WROCŁAW
wycieczka 1 – dniowa
✓ zbiórka uczestników o godz. 07:00, wyjazd do Wrocławia
✓ wizyta w słynnym ZOO Wrocławskim oraz Afrykarium (kompleksie przedstawiającym
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)
✓ zwiedzanie najciekawszych zakątków Starego Miasta - największe atrakcje turystyczne,
architektura i legendy Wrocławia, Szlak Krasnoludków
✓ czas nas na posiłek (we własnym zakresie) i pamiątki
✓ Sky Tower – gratka dla wszystkich miłośników fantastycznych widoków – wjazd
szybkobieżną windą na punkt widokowy na najwyższy budynek w Polsce
✓ wyjazd z Wrocławia, powrót na miejsce w godzinach wieczornych (ok. godz. 21:30)
CENA: 170 zł – grupa min. 45 os. + 4
CENA: 190 zł – grupa min. 40 os. + 3
CENA: 210 zł – grupa min. 35 os. + 3
CENA: 235 zł – grupa min. 30 os. + 3
CENA: 250 zł – grupa min. 25 os. + 2
Świadczenia zawarte w cenie:
✓ przejazd komfortowym autokarem
✓ opieka wykwalifikowanego pilota i przewodnika miejskiego
✓ bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie
✓ ubezpieczenie NNW
Atrakcje opcjonalne lub zamienne:
✓ Hydropolis – wizyta w centrum naukowym poświęconym wodzie – podzielonym na 8 stref
tematycznych przedstawiających wodę z innego, fascynującego ujęcia 22 zł/os.
✓ obiad – 1 daniowy z napojem 25 zł/os. lub 2 daniowy z napojem 30 zł/os.
✓ Hala Stulecia + Multimedialna wystawa 20 zł/os.

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

TORUŃ
wycieczka 1 – dniowa
✓

zbiórka uczestników o godz. 07:00, wyjazd do Torunia

✓

wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - interaktywne centrum promujące
nowoczesną komunikację naukową. Tutaj zwiedzający samodzielnie przeprowadzają
doświadczenia, badają zjawiska z różnych dziedzin nauki, poznają prawa przyrody.
Na przestrzeni 5 tys. m², na 6 kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza,
pracownie naukowe, sale ekspozycyjne

✓

udział w warsztatach edukacyjnych - tematyka do wyboru:
https://mlynwiedzy.org.pl/oferta-edukacyjna-2022-2023

✓ spacer po najciekawszych miejscach Toruńskiego Starego Miasta szlakiem Legend i Mitów w trakcie spaceru poznamy najważniejsze i najsłynniejsze zabytki Torunia w oparciu
tro ciekawe i niezwykłe opowieści, historie i legendy przedstawiane przez naszego
przewodnika.
✓ wizyta planetarium – uczestnictwo w seansie, tematyka do wyboru:
http://www.planetarium.torun.pl/22/oferta-dydaktyczna
✓ przerwa na posiłek (we własnym zakresie) i pamiątki
✓ powrót na miejsce ok. godz. 21:00 (do potwierdzenia)

CENA: 160 zł – grupa min. 45 os. + 4
CENA: 180 zł – grupa min. 40 os. + 3
CENA: 210 zł – grupa min. 35 os. + 3
CENA: 225 zł – grupa min. 30 os. + 3
CENA: 240 zł – grupa min. 25 os. + 2
Świadczenia zawarte w cenie:
✓
✓
✓
✓

przejazd komfortowym autokarem
opieka wykwalifikowanego pilota i przewodnika miejskiego
bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie
ubezpieczenie NNW

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

TORUŃ
wycieczka 1 – dniowa
✓

zbiórka uczestników o godz. 07:00, wyjazd do Torunia

✓

wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - interaktywne centrum promujące
nowoczesną komunikację naukową. Tutaj zwiedzający samodzielnie przeprowadzają
doświadczenia, badają zjawiska z różnych dziedzin nauki, poznają prawa przyrody.
Na przestrzeni 5 tys. m², na 6 kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza,
pracownie naukowe, sale ekspozycyjne

