
Perły Pomorza Zachodniego 
wycieczka 2 dniowa 
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Ramowy program wyjazdu: 

I dzień 

− zbiórka o godz. 05:30,  
− przejazd nad morze do Świnoujścia: przeprawa promem, zwiedzanie portu, 

falochronów i promenady, wejście na latarnię morską 
− przejazd do Międzyzdrojów - spacer po mieście, przejście aleją gwiazd, podziwianie 

morza z molo, czas wolny na zakup pamiątek na promenadzie  
− wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego - Jezioro Turkusowe w Wapnicy, 

Wzgórze Zielonka w Lubinie - punkt widokowy,  
− zakwaterowanie i obiadokolacja, czas do dyspozycji nad morzem 
− nocleg  

II dzień 

− śniadanie,  
− pożegnanie z morzem, spacer do punktu Gosań na obserwację klifów  
− przejazd do stolicy Pomorza Zachodniego – Szczecina, zwiedzanie: przechadzka wśród 

XVIII wiecznych zabudowań, Muzeum Narodowe, Plac Orła Białego, Pałac pod 

Globusem, gotyckiej katedry św. Jakuba, Zamek Książąt Pomorskich, Plac Solidarności, 

kościół św. Piotra i Pawła, Wały Chrobrego, Akademia Morska, 
− rejs statkiem 
− czas wolny na posiłek, wyjazd w drogę powrotną
− powrót ok. godz. 21:00  

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.  

Organizator zapewnia:  

− przejazd komfortowym autokarem  

− opieka wykwalifikowanego pilota na trasie oraz podczas pobytu  

− wszystkie bilety wstępu  

− 1 nocleg w pensjonacie nad morzem – w pokojach 2 os. 

− wyżywienie: 1 śniadanie + 1 obiadokolacja  

− ubezpieczenie NNW 

          Zestawienie 20 najpopularniejszych                      
wycieczek w sezonie 2022                            

dla grup osób dorosłych, firm i instytucji
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CZESKA SZWAJCARIA - GÓRY IZERSKIE  

WYCIECZKA 2 DNIOWA 

Dzień I 

✓ zbiórka uczestników

✓ przejazd do Czeskiej Szwajcarii - kameralnej i romantycznej krainy leżącej nad Łabą, na 

północnym przyczółku Czech graniczącym z Niemcami. To zaskakująco bogate zagłębie 

cudów natury, unikatowej przyrody, kultury materialnej i śladów prehistorii. 

✓ wizyta w Mezni Louki - piesze przejście do Pravčickiej bramy (największy w Europie skalny 

most, nakręcono tu m.in. „Opowieści z Narnii”) 

✓ wędrówka doliną rzeczną przez wykute w skale tunele, następnie spływ łodziami rwącą 

rzeką Kamienicą 

✓ przejazd do miejsca noclegowego, obiadokolacja 

✓ nocleg 

         Dzień II 

✓ śniadanie i przejazd w Góry Izerskie 

✓ malownicza wędrówka do zapory Leśniańskiej na rzece Kwisie - do budowy, której zużyto 

460 ton stali zbrojeniowej oraz 150 tysięcy worków cementu. 

✓ spacer i zwiedzanie zamku Czocha – powstałego w latach 1241–1247 z rozkazu króla 

czeskiego Wacława I Przemyślidy. To tutaj kręcono takie filmy jak Wiedźmin, czy Tajemnica 

Twierdzy Szyfrów.  

✓ czas wolny na posiłek i kawę 

✓ wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki  

                                    

Organizator zapewnia:

✓ przejazd komfortowym autokarem 

✓ opieka wykwalifikowanego pilota-przewodnika 

✓ zakwaterowanie w pensjonacie w pokojach 2 i 3 os.   

✓ wyżywienie: 1 śniadanie oraz 1 obiadokolacja 

✓ ubezpieczenie KL oraz NNW 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



„Na wschód od Wisły” 
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     odkrywcza wycieczka 3 dniowa 
Dzień I 

✓ wyjazd godz. 5:00, 

✓ przejazd do Czarnolasu – Muzeum Jana Kochanowskiego -  z zewnątrz i spacer po parku 

✓ Puławy – spacer po parku Czartoryskich oraz podziwianie ich rezydencji  

✓ wizyta w Kazimierzu Dolnym – spacer z przewodnikiem: Rynek – Kamienica Celejowska, 

Kamienica pod św. Mikołajem i Krzysztofem, Kościół Farny, Góra 3 Krzyży, Zamek i Baszta  

✓ przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg 

Dzień II 

✓ śniadanie 

✓ wizyta w Kozłówce – podziwianie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich 

✓ przejazd do Lublina, zwiedzanie miasta - zabytki Starego Miasta - Zamek Lubelski, rynek 

Starego Miasta, Archikatedra Lubelska, Bazylika św. Stanisława i Klasztor oo. Dominikanów 

✓ zwiedzanie miasta szlakiem literatów lubelskich - Józef Czechowicz, Wincenty Pol, Jan 

Kochanowski, Jan Długosz, Sebastian "Acernus" Klonowic, Józef Ignacy Kraszewski

✓ powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja 

✓ możliwość organizacji wieczorku integracyjno-tanecznego  

Dzień III 

✓ śniadanie, wykwaterowanie 

✓ przejazd do Sandomierza, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: rynek i spacer uliczkami 

Starego Miasta, katedra, przejście obok Collegium Gostomianum, Domu Długosza i Zamku 

Królewskiego, wejście na Bramę Opatowską (widok na panoramę Sandomierza i okolic). 

✓ spacer przez wąwóz królowej Jadwigi  

✓ wyjazd z Ziemi Świętokrzyskiej, postój na obiad we własnym zakresie

✓ powrót późnym wieczorem 

             Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.

