSKA
W PROGRAMIE:
Drezno, zwiedzanie miasta – Zwinger, Opera Sempera, Kosciół Dworski, Nowe Miasto, słynny
most Augusta Mocnego, Złoty Jeździec – symbol Drezna, barokowa Ulica Królewska, Pałac
Japoński, Szwajcaria Saksońska, zwiedzanie Bastei oraz Twierdzy Koenigstein, pobyt w Parku
Narodowym, Miśnia, zwiedzanie manufaktury porcelany, góry zamkowej z Albrechtsburg
i gotycka Katedra Miśnieńska.

BAWARIA – ZAMKI I MIASTA
W PROGRAMIE:
Bamberg, zwiedzanie miasta – Mała Wenecja – zabytkowe, średniowieczne kamieniczki nad
rzeka Regnitz, Stary Ratusz, Plac Katedralny wraz z cesarska katedra ze sławnym Jeźdźcem
bamberskim, Pałac Alte Hofhaltung oraz Neue Residenz, Norymberga: Zamek Cesarski, Stare
Miasto z kościołem św. Wawrzyńca (największa gotycka świątynia), Rynek z gotycką studnią,
Monachium: Kościół Mariacki, Nowy i Stary Ratusz, Pałac Nymphenburg, zwiedzanie bajkowego
zamku Neuschwanstein, oraz Hohenschwangau.

Więcej propozycji oraz szczegółowe programy wycieczek
krajowych i zagranicznych dla nauczycieli dostępne w biurze!
Zapraszamy do kontaktu!
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ŚWINOUJŚCIE – MIĘDZYZDROJE – STRALSUND
W PROGRAMIE:
Świnoujście – przeprawa promem, port, latarnia Morska, zwiedzanie Fortu Gerharda i Twierdzy
Morskiej, gdzie na własnej skórze można poczuć smak wojskowej służby, Międzyzdroje –
spacer po mieście, wizyta w gabinecie Figur Woskowych, przejście aleją gwiazd, Woliński Park
Narodowy – wędrówka po parku nad Jezioro Turkusowe, zagroda żubrów, Wzgórze Zielonka
w Lubinie, Gosań – widok na klifowe Wybrzeże Bałtyku, Stralsund – wyprawa do oceanarium
(sześć różnych sekcji, w których znajduje się 45 akwariów przedstawiających morza północne);
Gondola w Zinnowitz (specjalna kapsuła zanurza się w morzu, gdzie przez okna obserwujemy
podwodne życie Morza Bałtyckiego).

„W DRODZE DO PARYŻA” – FRANKFURT – PARYŻ – BRUKSELA – KOLONIA
W PROGRAMIE:
W programie: zwiedzanie Frankfurtu nad Menem, zwiedzanie Paryża: wzgórze Montmartre,
wyspa Cite z katedrą Notre Dame, Plac Zgody, spacer po Polach Elizejskich, Łuk Triumfalny,
Dzielnica Łacinska, cmentarz Pere Lachaise, Centrum Pompidou, Dzielnica La Defense, Wieza
Eifla, wieczorny rejs statkiem po Sekwanie, Wersal, Muzeum Impresjonistów d’Orsay oraz Luwr,
Bruksela: Rada Unii Europejskiej, siedziba Komisji Europejskiej, Parlament Europejski, wizyta
w dzielnicy królewskiej, spacer po zabytkowym centrum Brukseli, Kolonia: zwiedzanie katedry,
spacer po Starówce.

BUONGIORNO ITALIA
W PROGRAMIE:
Asyż: Bazylika Matki Bożej Anielskiej, Ogród Różany, Bazylika św. Franciszka i św. Klary, Plac
Komunalny, Oratorium Małego Franciszka, Rzym – zwiedzanie najważniejszych zabytków
Wiecznego Miasta z przewodnikiem: Plac Hiszpański, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki, Forum
Trajana, Forum Romanum, Kapitol, Koloseum, Watykan – Plac i Bazylika św. Piotra, Monte
Cassino – klasztor – opactwo, cmentarz polski, Ercolano, pełen adrenaliny wjazd na Wezuwiusz,
Pompeje – zwiedzanie miasta zamienionego w popiół, Sorrento spacer po pełnym uroku
miasteczku, Costiera Amalfitana: Positano, Amalfi, rejs na Capri.

KOPENHAGA, MALMO, ROSTOCK – DANIA – SZWECJA – NIEMCY
W PROGRAMIE:
Kopenhaga: Plac Ratuszowy, Kongens Nytorv – największy plac miasta, pomnik Syrenki, odprawa
warty Gwardii Królewskiej na placu przy Amalienborg – siedzibie duńskich monarchów, rejs
kanałami Kopenhagi; Rostock: największe miasto landu Meklemburgia, zwiedzanie nadbrzeża
oraz starego miasta; SZWECJA – zwiedzanie Malmo, przejazd najdłuższym mostem do Danii.
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Więcej propozycji oraz szczegółowe programy wycieczek
krajowych i zagranicznych dla nauczycieli dostępne w biurze!
Zapraszamy do kontaktu!