✓ spacer po najciekawszych miejscach Toruńskiego Starego Miasta szlakiem Legend i Mitów w trakcie spaceru poznamy najważniejsze i najsłynniejsze zabytki Torunia w oparciu
tro ciekawe i niezwykłe opowieści, historie i legendy przedstawiane przez naszego
przewodnika.
✓ wizyta planetarium – uczestnictwo w seansie, tematyka do wyboru:
http://www.planetarium.torun.pl/22/oferta-dydaktyczna
✓ przerwa na posiłek (we własnym zakresie) i pamiątki
✓ powrót na miejsce ok. godz. 21:00 (do potwierdzenia)

CENA: 140 zł – grupa min. 45 os. + 4
CENA: 160 zł – grupa min. 40 os. + 3
CENA: 190 zł – grupa min. 35 os. + 3
CENA: 205 zł – grupa min. 30 os. + 3
CENA: 220 zł – grupa min. 25 os. + 2
Świadczenia zawarte w cenie:
✓
✓
✓
✓

przejazd komfortowym autokarem
opieka wykwalifikowanego pilota i przewodnika miejskiego
bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie
ubezpieczenie NNW

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

TORUŃ
wycieczka 1 – dniowa
✓

zbiórka uczestników o godz. 07:00, wyjazd do Torunia

✓ wizyta w Żywym Muzeum Piernika – zgłębienie tajników wiedzy piernikarskiej i
samodzielnego upieczenia piernika, narzędziami i w sposób taki jak przed 500 laty robili
to toruńscy piernikarze. Zwiedzający biorą aktywny udział w pokazie pomagając
wyrobić ciasto piernikowe: przesiewają mąkę, ubijają w moździerzu korzenie, etc.
Następnie, przy kształtują z ciasta własne pierniki, które po wypieczeniu zabierają jako
pamiątkę**
✓ spacer po najciekawszych miejscach Toruńskiego Starego Miasta szlakiem Legend i Mitów w trakcie spaceru poznamy najważniejsze i najsłynniejsze zabytki Torunia w oparciu
tro ciekawe i niezwykłe opowieści, historie i legendy przedstawiane przez naszego
przewodnika.
✓ wizyta planetarium – uczestnictwo w seansie, tematyka do wyboru:
http://www.planetarium.torun.pl/22/oferta-dydaktyczna
✓ przerwa na posiłek (we własnym zakresie) i pamiątki
✓ powrót na miejsce ok. godz. 21:00 (do potwierdzenia)

CENA: 140 zł – grupa min. 45 os. + 4
CENA: 160 zł – grupa min. 40 os. + 3
CENA: 190 zł – grupa min. 35 os. + 3
CENA: 205 zł – grupa min. 30 os. + 3
CENA: 220 zł – grupa min. 25 os. + 2
Świadczenia zawarte w cenie:
✓
✓
✓
✓

przejazd komfortowym autokarem
opieka wykwalifikowanego pilota i przewodnika miejskiego
bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie
ubezpieczenie NNW

** zamiennie – można zamiast wizyty w Muzeum Piernika lub planetarium, odwiedzić centrum
nowoczesności i wiedzy – Młyn Wiedzy

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

Warszawa
Program klasyczny - wycieczka 1 dniowa
✓ zbiórka przy szkole, wyjazd
✓ przejazd do Warszawy
✓ wizyta w Centrum Nauki Kopernik - centrum nauki którego celem jest promowanie
nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa nauki
poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.
✓ zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych zakątków Starego Miasta
Stare Miasto: Zamek Królewski, Plac Zamkowy, Kościół Św. Anny, Kolumna Zygmunta,
Katedra Św. Jana, Rynek Starego Miasta, syrenka, Barbakan, rynek Nowego Miasta,
przejście do Ogrodu Saskiego i Grobu Nieznanego Żołnierza.
✓ czas do dyspozycji uczestnika na Starówce
(możliwość zakupu pamiątek oraz zjedzenia posiłku)
✓ wyjazd z Warszawy
✓ powrót na miejsce ok. godz. 21:00