 Organizator zapewnia:  

− przejazd komfortowym autokarem  

− opieka wykwalifikowanego pilota i przewodników lokalnych 

− wyżywienie: 2 śniadania oraz 2 obiadokolacje  

− 2 noclegi w hotelu/pensjonacie/zajeździe  

Bilety wstępu płatne dodatkowo (do ustalenia) 

- Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie + 13 zł 

- Góra Krzyży w Kazimierzu Dolnym + 4 zł 

- Kozłówka + 24 zł 

- Brama Opatowska + 6 zł 

– zwiedzanie Sandomierza trasą podziemną + 13 zł 

– zwiedzanie Lublina trasą podziemną + 18 zł 



                BARCELONA 
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Lotnicza wycieczka 3 dniowa 
        Dzień 1  

✓ zbiórka uczestników, transfer na lotnisko 

✓ przelot samolotem do Barcelony, przejazd do centrum 

✓ spacer do Port Vell – głównego portu handlowego Barcelony, przeprojektowanego 

na centrum rekreacyjne przed olimpiadą w 1992 r., oglądanie przystani jachtowej  

✓ czas na tapas i piwko przy plaży miejskiej La Barceloneta 

✓ zwiedzanie Las Ramblas: pomnik Krzysztofa Kolumba, Palau Güell, opera Liceu, 

najstarszy targ miejski La Boqueria, Plaça Reial, Plaça Catalunya, 

✓ czas wolny na posiłek  

✓ wieczorna wizyta u podnóża wzgórza Montjuïc – podziwianie Font màgica - 

widowiskowego spektaklu artystycznego woda - światło – dźwięk, powrót do hostelu 

✓ nocleg 

        Dzień 2  

✓ śniadanie,  

✓ Bazylika Sagrada Familia – wizyta w wciąż nieukończonej  bazylice. Stanowi ona 

niepowtarzalny symbol Barcelony, zaprojektowany przez słynnego Antonio Gaudiego. 

✓ Barrio Gótico – średniowieczna dzielnica gotycka- centrum barcelońskiego Starego 

Miasta: katedra św. Eulalii, bazylika La Mercè, Carrer del Bisbe, Plac św. Jakuba            

z siedzibą ratusza i rządu Katalonii, kościół Santa Maria del Mar 

✓ Park Cytadela – wizyta w najstarszym i parku w Barcelonie, przejazd do Parku Güell – 

najsłynniejszego i najpiękniejszego zespołu parkowego – zaprojektowanego również 

przez Gaudiego, spacer po parku, oglądanie panoramy miasta z prawdopodobnie 

najdłuższej najbardziej znanej ławki na świecie 

✓ obiadokolacja, nocleg 

Dzień 3 

✓ śniadanie, wykwaterowanie,  

✓ ulica Passeig de Gracia - jedna z ważniejszych arterii miasta, gdzie znajdują się 

największe modernistyczne budynki  Barcelony: La Pedrera-Casa Mila, Casa Batllo 

zaprojektowane przez Antonio Gaudiego 

✓ przejazd na Plaça d’Espanya -  jeden z głównych placów Barcelony z dwoma                            

47 – metrowymi wieżami weneckimi oraz Narodowym Muzeum Sztuki Katalońskiej 

✓ Wzgórze Montjuïc – spacer po malowniczych terenach: punkty widokowe                           

ze wspaniałą panoramą miasta, Stadion Olimpijski znany z letnich igrzysk z 1992 r., 

znicz olimpijski, mury obronne Castell de Montjuïc  

✓ powrót do hotelu, pobranie bagażu 

✓ przejazd na lotnisko, przelot samolotem na lotnisko Poznań-Ławica lub Berlin 



                BARCELONA 
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Organizator zapewnia: 

✓ zakwaterowanie w hotelu w Barcelonie – 2 noclegi  

✓ wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje  

✓ opiekę pilota,  

✓ transfer Berlin - Poznań - Berlin  

✓ ubezpieczenie NNW 10000 PLN; KL 40000 PLN 

✓ bilety wstępu

✓ biletu lotniczegy, orientacyjny koszt przelotu w obie strony to ok. 500-800zł / os.                                           

 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



BARCELONA – COSTA BRAVA 
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Wycieczka 4 dniowa 
        Dzień 1  

✓ zbiórka uczestników  

✓ przelot samolotem do Barcelony  

✓ transfer autobusem, zakwaterowanie w hotelu, 

✓ spacer do Port Vell – głównego portu handlowego Barcelony, przeprojektowanego 

na centrum rekreacyjne przed olimpiadą w 1992 r., oglądanie przystani jachtowej przy 

Rambla del Mar, 

✓ czas wolny w Maremágnum - kompleksie sklepów, barów, restauracji, 

✓ zwiedzanie Las Ramblas: między innymi pomnik Krzysztofa Kolumba, Palau Güell, 

opera Liceu, najstarszy targ miejski La Boqueria, Plaça Reial, Plaça Catalunya, 

✓ obiadokolacja, 

✓ wieczorna wizyta u podnóża wzgórza Montjuïc – podziwianie  Font màgica - 

widowiskowego spektaklu artystycznego woda - światło – dźwięk, powrót do hostelu

✓ nocleg 

        Dzień 2 

✓ śniadanie, zwiedzanie miasta: 

✓ Barrio Gótico – średniowieczna dzielnica gotycka- centrum barcelońskiego Starego 

Miasta: katedra św. Eulalii, bazylika La Mercè, Carrer del Bisbe, Plac św. Jakuba            

z siedzibą ratusza i rządu Katalonii, kościół Santa Maria del Mar 

✓ Park Cytadela – wizyta w najstarszym i parku w Barcelonie, ulica Passeig de Gracia - 

jedna z ważniejszych arterii miasta, gdzie znajdują się największe modernistyczne 

atrakcje turystycznych Barcelony: La Pedrera-Casa Mila, Casa Batllo zaprojektowane 

przez Antonio Gaudiego 

✓ Bazylika Sagrada Familia – wizyta w wyjątkowej secesyjnej, wciąż nieukończonej  

bazylice. Stanowi ona niepowtarzalny symbol Barcelony, zaprojektowany przez 

słynnego architekta Antonio Gaudiego. 