NIEMCY
TROPICAL ISLANDS – 1 DZIEŃ
W PROGRAMIE: Przygotujcie się na czas pełen beztroski, zabawy i radości. Cały dzień zabawy,
radości i relaksu dla wszystkich. Tropical Islands jest spełnieniem marzeń o prawdziwej tropikalnej
wyspie w samym sercu Europy.
RAMOWY PLAN WYJAZDU: zbiórka godz. 06:30, przejazd do Tropical Islands, całodzienny
pobyt na Tropical Islands, uczestnictwo w organizowanych pokazach scenicznych, powrót na
miejsce ok. godz. 22:00.

Cena: 120 zł + 20 €
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL oraz NNW, wstęp do
kompleksu Tropical Islands.

BERLIN – 1 DZIEŃ
W PROGRAMIE: BERLIN: zwiedzanie miasta z przewodnikiem: zwiedzanie Muru Berlińskiego,
centralny punkt miasta – Alexanderplatz oraz osobliwości ulicy Unter den Linden – między innymi:
Nikolaiviertel, Wyspa Muzeów, Katedra Berlińska, Bebelplatz, Opera, Gandarmenmarkt, Katedra
Niemiecka, Francuska, Konzerthaus, Brama Brandenburska, Sigesäule, Tiergarten, pomnik pamięci
ofiar Holokaustu, Reichstag – wejście na kopułę widokową, czas wolny na Placu Poczdamskim, wizyta
w Izbie Pamięci Pomnika Pamięci Ofiar Holokaustu, MUZEUM TECHNIKI, interaktywne SPECTRUM
przejazd do dzielnicy Charlottenburg, deptak Kudamm, kościół Pamięci Cesarza Wilhelma.
W GRUDNIU ZAPRASZAMY NA JARMARKI BOŻONARODZENIOWE!

Cena: 110 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL oraz NNW, wstęp do
Muzeum Techniki.

BERLIN, POCZDAM – 2 DNI
W PROGRAMIE: BERLIN: zwiedzanie miasta z przewodnikiem: zwiedzanie Muru Berlińskiego,
centralny punkt miasta – Alexanderplatz oraz osobliwości ulicy Unter den Linden – między innymi:
Nikolaiviertel, Wyspa Muzeów, Katedra Berlińska, Bebelplatz, Opera, Gandarmenmarkt, Katedra
Niemiecka, Francuska, Konzerthaus, Brama Brandenburska, Siegesäule, Tiergarten, pomnik pamięci
ofiar Holokaustu, Reichstag – wejście na kopułę widokową, czas wolny na Placu Poczdamskim,
wizyta w Izbie Pamięci Pomnika Pamięci Ofiar Holokaustu, przejazd do dzielnicy Charlottenburg,
deptak Kudamm, kościół Pamięci Cesarza Wilhelma.
POCZDAM: zespół parkowo-pałacowym SANSSOUCI, Alexandrówka, Cecilienhof, Dzielnica
Holenderska, czas wolny na pamiątki, zakupy i posiłek.

Cena: 340 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, zakwaterowanie w Berlinie, wyżywienie: 1 śniadanie,
1 obiadokolacja, opiekę pilota, ubezpieczenie KL oraz NNW, bilety wstępu.

Ceny wycieczek skalkulowane w oparciu o grupę 45 osób płatnych.
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
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NIEMCY
BERLIN, DREZNO, SZWAJCARIA SAKSOŃSKA – 2 DNI
W PROGRAMIE DODATKOWO: DREZNO I SZWAJCARIA SAKSOŃSKA: romantyczna wycieczka
nad Łabą, wzdłuż winnego szlaku z widokiem na niezwykły pejzaż górski – charakterystyczne
formacje skał piaskowca, wyglądające jak Góry Stołowe lub mały kanion w Ameryce. Most Baszty
– symbol Szwajcarii Saksońskiej, wiszący nad wielką przepaścią. Mnóstwo zapierających dech
w piersiach platform widokowych! Starówka Drezna, Zwinger, Plac Teatralny z Operą, kościoły –
Katedra i Kościół Mariacki, wizyta w Interaktywnym Muzeum Higieny, wizyta w Najpiękniejszym
Sklepie Mlecznym oraz najsłynniejszym na świecie sklepie z setkami gatunków musztardy –
degustacja, przejście na Nowe Miasto – słynny most Augusta Mocnego, „Złoty Jeździec” – symbol
Drezna, czas wolny.

Cena: 370 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, zakwaterowanie, wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, opiekę pilota, ubezpieczenie KL oraz NNW, bilety wstępu.

DREZNO, SZWAJCARIA SAKSOŃSKA – 1 DZIEŃ
W PROGRAMIE: DREZNO I SZWAJCARIA SAKSOŃSKA: romantyczna wycieczka nad Łabą,
wzdłuż winnego szlaku z widokiem na niezwykły pejzaż górski – charakterystyczne formacje skał
piaskowca, wyglądające jak Góry Stołowe lub mały kanion w Ameryce. Most Baszty – symbol
Szwajcarii Saksońskiej, wiszący nad wielką przepaścią. Mnóstwo zapierających dech w piersiach
platform widokowych! Starówka Drezna, Zwinger, Plac Teatralny z Operą, kościoły – Katedra i Kościół
Mariacki, wizyta w Interaktywnym Muzeum Higieny, wizyta w Najpiękniejszym Sklepie Mlecznym
oraz najsłynniejszym na świecie sklepie z setkami gatunków musztardy – degustacja, przejście na
Nowe Miasto – słynny most Augusta Mocnego, „Złoty Jeździec”– symbol Drezna, czas wolny.
W GRUDNIU ZAPRASZAMY NA JARMARKI BOŻONARODZENIOWE!