✓ powrót do centrum, czas wolny na zakupy 

✓ obiadokolacja, nocleg 

Dzień 3  

✓ śniadanie, zwiedzanie miasta: 

✓ całodzienna autokarowa wycieczka na wybrzeże Costa Brava: 

✓ Blanes -  ogród botaniczny "Mar i Mutra", położony na szczycie góry, z której 

rozpościera się przepiękny widok, jeden z najważniejszych ogrodów botanicznych 

Europy (ok. 6 tys. gatunków roślin egzotycznych z całego świata). 

✓ Lloret de Mar - wizyta w największej miejscowości wypoczynkowej na Costa Brava,

czas na kąpiele w morzu oraz zdjęcia  



BARCELONA – COSTA BRAVA 
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✓ Tossa de Mar - zwiedzanie jednej z najpiękniejszych w Hiszpanii średniowiecznej 

starówki Vila Vella oraz fortyfikacji obronnych z XII wieku, czas wolny 

✓ powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4  

✓ śniadanie, wykwaterowanie,  

✓ przejazd na Plaça d’Espanya -  jeden z głównych placów Barcelony z dwoma                            

47 – metrowymi wieżami weneckimi oraz Narodowym Muzeum Sztuki Katalońskiej 

✓ Wzgórze Montjuïc – spacer po malowniczych terenach: punkty widokowe                           

ze wspaniałą panoramą miasta, Stadion Olimpijski znany z letnich igrzysk z 1992 r., 

znicz olimpijski, mury obronne Castell de Montjuïc  

✓ powrót do hotelu, pobranie bagażu 

✓ przejazd na lotnisko, przelot samolotem na lotnisko Poznań-Ławica lub Berlin 

                             

Organizator zapewnia: 

Zakwaterowanie w hotelu w Barcelonie (3 noclegi – pokoje 2 osobowe),  

wyżywienie: 3 x śniadanie, 3 x obiadokolacja, transfery autokarowe, opiekę pilota, 

ubezpieczenie NNW 10000 PLN oraz KL 80000 PLN, bilety wstępu, bilet lotniczy, 

Orientacyjny koszt przelotu w obie strony to ok. 500-800zł / os.              

UWAGA! W przypadku drogich biletów Poznań – Barcelona – Poznań                                              

proponujemy w tej samej cenie przelot z Berlina wraz z transferem na lotnisko   

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.
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     odkrywcza wycieczka 4 dniowa 
Dzień I 

✓ wyjazd godz. 5:00, 

✓ przejazd do Czarnolasu – Muzeum Jana Kochanowskiego -  z zewnątrz i spacer po parku 

✓ Puławy – spacer po parku Czartoryskich oraz podziwianie ich rezydencji  

✓ wizyta w Kazimierzu Dolnym – spacer z przewodnikiem: Rynek – Kamienica Celejowska, 

Kamienica pod św. Mikołajem i Krzysztofem, Kościół Farny, Góra 3 Krzyży, Zamek i Baszta  

✓ przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg 

Dzień II 

✓ śniadanie 

✓ wizyta w Kozłówce – podziwianie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich 

✓ przejazd do Lublina, zwiedzanie miasta - zabytki Starego Miasta - Zamek Lubelski, rynek 

Starego Miasta, Archikatedra Lubelska, Bazylika św. Stanisława i Klasztor oo. Dominikanów 

✓ zwiedzanie miasta szlakiem literatów lubelskich - Józef Czechowicz, Wincenty Pol, Jan 

Kochanowski, Jan Długosz, Sebastian "Acernus" Klonowic, Józef Ignacy Kraszewski

✓ powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja 

✓ możliwość organizacji wieczorku integracyjno-tanecznego  

Dzień III 

✓ śniadanie,  

✓ przejazd do Sandomierza, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: rynek i spacer uliczkami 

Starego Miasta, katedra, przejście obok Collegium Gostomianum, Domu Długosza i Zamku 

Królewskiego, wejście na Bramę Opatowską (widok na panoramę Sandomierza i okolic). 

✓ spacer przez wąwóz królowej Jadwigi  

✓ powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja 

Dzień IV 

✓ śniadanie 

✓ przejazd do Kielc – spacer z przewodnikiem po głównych atrakcjach miasta: 

✓ Pałac Biskupów Krakowskich, Bazylika NMP, zabytkowa ulica Sienkiewicza, Rynek, Park 

Miejski, Rezerwat Przyrody Kadzielnia /LUB alternatywnie spotkanie z przewodnikiem 

świętokrzyskim, wejście na Łysą Górę: zwiedzanie Klasztoru  na  Św. Krzyżu, obserwowanie 

Gołoborza z platform widokowych 

✓ wyjazd z Ziemi Świętokrzyskiej, po drodze Zagnańsk – oglądanie najstarszego drzewa                     

w Polsce - Dębu Bartek 

✓ postój na obiad we własnym zakresie

✓ powrót późnym wieczorem 
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Organizator zapewnia:  

− przejazd komfortowym autokarem  

− opieka wykwalifikowanego pilota i przewodników lokalnych 

− wyżywienie: 2 śniadania oraz 2 obiadokolacje  

− 2 noclegi w hotelu/pensjonacie/zajeździe  

Bilety wstępu płatne dodatkowo (do ustalenia) 

- Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie + 13 zł 

- Góra Krzyży w Kazimierzu Dolnym + 4 zł 

- Kozłówka + 24 zł 

- Brama Opatowska + 6 zł 

– zwiedzanie Sandomierza trasą podziemną + 13 zł 

- Łysa Góra i zwiedzanie Klasztoru  na  Św. Krzyżu + 7 zł

– zwiedzanie Lublina trasą podziemną + 18 zł 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.
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     odkrywcza wycieczka 4 dniowa 
Dzień I 

✓ wyjazd godz. 5:00, 

✓ przejazd do Czarnolasu – Muzeum Jana Kochanowskiego -  z zewnątrz i spacer po parku 

✓ Puławy – spacer po parku Czartoryskich oraz podziwianie ich rezydencji  

✓ wizyta w Kazimierzu Dolnym – spacer z przewodnikiem: Rynek – Kamienica Celejowska, 

Kamienica pod św. Mikołajem i Krzysztofem, Kościół Farny, Góra 3 Krzyży, Zamek i Baszta  

✓ przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg 

Dzień II 

✓ śniadanie 

✓ wizyta w Kozłówce – podziwianie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich 

✓ przejazd do Lublina, zwiedzanie miasta - zabytki Starego Miasta - Zamek Lubelski, rynek 

Starego Miasta, Archikatedra Lubelska, Bazylika św. Stanisława i Klasztor oo. Dominikanów 

✓ zwiedzanie miasta szlakiem literatów lubelskich - Józef Czechowicz, Wincenty Pol, Jan 

Kochanowski, Jan Długosz, Sebastian "Acernus" Klonowic, Józef Ignacy Kraszewski

✓ powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja 

✓ możliwość organizacji wieczorku integracyjno-tanecznego  

Dzień III 

✓ śniadanie,  

✓ wyjazd do Zamościa, następnie zwiedzanie (Stare Miasto, kolegiata, Pałac Zamoyskich, 

Rynek).  

✓ zwiedzanie Zwierzyńca (kościółek „na wodzie”, dawny browar, oficyny pałacowe, wybieg 

konika polskiego, siedziba dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego).  

✓ przejazd ze Zwierzyńca na Stawy Echo (dzika ostoja konika polskiego i miejsce jego 

żerowania i odpoczynku, wieża widokowa).  

✓ przejazd do Szczebrzeszyna – zdjęcia przy pomniku chrząszcza

✓ powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja 

Dzień IV 

✓ śniadanie 

✓ przejazd do Sandomierza, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: rynek i spacer uliczkami 

Starego Miasta, katedra, przejście obok Collegium Gostomianum, Domu Długosza i Zamku 

Królewskiego, wejście na Bramę Opatowską (widok na panoramę Sandomierza i okolic). 

✓ spacer przez wąwóz królowej Jadwigi  

✓ wyjazd z Ziemi Świętokrzyskiej, po drodze Zagnańsk – oglądanie najstarszego drzewa                     

w Polsce - Dębu Bartek 

✓ postój na obiad we własnym zakresie

✓ powrót późnym wieczorem 



„Na wschód od Wisły” 

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl 

tel. kom. 600-695-107 www.4utravel.pl 

Organizator zapewnia:  

− przejazd komfortowym autokarem  

− opieka wykwalifikowanego pilota i przewodników lokalnych

− wyżywienie: 2 śniadania oraz 2 obiadokolacje  

− 2 noclegi w hotelu/pensjonacie/zajeździe  

Bilety wstępu płatne dodatkowo (do ustalenia) 

- Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie + 13 zł 

- Góra Krzyży w Kazimierzu Dolnym + 4 zł 

- Kozłówka + 24 zł 

- Brama Opatowska + 6 zł 

– zwiedzanie Sandomierza trasą podziemną + 13 zł 

– zwiedzanie Lublina trasą podziemną + 18 zł 

- Zamość i Roztocze + 10 zł 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



ROSTOCK - KOPENHAGA  

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl 

tel. kom. 600-695-107 www.4utravel.pl 

Dzień I  

✓ zbiórka uczestników o godz. 07:00 

✓ wyjazd do Rostocku, największego miasta Meklemburgii – Pomorza Przedniego  

✓ zwiedzanie starówki, czas wolny 

✓ przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

Dzień II 

✓ zaokrętowanie na promie do Gedser godz. 09:00 /czas przeprawy 1,5 godziny/ 

✓ przejazd do Kopenhagi, zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem - Plac Ratuszowy, Kongens Nytorv 

– największy plac miasta, portowe nabrzeże   z pomnikiem Syrenki – najsłynniejszym symbolem miasta. 

✓ wizyta w Browarze Carlsberg, podziwianie ogromnej kolekcji piwa z całego świata, zwiedzanie połączone 

z degustacją piwa  

✓ rejs urokliwymi Kanałami Kopenhagi - stary port, elementy nowoczesnej architektury m.in. budynek 

Biblioteki Królewskiej zwany „Czarnym Diamentem”. 

✓ czas wolny na Stroget – sercu miasta i głównej handlowej ulicy

✓ obiadokolacja 

✓ przejazd do hotelu w Kopenhadze, zakwaterowanie  

Dzień III 

✓ śniadanie  

✓ uroczysta odprawa warty Gwardii Królewskiej na placu przy Amalienborg – siedzibie duńskich 

monarchów.   

✓ czas wolny na Stroget – sercu miasta i głównej handlowej ulicy

✓ wyjazd do Rostocku, powrót do Poznania ok. 24:00 

Organizator zapewnia: 

− 1 nocleg w Rostocku w pokojach 2-, 3-osobowych (hotel **/***) 

− 1 nocleg w Kopenhadze w pokojach 2-, 3-osobowych (hotel **) 

− przejazd komfortowym autokarem  

− wyżywienie: 2 śniadania + 2 obiadokolacje (woda w cenie, inne napoje dodatkowo płatne) 

− opieka licencjonowanego pilota  

− ubezpieczenie  

Bilety wstępu, opłaty przewodnickie dodatkowo 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



ROSTOCK - KOPENHAGA – MALMO - STRALSUND 

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl 

tel. kom. 600-695-107 www.4utravel.pl 

Dzień I  

✓ zbiórka uczestników o godz. 07:00 

✓ wyjazd do Rostocku, największego miasta Meklemburgii – Pomorza Przedniego  

✓ przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

Dzień II 

✓ zaokrętowanie na promie do Gedser godz. 09:00 /czas przeprawy 1,5 godziny/ 

✓ przejazd do Kopenhagi, zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem - Plac Ratuszowy, Kongens Nytorv 

– największy plac miasta, portowe nabrzeże   z pomnikiem Syrenki – najsłynniejszym symbolem miasta. 