Cena: 130 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL oraz NNW, wstęp do
Muzeum HIGIENY.

DREZNO, SZWAJCARIA SAKSOŃSKA, MIŚNIA – 2 DNI
W PROGRAMIE: DREZNO I SZWAJCARIA SAKSOŃSKA: romantyczna wycieczka nad Łabą,
mnóstwo zapierających dech w piersiach platform widokowych, Starówka Drezna, Zwinger,
Plac Teatralny z Operą, kościoły – Katedra i Kościół Mariacki, wizyta w Interaktywnym Muzeum
Higieny, wizyta w Najpiękniejszym Sklepie Mlecznym oraz najsłynniejszym na świecie sklepie
z setkami gatunków musztardy – degustacja.
MIŚNIA: zwiedzanie wewnątrz manufaktury porcelany, góry zamkowej z Albrechtsburg i gotycką
Katedrą Miśnieńską, wizyta na Starówce Miśnieńskiej, przejazd do pałacu Moritzburg.

Cena: 369 zł + 5 €
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, zakwaterowanie, wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, opiekę pilota, ubezpieczenie KL oraz NNW, bilety wstępu.
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Ceny wycieczek skalkulowane w oparciu o grupę 40 osób płatnych.
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.

NIEMCY
HEIDE PARK – 1 DZIEŃ
W PROGRAMIE: HEIDE PARK – www.heide-park.de: największy park rozrywki w północnych
Niemczech. Najwyższą i największą kolejką górską parku jest Collossos, która została zapisana
do księgi rekordów Guinnessa jako drewniana kolejka o największym kącie pierwszego spadku
(61°). Najszybszą kolejką jest Desert Race, która posiada napęd hydrauliczny. W ciągu 2,4 s
przyspiesza do 100 km/h.

Cena: 179 zł + 20 €
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL oraz NNW, bilet wstępu
do Heide Parku.

HEIDE PARK, SERENGETI PARK, PHANEO – 3 DNI
W PROGRAMIE:
HEIDE PARK – www.heide-park.de: największy park rozrywki w Niemczech.
SERENGETI PARK – www.serengeti-park.de: 10-kilometrowe safari po sawannie, a do tego
w parku znajduje się strefa rozrywki i miniaquapark!
PHAENO – www.phaeno.de: to miejsce spotkań z ponad 300 fenomenami występującym
w naturze, największe na świecie ogniste tornado, latający dywan. Możemy również na własnej
skórze przeżyć test zderzeniowy, zaobserwować narodziny gejzeru, wyprodukować lód
w temperaturze 4°C, a także dzięki sile swoich mięśni – wygenerować prąd.

Cena: 310 zł + 110 €
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym o podwyższonym standardzie, ubezpieczenie KL oraz NNW, wyżywienie: 2 śniadania + 3 obiadokolacje,
bilety wstępu do wszystkich atrakcji.

BAWARIA – ZAMKI I MIASTA 4 DNI
W PROGRAMIE:
BAMBERG: Mała Wenecja – pierzeja średniowiecznych kamieniczek nad rzeką Regnitz, Stary
Ratusz, Plac Katedralny, pałac arcybiskupi;
NORYMBERGA: Zamek Cesarski, Stare miasto z kościołem św. Wawrzyńca, kościół św. Sebalda,
Rynek z gotycką studnią, dom Albrechta Dürera;
MONACHIUM: spacer uliczkami Starego Miasta, Kościół Mariacki, ratusz;
SCHWANGAU: zamek Ludwika Bawarskiego – Neuschwanstein, zamek Hohenschwangau;
PRIEN NAD JEZIOREM CHIEMSEE: przeprawa na wyspę Herreninsel, spacer do największego
z zamków Ludwika Bawarskiego. RATYZBONA.

Cena: 699 zł – wycieczka z 2 noclegami (wyjazd w nocy)
Cena: 899 zł – wycieczka z 3 noclegami (wyjazd w nocy)
Cena zawiera: przejazd autokarem, 3 noclegi, śniadania i obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 25 € (do ustalenia.)
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DANIA / NIEMCY / SZWECJA
MIĘDZYZDROJE - MALMÖ - KOPENHAGA - PROMEM – 3 DNI – HIT 2019
W PROGRAMIE: Międzyzdroje: spacer po mieście, wizyta w gabinecie Figur Woskowych,
przejście aleją gwiazd, wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego – Jezioro Turkusowe
w Wapnicy, zaokrętowanie na pokład promu Skania; 23.00 wyjście promu w morze; Malmö –
krótkie zwiedzanie miasta, Rådhuset – Ratusz zdobiący miejski rynek Stortorget oraz budynek
Turning Torso, który jest najwyższym budynkiem mieszkalnym w Szwecji; przejazd jednym
z najdłuższych połączeń między lądami w Europie – mostem Öresund do Kopenhagi: Mała
Syrenka tuż przy Przystani Królewskiej. W stolicy Danii zobaczymy także m.in.: Fontannę Bogini
Gefion, Pałac Amalienborg, gdzie codziennie odbywa się odprawa Gwardii Królewskiej a także
siedzibę Parlamentu – Zamek Christiansborg; powrót promem do Polski, Szczecina, przechadzka
wśród XVIII wiecznych zabudowań, Muzeum Narodowe, Plac Orła Białego, Pałac pod Globusem,
gotyckiej katedry św. Jakuba, Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego, rejs statkiem

Cena: 660 zł + 20 €
Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, 2 noclegi w na promie w kabinach 4 os., śniadania
i obiadokolacje, ubezpieczenie KL, NNW, bilety wstępu.