✓ uroczysta odprawa warty Gwardii Królewskiej na placu przy Amalienborg – siedzibie duńskich 

monarchów.   

✓ rejs urokliwymi Kanałami Kopenhagi - stary port, elementy nowoczesnej architektury m.in. budynek 

Biblioteki Królewskiej zwany „Czarnym Diamentem”. 

✓ czas wolny na Stroget – sercu miasta i głównej handlowej ulicy

✓ obiadokolacja 

✓ przejazd do hotelu w Kopenhadze, zakwaterowanie  

Dzień III 

✓ śniadanie  

✓ przejazd z Danii do Szwecji nad cieśniną Sund – słynnym 16-kilometrowym mostem Oresund  

✓ przejazd z przewodnikiem przez Malmo, następnie spacer po zabytkowym centrum Ystad. 

✓ wizyta w Browarze Carlsberg, podziwianie ogromnej kolekcji piwa z całego świata, zwiedzanie połączone 

z degustacją piwa  

✓ wyjazd do Rostocku, obiadokolacja, zakwaterowanie 

Dzień IV 

✓ śniadanie,  

✓ wycieczka do Stralsundu – zwiedzanie zabytkowego miasta 

✓ wizyta w Oceanarium i Muzeum Morskim - najliczniej odwiedzanej atrakcji turystycznej regionu, gdzie 

największe akwarium to akwarium ławicowe o pojemności 2,6 milionów litrów. Woda w tym zbiorniku ma 

ponad dziewięć metrów głębokości. Panoramiczna szyba waży 22 ton i ma ponad 30 centymetrów

grubości! W Oceanarium są dostępne między innymi: Akwarium Morza Bałtyckiego, Akwarium Morza 

Północnego oraz szereg innych wystaw tematycznych. 

✓ powrót do Poznania ok. 23:00 

Organizator zapewnia:

− 2 noclegi w Rostocku w pokojach 2-, 3-osobowych (hotel **/***) 

− 1 nocleg w Kopenhadze w pokojach 2-, 3-osobowych (hotel **) 

− przejazd komfortowym autokarem  

− wyżywienie: 3 śniadania + 3 obiadokolacje (woda w cenie, inne napoje dodatkowo płatne) 

− opieka licencjonowanego pilota  

− ubezpieczenie  

Bilety wstępu, opłaty przewodnickie płatne dodatkowo 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



BAWARIA – ZAMKI I MIASTA  

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl 

tel. kom. 600-695-107 www.4utravel.pl 

Dzień I  

✓ godz. 22.00 - wyjazd do Niemiec, wygodny przejazd autostradą bezpośrednio
z Poznania do Monachium.  

Dzień II  

✓ przejazd do Monachium ok. godz. 09:00 - gdzie podczas spaceru uliczkami Starego 
Miasta zobaczymy między innymi: Kościół Mariacki, Nowy i Stary Ratusz, kościół 
Assamów, katedrę NMP, a także miejsce pochówku Ludwika II Bawarskiego. Następnie 
przejedziemy do pałacu Nymphenburg – jednej z bardziej okazałych rezydencji 
bawarskich książąt.  

✓ wizyta w Prien nad jeziorem Chiemsee – zwanym bawarskim morzem, przeprawa 
statkiem na wyspę Herreninsel, spacer do największego z zamków Ludwika 
Bawarskiego, który w swych pierwotnych planach miał być kopią pałacu wersalskiego 

✓ przyjazd na nocleg, obiadokolacja. 

Dzień III  
✓ śniadanie, przejazd do Wies – jednego z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych 

w Niemczech, zwiedzanie Kościoła. Następnie wizyta w najsłynniejszym zakątku Bawarii 

- Schwangau. Zwiedzanie wewnątrz bajkowego zamku Ludwika Bawarskiego –
Neuschwanstein oraz podejście na panoramę widokową zamku Hohenschwangau, 
Maksymiliana II Bawarskiego – możliwy wjazd na zamki lokalnymi bryczkami. 

✓ punkt widokowy na zamek Neuschwanstein z słynnego mostu Mariensbrücke
✓ spacer po miasteczku Füssen, punkt widokowy na wodospad na rzece Lech   
✓ powrót na nocleg, obiadokolacja 

Dzień IV  
✓ śniadanie 
✓ przejazd do Norymbergi ruchliwej metropolii o średniowiecznej atmosferze 

i o tysiącletniej historii. Zobaczymy: Zamek Cesarski, symbol Norymbergii, hardo 
wyrastający w górę nad zespołem staromiejskim otoczonym murem obronnym, Stare 
miasto z kościołem św. Wawrzyńca (największą gotycką świątynią) oraz kościołem 
św. Sebalda (najstarszym w mieście), Rynek z gotycką studnią, dom Albrechta 
Dürera, czas wolny 

✓ wizyta w Bambergu - frankońskim mieście cesarzy i biskupów. Zobaczymy:            
Małą Wenecję - pierzeję eleganckich, zabytkowych średniowiecznych kamieniczek nad 
rzeką Regnitz, przepiękny Stary Ratusz, Plac Katedralny wraz z cesarską katedrą ze 
sławnym Jeźdźcem bamberskim,  

✓ powrót do Poznania ok. godz. 23:45  

Organizator zapewnia:  

✓ przejazd komfortowym autobusem  

✓ 2 noclegi w hotelu/lokalnym Gasthofie w standardzie 

2/3*  ✓

wyżywienie (2 x śniadanie + 2 x obiadokolacja)  

✓ opieka wykwalifikowanego pilota - przewodnika  

✓ realizacja programu wyjazdu 

✓ ubezpieczenie KL + NNW 

Bilety wstępu, opłaty rezerwacyjne i klimatyczne płatne u pilota                                         

w autokarze

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



WILNO – KOWNO - TROKI 

 
Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 8 

tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl, www.4utravel.pl 
 

 