KOPENHAGA, STRALSUND, BERLIN – 2 lub 3 DNI
W PROGRAMIE:
KOPENHAGA: Plac Ratuszowy, Kongens Nytorv – największy plac miasta, pomnik Syrenki,
odprawa warty Gwardii Królewskiej na placu przy Amalienborg – siedzibie duńskich monarchów.
REJS KANAŁAMI KOPENHAGI
STRALSUND: wizyta w oceanarium, spacer po zabytkowej starówce.
BERLIN: Alexanderplatz, Nikolaiviertel, Wyspa Muzeów, Katedra Berlińska, Bebelplatz, Neue
Wache, Reichstag – wejście na kopułę widokową, Mur Berliński, Katedra Niemiecka, Francuska,
Brama Brandenburska, Siegesäule, wizyta w Izbie Pamięci Pomnika Ofiar Holokaustu, Plac
Poczdamski.

Cena: 410 zł + 50 € – wycieczka 2-dniowa
Cena: 570 zł + 60 € – wycieczka 3-dniowa
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, zakwaterowanie w Rostoku, ubezpieczenie
KL, NNW, wyżywienie: 1 lub 2 śniadania i 2 obiadokolacje, bilety wstępu.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 40 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.

CZECHY / NIEMCY
ZŁOTA PRAGA – 2 lub 3 DNI
W PROGRAMIE:
Zwiedzanie Skalnego Miasta Adrspach (wersja 3-dniowa)
PRAGA: Hradczany, Zamek Praski (wewnątrz), katedra św. Wita, Strahov, Złota Uliczka, Most
Karola, Mała Strana, czas wolny na Rynku Staromiejskim, plac Wacława, Rynek Staromiejski:
Ratusz, zegar Orloy, pomnik Jana Husa, Klementinum, dzielnica Żydowska.
Polecamy rozszerzenie programu o wieczorny wyjazd na spektakl światło i dźwięk lub rejs statkiem.

Cena: 320 zł – wycieczka 2-dniowa
Cena: 455 zł – wycieczka 3-dniowa
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, przewodnika zakwaterowanie w hotelu
w Pradze, ubezpieczenie KL oraz NNW, wyżywienie: 1 lub 2 śniadania + 1 lub 2 obiadokolacje, bilety wstępu
do wszystkich atrakcji.

PRAGA, DREZNO, SZWAJCARIA SAKSOŃSKA – 2 lub 3 DNI
W PROGRAMIE ZŁOTA PRAGA i dodatkowo:
DREZNO I SZWAJCARIA SAKSOŃSKA: romantyczna wycieczka nad Łabą, wzdłuż winnego szlaku
z widokiem na niezwykły pejzaż górski – charakterystyczne formacje skał piaskowca. Most Baszty
– symbol Szwajcarii Saksońskiej, wiszący nad wielką przepaścią. Mnóstwo zapierających dech
w piersiach platform widokowych! Starówka Drezna, Zwinger, Plac Teatralny z Operą, kościoły –
Katedra i Kościół Mariacki, wizyta w Interaktywnym Muzeum Higieny, wizyta w Najpiękniejszym
Sklepie Mlecznym oraz najsłynniejszym na świecie sklepie z setkami gatunków musztardy –
degustacja.

Cena: 350 zł – wycieczka 2-dniowa
Cena: 445 zł – wycieczka 3-dniowa
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, zakwaterowanie w hotelu w Pradze,
ubezpieczenie KL oraz NNW, wyżywienie: 1 lub 2 śniadania + 1 lub 2 obiadokolacje, bilety wstępu do
wszystkich atrakcji.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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CZECHY / LITWA
KARKONOSZE, BIAŁA SZKOŁA – 5 DNI
SKI SAFARI – JANSKE ŁAŹNIE – CERNY DUL – PEC
SZKOLENIE NARCIARSKIE LUB SNOWBOARDOWE
W PROGRAMIE: Codzienne białe szaleństwo na stokach stacji Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Černý
Důl, Velká Úpa, zajęcia z instruktorem, popołudniowe warsztaty tematyczne, liczne zabawy, dyskoteki, konkursy, turnieje, wyjścia na basen oraz saunę, Aqua Park w Jańskich Laźniach i wiele innych.
Zakwaterowanie w hotelu kategorii 3* w niewielkiej odległości od wyciągów narciarskich. Obiekt
oferuje pokoje 2, 3 i 4 – osobowe. Hotelowa restauracja zapewnia smaczne, tradycyjne dania kuchni
czeskiej. Atrakcyjna lokalizacja umożliwia delektowanie się karkonoskim krajobrazem.