 

 

 

 

      

Dzień I Troki - Wilno 

 

 zbiórka uczestników w Poznaniu godz. 01:00  

 nocny przyjazd do Trok  - miasteczka zamieszkałego przez jeden z najmniejszych 

narodów europejskich - Karaimów. Zwiedzanie zabytkowych budynków 

architektury karaimskiej, kenesę karaimską.  Następnie Zwiedzanie malowniczo 

położonego na wysepce średniowiecznego gotyckiego zamku, mającego opinię 

najbardziej fotogenicznego w krajach bałtyckich. Spacer nad jeziorami Galwe                  

i Tataryszki, degustacja kibinów (regionalny przysmak kuchni karaimskiej). 

 przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, nocleg 

 

Dzień II na miejscu w Wilnie 

  

 śniadanie 

 zwiedzanie miasta: Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu - najcenniejszy zabytek 

barokowy w Wilnie, cmentarz na Rossie – najstarszy i najpiękniejszy cmentarz 

wileński na którym pochowana  matka Marszałka J. Piłsudskiego i jego serce oraz  

inni wybitni Polacy,  

 Góra Trzech Krzyży – skąd rozlega się przepiękny widok na całe Wilno, Ostra Brama 

z kaplicą Matki Bożej Ostrobramskiej, (możliwa Msza Święta w kaplicy), cerkiew                

św. Ducha w której są pochowani trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie,  klasztor 

bazylianów – Cela Konrada (w której był więziony Adam Mickiewicz), kościół                 

św. Kazimierza w którym w XVII w. pracował św. Andrzej Bobola, Plac Ratuszowy i 

Ratusz w którym odbyła się premiera Halki S. Moniuszki).  

 Dzielnica żydowska, kozioł Miłosierdzia Bożego (w którym znajduje się oryginał 

obrazu "Jezu, ufam Tobie", Uniwersytet Wileński (najstarszy uniwersytet na terenie 

wschodnim), Pałac Prezydencki, katedra św. Stanisława z kaplicą Jagiellonów                   

i grobowcem św. Kazimierza, miejsca związane z pamięcią A. Mickiewicza,                     

J. I. Kraszewskiego i J. Słowackiego,  

 zakątek gotycki: kościół św. Anny i Bernardynów, pomnik A. Mickiewicza, Muzeum 

A. Mickiewicza. 

 obiadokolacja, nocleg 

 

Dzień II – Kowno 

 

 wczesne śniadanie, przejazd do Kowna 

 Kowno – ruinky zamku (XIV w.), kościół św. Jerzego (jeden z najstarszych gotyckich 

kościołów w Kownie), ujście Wilii do Niemna, Seminarium Duchowne,  Plac 

Ratuszowy i Ratusz, miejsca związane z pobytem A. Mickiewicza w Kownie, Dom 

Perkunasa (zabytek gotycki), kościół Witolda, archikatedra pw. św. Piotra i Pawła. 

 wyjazd w drogę powrotną, powrót do Poznania ok. godz. 23:30 

 

 

 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



WILNO – KOWNO - TROKI 

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl, www.4utravel.pl 

Organizator zapewnia:  


 transport komfortowym autokarem  

 opieka pilota podczas całej wycieczki  

 2 noclegi w hotelu *** w pokojach 2 os.  

 wyżywienie: 2 śniadania bufetowe + 1 obiadokolacja 

 ubezpieczenie ERV  – KL 40.000 PLN i NNW 10.000  PLN  

 dopłata do pokoju 1 os. wynosi 40 EURO za cały pobyt 

                 Bilety wstępu oraz przewodnik lokalny płatny u pilota w autokarze

 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



TRÓJMIASTO

wycieczka 2 – dniowa  

Biuro Podróży „4U TRAVEL” ul. Leśnowolska 10, 60-452 Poznań

tel.: 61-848-88-21, e-mail: biuro@4utravel.pl 

Dzień 1                                                                                                                        . 

• zbiórka uczestników o godz. 05:00, wyjazd w kierunku Trójmiasta  

• zwiedzanie Westerplatte,  

• przejazd do Gdańska: Most Zielony, Droga Królewska: Długi Targ, ul. Długa, Dwór Artusa –                    

z zewnątrz, • Ratusz Głównego Miasta, Fontanna Neptuna, Złota Brama, Brama Więzienna, 

Katownia, Brama Wyżynna, ul. Piwna, Wielka Zbrojownia, Kościół Mariacki - wnętrze, Kaplica 

Królewska, Fontanna Czterech Kwartałów, ul. Mariacka, Długie Pobrzeże, Żuraw,   

• podjechanie autokarem pod Pomnik Poległych Stoczniowców i Stocznie  

• przejazd na nocleg, obiadokolacja  

Dzień 2                                                                                                                        . 

• śniadanie,  

• przejazd do Gdyni, Skwer Kościuszki, molo Południowe, Żaglowiec "Dar Pomorza"- zwiedzanie, 

okręt ORP "Błyskawica" (z zewnątrz), możliwe wejście na Kamienną Górę, skąd roztacza się 

malowniczy widok na miasto, Zatokę Gdańską i Hel  

• przejazd do Sopotu - Opera Leśna, park w Łazienkach Północnych, pomnik J. Haffnera - założyciela 

Sopotu,  

• Grand Hotel, Molo – wejście na najdłuższe molo nad Bałtykiem,  

• ul. Monte Cassino – czas wolny na pamiątki, spacer po plaży i posiłek  

•  wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Poznania ok. godz. 22:00.  

CENA: 410 zł / os.  

Organizator zapewnia:  

• przejazd komfortowym autokarem  

• 1 nocleg w hotelu ** lub *** - pokoje 2 os.  