Cena: 699 zł
(* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA POBYTU DO 6 DNI – CENA 800 ZŁ)

Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, transfery do stacji narciarskich, zakwaterowanie w hotelu
3*, wyżywienie 2 x dziennie, opiekę wychowawców i instruktorów, szkolenie i objazd tras narciarskich
z instruktorem, SKI SAFARI Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Cerný Důl, ubezpieczenie KL, NNW, SKI.
Cena nie zawiera: wstępu do Aqua Parku w Jańskich Łaźniach ok. 250 CK/os (pobyt 2,5 godz.), karnetu
narciarskiego w orientacyjnej cenie:
• dzieci ok. 1600 CK
• juniorzy 1900 CK
• dorośli 200 CK
UWAGA! wymagany jest dowód osobisty lub paszport, należy zabrać ze sobą: ciepłą odzież sportową, sprzęt
narciarski lub snowboardowy, w tym obowiązkowo kask, krem z filtrem, strój kąpielowy, kieszonkowe każdy
uczestnik zabiera wg własnego uznania, zalecane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego).

WILNO – 4 DNI
W PROGRAMIE:
WILNO: kościół św. Piotra i Pawła, Wzgórze Trzech Krzyży, Góra Zamkowa, katedra św. Stanisława,
pałac Prezydencki, Uniwersytet Wileński, Plac Ratuszowy, Ostra Brama, Dzielnica Żydowska,
Cmentarz na Rossie, kościół św. Anny, kościół Bernardynów, pomnik i muzeum Adama
Mickiewicza;
TROKI: zwiedzanie zamku – siedziby książąt litewskich, rejs po jeziorze KOWNO.

Cena: 780 zł + 30 €
Cena zawiera: transport autokarem, zakwaterowanie, 3 noclegi śniadania i obiadokolacje, opieka pilota,
ubezpieczenie KL i NNW, bilety wstępu.

PROPONUJEMY TAKŻE WYCIECZKI DO BUŁGARII, CHORWACJI, GRECJI, ORAZ ROSJI.
W CELU POZYSKANIA SZCZEGÓŁOWEJ OFERTY PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM.
Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 40 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.

AUSTRIA
WIEDEŃ – 3 DNI
W PROGRAMIE:
WZGÓRZE KAHLENBERG: miejsce, gdzie w 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski dowodził
zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami, podziwianie panoramy miasta, dawna letnia rezydencja
Habsburgów – Schönbrunn – zwiedzanie z zewnątrz oraz spacer po ogrodach, przejazd Ringiem
– obwodnicą starego miasta, gdzie znajdują się najbardziej charakterystyczne budowle dawnej
stolicy cesarskiej, kolorowy dom Hundertwassera; budynek Parlamentu ze stojącą przed nim
Fontanną Pallas Ateny, neogotycki budynek Ratusza, Uniwersytet Wiedeński, najbardziej
prestiżowa scena teatralna w krajach niemieckojęzycznych – Burgtheater, Kościół Wotywny,
katedry, opera.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA W OSTATNIM DNIU WAPIENNYCH JASKIŃ
MORAWSKIEGO KRASU – JASKINI PUNKOVEJ LUB BRATYSŁAWY

Cena: 590 zł
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, zakwaterowanie w okolicach Wiednia
(schronisko młodzieżowe lub hotel w zależności od terminu), ubezpieczenie KL oraz NNW, wyżywienie:
2 śniadania oraz 2 obiadokolacje, bilety wstępu do wszystkich atrakcji – (do ustalenia).

WIEDEŃ, DOLINA WACHAU – 3 DNI
W PROGRAMIE DODATKOWO:
DOLINA WACHAU: region wpisany na Listę UNESCO, słynący z upraw winorośli oraz sadów
morelowych, Krems – spacer ze zwiedzaniem najbardziej malowniczego miasteczka doliny, rejs
statkiem po Dunaju wśród ruin zamków do Dürnstein – średniowiecznego miasteczka, gdzie
można zakupić pamiątki, wizyta w Melku z przepięknym barokowym opactwem Benedyktynów.

Cena: 620 zł + 20 €
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, zakwaterowanie w okolicach Wiednia
(schronisko młodzieżowe lub hotel w zależności od terminu), ubezpieczenie KL oraz NNW, wyżywienie:
2 śniadania oraz 2 obiadokolacje, bilety wstępu do wszystkich atrakcji.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 40 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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WĘGRY
BUDAPESZT, ZAKOLE DUNAJU – 4 DNI
W PROGRAMIE:
BUDAPESZT: Bazylika Św. Stefana, gdzie znajduje się największa relikwia węgierska – zasuszona
dłoń pierwszego króla Węgier, Wzgórze Zamkowe: neogotycki kościół Macieja, baszty rybackie,
pomnik Św. Trójcy, Zamek Królewski z zewnątrz, Plac Millennium, spacer po Vorasliget, Parlament;
BUDAPESZT NOCĄ: wjazd na górę Gellerta, panorama Budapesztu;
ZAKOLE DUNAJU: stolica regionu Szentedre – miasteczko artystów, wizyta w Szlifierni
Diamentów, Esztergom – kolebka katolicyzmu na Węgrzech, zwiedzanie Bazyliki – największej
świątyni katolickiej na Węgrzech.
DODATKOWO POLECAMY REJS PO DUNAJU ORAZ BASENY TERMALNE!

Cena: 590 zł – wycieczka 4-dniowa (wyjazd w nocy)
Cena zawiera: transport komfortowym autobusem, opiekę pilota, zakwaterowanie w hotelu w hotelu, ubezpieczenie KL, NNW, wyżywienie: 2 lub 3 śniadania, 2 lub 3 obiadokolacje, bilety wstępu (do ustalenia).

CZTERY STOLICE W 4 DNI
PRAGA – WIEDEŃ – BRATYSŁAWA – BUDAPESZT
W PROGRAMIE:
PRAGA: klasztor loretański, zespół zamkowo-katedralny Hradčany, Mala Strana, most Karola,
Trakt Królewski, Rynek Staromiejski, plac Wacława;
WIEDEŃ: wzgórze Kahlenberg, objazd Ringu, Hofburg, kościół Augustianów, klasztor Kapucynów
z grobowcami cesarskimi, katedra św. Stefana, kościół i zamek krzyżacki, opera, ogrody pałacu
Schönbrunn, deptak Kärntner;
BUDAPESZT: góra Zamkowa w Budzie, pałac królewski, Baszta Rybacka, kościół Macieja, stare
miasto, Peszt, Parlament, katedra św. Stefana, plac Tysiąclecia, zamek Hunyady’ego, deptak Vaci,
rejs statkiem po Dunaju;
BRATYSŁAWA: wzgórze zamkowe, Wieża Michalska, dom Mozarta, katedra.

Cena: 800 zł + 20 €
Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, przewodnika, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania
i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie KL i NNW.
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 15 € (do ustalenia).

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.

WIELKA BRYTANIA – BELGIA – FRANCJA
LONDYN, BRUKSELA – 5 DNI
W PROGRAMIE:
LONDYN: zwiedzanie Greenwich, Królewskie Obserwatorium Astronomiczne, południk „0” rejs
po Tamizie, Tower Bridge i Tower of London, Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall,
Downing Street, Trafalgar Square, Picadilly Cirrcus, China Town, Leicester Square, Oxford Street,
Buckingham Palace – uroczysta zmiana warty, The Mall, Baker Street, dom Sherlocka Holmesa,
Madame Tussauds, Hyde Park, Speakers Corner;
BRUKSELA: Atomium, siedziba Komisji Europejskiej, Parlament Europejski, Stare Miasto, Grand
Place, Maaneken Pis, Katedra Św. Michała.

Cena: 1060 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem, przeprawę Eurotunelem, opiekę pilota, 2 noclegi w hostelach, śniadania
i obiadokolacje, ubezpieczenie KL, NNW.
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 65 £ (do ustalenia).

BRUKSELA, LONDYN, PARYŻ – 8 DNI
W PROGRAMIE:
BRUKSELA: Atomium, siedziba Komisji oraz Parlament Europejski, spacer po „Najpiękniejszym
Placu Świata” – Grand Place, przepiękne kamienice, Ratusz, Pałac Królewski, Maaneken Pis,
katedra św. Michała;
LONDYN: program jak wyżej
PARYŻ: Centrum Kultury Pompidou, Katedra Notre Dame, Palais de Justice z Conciergerie i Saint
Chapelle, Pont, Place Concorde, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, rejs po Sekwanie, Montmartre,
Bazylika Sacre-Coeur, Plac du Tertre, Moulin Rouge i Plac Pigalle, Plac Vendome, Opera Garnier,
Muzeum Perfum i Perfumerii Fragonard, Pole Marsowe, wjazd na wieżę Eiffela.

Cena: 1350 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem, przeprawę Eurotunelem, opiekę pilota, 4 noclegi w hostelach,
2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie KL i NNW.
Cena nie zawiera: opłat dodatkowych ok. 60 £ + 30 € przeznaczonych na bilety wstępu i inne opłaty
walutowe (do ustalenia).

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 40 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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WIELKA BRYTANIA
LONDYN – 5, 6 lub 7 DNI
ZAKWATEROWANIE U RODZIN ANGIELSKICH
W PROGRAMIE: Westminster Abbey, Big Ben i Parlament, Trafalgar Square, National Gallery,
Soho, Piccadilly Circus, zakupy w sklepie M&Ms, London Eye (przejażdżka słynnym londyńskim
kołem), White Hall i Downing Street, Stajnie Gwardii Królewskiej (zmiana warty konnej), The
Mall, St. James’s Park, Buckingham Palace (uroczysta zmiana warty), Muzeum Historii Naturalnej,
Windsor, Katedra St. Paul’s z Galerią Szeptów, wizyta w Twierdzy Tower, Tower Bridge, rejs statkiem
po Tamizie, British Museum, Madame Tussauds – niezapomniana przygoda w słynnym muzeum
figur woskowych, Hyde Park – The Speakers Corner, Oxford Street.

Cena: 1320 zł + 120 £ – 5 dni *
Cena: 1379 zł + 110 £ – 7 dni **
* WYCIECZKA LOTNICZA
** PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM

Cena zawiera: zakwaterowanie u rodzin angielskich, wyżywienie, opiekę polskojęzycznego pilota,
ubezpieczenie KL i NNW, realizację programu zwiedzania.
**Przy opcji 6 i 7 – dniowej cena zawiera przejazd komfortowym autokarem.
Cena nie zawiera: biletów wstępu oraz opłat rezerwacyjnych – ok. 90÷130 GBP (do ustalenia).
*Przy opcji 5 – dniowej cena nie zawiera biletu lotniczego. Orientacyjny koszt przelotu w obie strony to
ok. 500 zł/os. Po zakupieniu biletów dla wszystkich uczestników cena zostanie uśredniona.

OFERTA SPECJALNA 2019
LONDYN 6 DNI – 1050 zł + 90 GBP/os.

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 45 osób płatnych (grupy lotnicze 20 os.)
i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.