• wyżywienie 1 śniadanie + 1 obiadokolacja  

• opieka wykwalifikowanego pilota i przewodnika miejskiego  

BILETY WSTĘPU PŁATNE WE WŁASNYM ZAKRESIE 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



SZLAK ORLICH GNIAZD 
ENERGYLANDIA 

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl, www.

4utravel.pl 

          

Wycieczka 2 dniowa 

         

DZIEŃ I 

 zbiórka godz. 05:00, wyjazd  

 przejazd na Jurę Krakowsko – Częstochowską, zwiedzanie ruin Zamku Olsztyn 

 Mirów - wizyta w jednym z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce z ruinami zamku 

Kazimierza Wielkiego, spacer szlakiem do Bobolic, 

 Ogrodzieniec - zwiedzanie z przewodnikiem ruin najpiękniejszego zamku na Szlaku Orlich 

Gniazd. Wizyta w muzeum, gdzie będziemy mogli obejrzeć makiety zamku z czasów jego 

świetności, wystawę i Sale tortur, w której znajdują się takie machiny jak: Krzesło Czarownic, 

Hiszpański But, Garota, Kołyska Judasza, czy Żelazna Dziewica.   

 przejazd do miejsca zakwaterowania, 

 obiadokolacja, nocleg.  

DZIEŃ II 




                                   

 śniadanie 

 całodzienny pobyt w Parku Rozrywki Energylandia - pierwszym prawdziwym                          

Parku Rozrywki w Polsce. To wyjątkowe miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.   

Jest to potężny kompleks, w którym na ogromnej przestrzeni 26 hektarów znajduje się 

ponad 30 różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowanych urządzeń i atrakcji, 

poczynając od ekstremalnych, poprzez rodzinne, a kończąc na tych dla najmłodszych. 

Wszystkie one prezentowane są w tematycznych, stylizowanych dekoracjach 

i aranżacjach, zawartych w kompletnej audio-wizualnej scenografii przygotowanej 

specjalnie dla danego urządzenia. 

 wyjazd w drogę powrotną (po drodze czas na posiłek we własnym zakresie w KFC)

 powrót na miejsce ok. godz. 23:00   

  

Organizator zapewnia:  

 przejazd komfortowym autokarem  

 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu - pokoje 2 os.

 opieka wykwalifikowanego pilota oraz przewodnika  

 wyżywienie: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja 

BILETY WSTĘPU PŁATNE WE WŁASNYM ZAKRESIE 

  

 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl 

tel. kom. 600-695-107 www.4utravel.pl 

        
POCZDAM 

MIASTO PAŁACOWE 
wycieczka 1 dniowa 

               

 zbiórka uczestników o godz. 06:30  

 przejazd do Poczdamu stolicy Brandenburgii, zwiedzanie centrum miasta 

 wejście do pałacu Cecilienhof – miejscu obrad w 1945 roku konferencji 

poczdamskiej, gdzie ukształtowano między innymi powojenny „kształt” i politykę 

Niemiec  

 spacer po Alexandrówce – dawnej kolonii rosyjskiej – osiedlu dawnego chóru 

rosyjskiego  

 spacer po zespole parkowo-pałacowym SANSSOUCI, 

 czas wolny na kawę w zabytkowej, historycznej Dzielnicy Holenderskiej

 powrót do Poznania ok. godz. 22:30 

  

Organizator zapewnia:
 opieka licencjonowanego pilota-przewodnika 

 przejazd komfortowym autokarem  

 realizacja programu zwiedzania 

 ubezpieczenie ERV Polska - NNW, KL 

Płatne dodatkowo: wstęp do Cecilienhof 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



AMSTERDAM - BRUKSELA - LUKSEMBURG   

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl, www.4utravel.pl 

            Dzień 1 i 2 

 wyjazd ze Poznania o godz. 20:00, przyjazd tranzytowy przez Niemcy 

 przyjazd do Księstwa Luksemburga, jednego z najmniejszych państw Unii Europejskiej 

 zwiedzanie: Plateau du Kirchberg z nowoczesnymi budynkami Dzielnicy Europejskiej 

 forteca Bock Casemates, XVII-wieczna katedra Notre Dame, Pałac Wielkiego Księcia, fragmenty 

średniowiecznych fortyfikacji miejskich.  

 czas wolny na starym mieście (możliwość zjedzenia posiłku i zakupu pamiątek)

 wyjazd w stronę Brukseli, przez belgijskie Ardeny, 

 przejazd do hotelu; nocleg              

Dzień 3 

 śniadanie, 

 krótki przejazd do Brukseli,  

 zwiedzanie  - wizyta przy słynnym Atomium, modelu przedstawiającym powiększoną 165 mld 

razy cząsteczkę żelaza,  

 Budynki Administracji Europejskiej - niezwykły pod względem architektonicznym 

Berlaymont, siedzibę Komisji Europejskiej zwanej też ze względu na rozmiary Belraymonster 

 Parlament Europejski (zwiedzanie sali obrad oraz multimedialnego Parlamentarium),  

 spacer po "Najpiękniejszym Placu Świata" - Grand Place z jego cudownymi kamieniczkami, 

bogato zdobionymi siedzibami Cechów, Ratuszem i Pałacem Królewskim, spacer do Maaneken 

Pis - symbolu miasta, figurki przedstawiającej siusiającego chłopczyka, katedra św. Michała, 

 obiad; przejazd do hotelu; nocleg              

Dzień 3 i 4 

 śniadanie, przejazd do Holandii,  

 zwiedzanie stolicy Holandii Amsterdamu - zwanej „Wenecją Północy” położonej  na 90 

wyspach połączonych ze sobą tysiącem mostów. Odwiedzimy tutaj Plac Rembrandta, targ 

kwiatowy, Plac Dam z Pałacem Królewskim oraz legendarne centrum Amsterdamu z dzielnicą 

czerwonych latarni. 

 czas wolny na starym mieście (możliwość zjedzenia posiłku i zakupu pamiątek) 

 powrót do Poznania w godzinach porannych. 