FRANCJA
PARYŻ, EURODISNAYLAND – 5 DNI
W PROGRAMIE:
PARYŻ: Katedra Notre–Dame, Sainte Chapelle, dzielnica łacińska z Sorboną, Panteon, Ogrody
Luksemburskie, Luwr, Plac Vendome z kolumną Napoleona, Montmartre – Sacre-Coeur, Plac
Pigalle, Plac Tertre, Cmentarz Pere Lachaise – grób Chopina i Jima Morrisona, Pałac Inwalidów,
La Defense, Wieża Eiffla.
EURODISNEYLAND: zabawa w najsłynniejszym parku rozrywki.

Cena: 949 zł
Cena zawiera: transport autokarem, 2 noclegi w hotelu, wyżywienie 2 razy dziennie, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL i NNW.
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 90 € (do ustalenia).

POŁUDNIE FRANCJI – 7 DNI
W PROGRAMIE:
MONACO: Muzeum Oceanograficzne, Katedra św. Mikołaja, Pałac Książęcy, trasa Formuły 1,
Monte Carlo, Kasyno Garnier, Nicea;
CANNES: Promenada Gwiazd „La Croisette”, Pałac Festiwalowy, hotele: Carlton, Majestic, Relais
de La Reine, rejs na Wyspy Leryńskie – twierdza, w której zgodnie z legendą przetrzymywano
„Człowieka w Żelaznej Masce”;
ST. TROPEZ: port jachtowy, Kanion Verdon, trasa widokowa Corniche Sublime, ciągnąca się
wzdłuż brzegów kanionu do jeziora Lac De Ste Croix, przejazd do Moustiers–Sainte–Marie,
spacer po prowansalskim miasteczku ANNECy: Ogrody Europejskie, Most Zakochanych, Palais
d ‚Isle – dawne więzienia na wyspie, Chamonix – górskie miasteczko u stóp Mont Blanc; wyjazd
najwyżej położoną w Europie kolejką linową na Aiguille Du Midi;
CERN: Europejski Ośrodek Badań Jądrowych – najdłuższy na świecie (27 km) akcelerator cząstek
elementarnych stosowany do badań nad materią.

Cena: 1440 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, 4 noclegi w hostelach, wyżywienie 2 razy dziennie,
ubezpieczenie KL, NNW.
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 80 € (do ustalenia).

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 40 osób płatnych i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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WIELKA BRYTANIA
SZKOCJA – EDYNBURG, LOCH NESS – 5 DNI
WYCIECZKA LOTNICZA Z ZAKWATEROWANIEM U RODZIN SZKOCKICH
W PROGRAMIE:
Zamek Edynburski, Royal Mile, Katedra High Kirk Of St. Gile’s, House of Parliament of
Holyroodhouse, całodzienna wycieczka autokarowa nad jezioro Loch Ness, Loch Ness Centre –
poznanie historii słynnego potwora Nessie, ruiny zamku Urquhart, port, Royal Yacht Britannia
– okręt Królowej Elżbiety II, Royal Botanic Garden Edinburgh, Calton Hill.

Cena: 1389 zł
Cena zawiera: 4 noclegi u rodzin, wyżywienie (śniadania, suchy prowiant, obiadokolacje), transfery
autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL i NNW.
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 100 £, biletu lotniczego – ok. 500 zł/os. w obie strony.

ANGLIA ŚLADAMI SZEKSPIRA – 6 DNI
W PROGRAMIE:
Canterbury ze słynną katedrą, Cambridge – Trinity College, King’s College i King’s College Chapel,
Biblioteka Wrena, College Garden.
Oxford, Christ Church College Wielka Sala i biblioteka Hogwartu.
Stratford – Upon – Avon – miejsce urodzenia Wiliama Szekspira, Nash House, New Place, Zamek
Warwick.
Londyn: Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Soho, Buckingham Palace, St. James’s Park,
Westminster Abbey, Parlament, Big Ben, St. Pauls Millennium Bridge, The Globe Theater – wizyta
w teatrze Szekspira, rejs po Tamizie.

Cena: 1370 zł
Cena zawiera: transport autokarem, opieka pilota, 3 noclegi w hostelach, śniadania i obiadokolacje,
ubezpieczenie KL i NNW.
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 120 £ (do ustalenia).

OFERUJEMY TAKŻE:
„LONDYN ŚLADAMI HARREGO POTTERA”
oraz
„LONDYN ŚLADAMI ROBINA HOODA”!
SZCZEGÓŁY W BIURZE!
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WŁOCHY
WŁOCHY Z CAŁKIEM INNNEJ STRONY – 7 DNI
MIRABILANDIA – ASYŻ – SIENA – PISA – SAN GIMINIANO – FLORENCJA – WIEDEŃ
W PROGRAMIE:
MIRABILANDIA: jeden z najpopularniejszych parków rozrywki, a w nim rollercoastery,
zjeżdżalnie wodne, potężne Eurowheel i wiele innych;
ASYŻ: Bazylika św. Franciszka, Bazylika św. Klary, Piazza del Comune, Światynia Minerwy, Duomo,
Montepulciano, Palazzo Comunale;
SIENA: Piazza del Campo, Palazzo Publico z Torre del Mangia, Katedra Santa Maria, kościoł San
Domenico, Forteca Medyceuszy, Monteriggioni;
SAN GIMIGNANO: zwany „renesansowym Manhattanem” zwiedzanie miasta: Piazza del Duomo,
Collegiata z bogatą kolekcją fresków;
PISA: Campo dei Miracoli, Krzywa Wieża;
FLORENCJA: Santa Maria Novella, Santa Maria del Carmine, kaplica Brancacci, San Spirito, Ponte
Vecchio, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Baptystetium św. Jana, ze słynnymi drzwiami
z brązu, Santa Maria del Fiore, pałac Medyceusz; w drodze powrotnej – WIEDEŃ: m.in. muzea
Kunsthistorisches i Naturhistorisches, Parlament, Ratusz, Kościół Wotywny.