Organizator zapewnia:  

 przejazd komfortowym autokarem  

 2 noclegi w hotelu  */** typu Premiere Classe w Belgii  

 opieka pilota  

 wyżywienie: 2 śniadania i 1 obiadokolacja 

 ubezpieczenie KL 80000 zł oraz NNW 10000 zł 

Bilety wstępu do atrakcji oraz opłaty za przewodnika – dodatkowo płatne u pilota w autokarze

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



Kraków – Wieliczka  
wycieczka 2 dniowa 

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl 

tel. kom. 600-695-107 www.4utravel.pl 

Dzień I 

 

✓ zbiórka o godz. 04.00, wyjazd w stronę Krakowa  

✓ wizyta w Ojcowskim Parku Narodowym, spacer z przewodnikiem po 

najciekawszych atrakcjach parku, między innymi: zamek w Pieskowej Skale             

(z zewnątrz), 

✓ Maczuga Herkulesa, dolina Prądnika, Brama Krakowska, 

✓ wejście do Jaskini Łokietka - z jaskinią wiąże się legenda o Władysławie 

Łokietku, który schronił się w niej na okres około 6 tygodni po ucieczce                      

z Krakowa przed wojskami czeskiego króla Wacława II. 

✓ przejazd do hotelu, możliwość wyjścia na Rynek Krakowski

✓ nocleg  

Dzień II 

✓ śniadanie  

✓ Kraków: zwiedzanie z przewodnikiem: Plac Matejki z Pomnikiem 

Grunwaldzkim, Barbakan i Brama Floriańska; Rynek Główny (Kościół Mariacki, 

Sukiennice, Wieża Ratuszowa); Pałac Biskupi („okno papieskie”); Kościół 

Franciszkanów  

✓ Wzgórze Wawelskie: zamek wraz z dziedzińcem z zewnątrz, Katedra 

Wawelska – wnętrze, wejście do grobów królewskich oraz do Dzwonu 

Zygmunta, Smok Wawelski,  

✓ czas do dyspozycji uczestnika na Rynku Krakowskim

✓ powrót do Poznania ok godz. 23:45 

Organizator zapewnia: 

➢ przejazd komfortowym autokarem  

➢ zakwaterowanie w hotelu **/*** - pokoje 2 i 3 os. 

➢ wyżywienie: śniadanie (dla chętnych obiadokolacja w cenie 30 zł)

➢ ubezpieczenie NNW  

➢ opieka pilota  

➢ przewodnik miejski w Krakowie oraz w Wieliczce 

Bilety wstępu płatne we własnym zakresie - do ustalenia 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl 

tel. kom. 600-695-107 www.4utravel.pl 

Energylandia  

Wycieczka 1 – dniowa  

✓ zbiórka godz. 03:00, wyjazd w stronę Krakowa 

✓ całodzienny pobyt w Parku Rozrywki Energylandia - pierwszym prawdziwym Parku 

Rozrywki w Polsce. To wyjątkowe miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. 

Jest to potężny kompleks, w którym na ogromnej przestrzeni 26 hektarów znajduje się 

ponad 30 różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowanych urządzeń i atrakcji, 

poczynając od ekstremalnych, poprzez rodzinne, a kończąc na tych dla 

najmłodszych. Wszystkie one prezentowane są w tematycznych, stylizowanych 

dekoracjach i aranżacjach, zawartych w kompletnej audio-wizualnej scenografii 

przygotowanej specjalnie dla danego urządzenia. 

✓ wyjazd w stronę Poznania ok. 18:00, zakończenie wycieczki ok. godz. 24.00 

Organizator zapewnia: 

➢ przejazd komfortowym autokarem  

➢ opieka pilota, ubezpieczenie, bilet wstępu

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.



W KRAINIE ŻUBRA 

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl, www.4utravel.pl 

Dzień I 

 zbiórka godz. 04:50, wyjazd godz. 05:00  

/przejazd realizowany wygodną trasą – autostradą A2 oraz trasą S8/ 

 przejazd w Region Białowieży ok. godz. 13:00, zwiedzanie z przerwami do godz. 18:00 

 zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo - Leśnego – nowoczesna prezentacja multimedialna historii 

oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej, Park Pałacowy, możliwość zjedzenia potrawy z żubra 

 wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,  

 zwiedzanie w grupach 12 os. rezerwatu ścisłego (najcenniejszej przyrodniczo części 

BPN)  

obiadokolacja, nocleg 

Dzień II  

 śniadanie, spotkanie z przewodnikiem 

 przejazd na Szlak Tatarski i zwiedzanie: Krynoczka, meczetu i cmentarza muzułmańskiego,

 przerwa na lunch w Tatarskiej jurcie (dania tatarskie – we własnym zakresie),  

 przejazd przez Kruszyniany, Krynki do Poczopka - zwiedzanie Silvarium,  

 wizyta w Supraślu i zwiedzanie muzeum ikon, powrót przez Białystok   

 obiadokolacja, możliwość wspólnego spotkania integracyjnego przy muzyce 

 nocleg 

Dzień III  

 śniadanie  

 spotkanie z przewodnikiem - piesze przejście ścieżką edukacyjną kładka Żebra Żubra                             

do Rezerwatu Pokazowego Żubrów - można w nim obejrzeć również inne zwierzęta występujące 

w Puszczy Białowieskiej, m.in. łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie  

 objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej /cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana 

Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy/  

 Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich - szlak tworzą kilkusetletnie dęby 

nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej   

 wyjazd w drogę powrotną, /możliwość zamówienia obiadu w drodze powrotnej w cenie 20 zł/

 powrót na miejsce ok. godz. 23:00  

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 2 noclegi w zajeździe o standardzie ** w pokojach 2 lub 3 osobowych 

 przejazd komfortowym autokarem  

 wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje  

 opieka licencjonowanego pilota  

Bilety wstępu, opłaty przewodnickie płatne dodatkowo w autokarze 

Cena na zapytanie, zależna od wielkości grupy i miejsca wyjazdu.