Cena: 1400 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, 4 noclegi w hotelach, 4 śniadania i obiadokolacje,
ubezpieczenie KL, NNW.
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 60÷100 € (do ustalenia).

RZYMSKIE WAKACJE – 7 DNI
FLORENCJA – MIRABILANDIA – ASYŻ – ORVIETO – RZYM – WATYKAN – WERONA
W PROGRAMIE: Florencja, Santa Maria Novella, San Spirito, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria,
Palazzo Vecchio, Baptystetium św. Jana, Santa Maria del Fiore, pałac Medyceuszy
MIRABILANDIA: jeden z najpopularniejszych parków rozrywki, a w nim rollercoastery,
zjeżdżalnie wodne, potężne Eurowheel i wiele innych;
ASYŻ: Bazylika św. Franciszka, Światynia Minerwy, Duomo, Bazylika św. Klary,
ORVIETO: średniowieczne miasteczko w Umbrii, malowniczo położone na szczycie wzgórza.
Katedra Duomo z wybudowaną w celu upamiętnienia Cudu Bolseńskiego;
RZYM: Koloseum, Łuk Konstantyna, Forum Romanum, Kapitol – Tabularium Palazzo Senatorio,
Fontana di Trevi, Schody Hiszpańskie, Watykan, Plac i Bazylika św. Piotra
WERONA: amfiteatr Arena, Dom Julii ze słynnym balkonem, Casa di Giulietta, Piazza del Erbe,
Duomo, we wnętrzu której kryje się Wniebowzięcie Marii autorstwa Tycjana.

Cena: 1450 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, 4 noclegi w hotelach, 4 śniadania i obiadokolacje,
ubezpieczenie KL, NNW.
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 100 € (do ustalenia).
Ceny wycieczek skalkulowane w oparciu o grupę 40 osób płatnych.
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
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HISZPANIA
BARCELONA SAMOLOTEM – 5 DNI
W PROGRAMIE:
Barcelona: Kościół Sagrada Familia, Park Güell, domy Gaudiego, Wzgórze Montjuic. spacer
bulwarami La Ramblas, dzielnica gotycka z katedrą, Oceanarium oraz NA ŻYCZENIE: Camp Nou
– stadion FC Barcelona
Blanes: ogród botaniczny „Marimutra”, Lloret de Mar – wizyta w największej miejscowości
wypoczynkowej na Costa Brava;
Calella: plażowanie
Tossa de Mar: zwiedzanie urokliwej, średniowiecznej starówki Vila Vella oraz fortyfikacji
obronnych z XII wieku.

Cena: 1230 zł
Cena zawiera: 4 noclegi w hostelu w Barcelonie, wyżywienie 2 x dziennie, transfery autokarowe, opiekę
pilota, ubezpieczenie NNW + KL.
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 100 €, biletu lotniczego – orientacyjny koszt to ok. 600 zł/os w 2 strony.

HISZPANIA – COSTA BRAVA – 8 DNI
W PROGRAMIE:
EUROPARK: zabawa w jednym z największych parków rozrywki: pędzący z prędkością 130 km/h
wagonik Silver Star, liczne rollercoastery, zjeżdżalnie wodne, stacja kosmiczna Euro-Mir; Avignon,
Most św. Benezeta, Katedra Biskupów, Pałac Papieski, UNESCO, Place de l’Horloge, Ratusz, Opera;
CARCASSONNE: średniowieczna twierdza, Barbakan Św. Ludwika, Tur de Bérard, Tour de
Benazet, Tour du Tresau; Lloret de Mar;
BARCELONA: Stadion Camp Nou, Plac Hiszpański, Wzgórze Montjui, Las Ramblas, Park Guell,
Sagrada Familia; Figueres – Muzeum Salvadora Dali największy surrealistyczny obiekt na świecie;
TOSSA DE MAR: średniowieczne mury obronne, zabytkowa dzielnica Villa Vella.

Cena: 1500 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, 5 noclegów hotelach, śniadania i obiadokolacje,
ubezpieczenie KL, NNW.
Cena nie zawiera: biletów wstępu – ok. 100 € (do ustalenia).

Ceny wycieczek skalkulowane dla grupy 40 osób płatnych (grupy lotnicze 20 os.)
i wyjazdu z Poznania (opiekunowie gratis).
Organizujemy wycieczki ze wszystkich miejscowości na terenie Wielkopolski.
Ofertę przygotowujemy w maksymalnie 24 godziny! Sprawdź cenę wycieczki w swoim rejonie!
Na życzenie każdy program wyjazdu może zostać dowolnie zmodyfikowany.
UWAGA! Atrakcyjne ceny dla małych grup!
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Szczegółowy program wycieczek dostępny w biurze.
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