Cena
Cena
Cena
Cena
Cena

250
240
220
195
175

zł
zł
zł
zł
zł

dla grupy min. 26 uczestników + 2
dla grupy min. 30 uczestników + 3
dla grupy min. 35 uczestników + 3
dla grupy min. 40 uczestników + 3
dla grupy min. 45 uczestników + 4

Świadczenia zawarte w cenie:
✓ przejazd komfortowym autokarem
✓ opieka wykwalifikowanego pilota podczas całego wyjazdu oraz przewodnika
✓ ubezpieczenie NNW
✓ wszystkie bilety wstępu do odwiedzanych miejsc
Opcje dodatkowe lub zamienne:
- wizyta na Stadionie Narodowym – zwiedzanie trasą piłkarza + 25 zł
- seans 3D w planetarium CN Kopernik + 25 zł
- Muzeum Powstania Warszawskiego + 24 zł
- obiad 1-daniowy + sok + 25 zł

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

ŁÓDŹ
wycieczka 1 – dniowa
✓ zbiórka godz. 08:00, wyjazd w Łodzi
✓ przyjazd do Centrum Nauki i Techniki EC1 – zwiedzanie wystaw interaktywnych:
✓ „Przetwarzanie energii” - to najbardziej unikatowa część wystawy. Eksponaty historyczne, współczesne
symulatory, gry komputerowe - wszystko to pozwoli prześledzić nie tylko historię tego wyjątkowego miejsca,
ale i zapoznać się z wciąż używanymi technologiami produkcji prądu. Multimedialne elementy wystawy
zaskoczą i zachwycą każdego.
✓ „Rozwój wiedzy i cywilizacji” - zasady przyrody, prawa nauki, związane z nimi wynalazki - wszystko to pozwoliło
zbudować cywilizację, w której żyjemy. Tutaj poznajemy rzeczywistość dotykiem, zabawą, i eksperymentami.
✓ "Mikroświat — makroświat" - tutaj pokazujemy to, co jest niewidoczne dla nieuzbrojonego oka. Ujawniamy
najwspanialsze tajemnice wszechświata — od obserwacji skrzydeł motyla przez mikroskop elektronowy, aż po
ujęcia najdalszych głębi Kosmosu.
✓ spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie najciekawszych zakątków miasta: Stare Miasto, ul. Piotrkowska,
Ławeczka Tuwima, fabryka i Pałac Poznańskich (z zewnątrz), ciekawe murale, EC 1
✓ czas do dyspozycji w słynnej Łódzkiej Manufakturze
✓ wyjazd w stronę Poznania, zakończenie wycieczki ok. godz. 21.00

CENA: 150 zł – grupa min. 45 os. + 4
CENA: 165 zł – grupa min. 40 os. + 3
CENA: 185 zł – grupa min. 35 os. + 3
CENA: 215 zł – grupa min. 30 os. + 3
CENA: 215 zł – grupa min. 25 os. + 2
Świadczenia zawarte w cenie:
✓ przejazd komfortowym autokarem
✓ opieka wykwalifikowanego pilota i przewodnika miejskiego
✓ bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie
✓ ubezpieczenie NNW
Atrakcje opcjonalne lub zamienne:
✓ obiad – 1 daniowy z napojem 25 zł/os. lub 2 daniowy z napojem 30 zł/os.
✓ Eksperymentarium – wizyta na wystawie interaktywnej 17 zł/os.; wizyta + warsztaty 24 zł /os.

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

ŁÓDŹ
wycieczka 1 – dniowa
✓ zbiórka godz. 08:00, wyjazd w Łodzi
✓ przyjazd do Orientarium - to najnowocześniejszy kompleks prezentujący faunę i florę Azji PołudniowoWschodniej. Największy słoń indyjski w Europie, rekordowych rozmiarów krokodyl gawialowy, krytycznie
zagrożone w naturze orangutany sumatrzańskie oraz podwodny tunel, z którego podziwiać można
przepływające nad głowami rekiny i płaszczki – to tylko część atrakcji, które można podziwiać w obiekcie.
Część ekspozycyjna została podzielona na 4 części. W pierwszej z nich – słoniarni – zobaczymy największego
słonia indyjskiego w Europie, Aleksandra oraz jego młodszego kolegę, Taru. Druga strefa, zwana Celebes,
podzielona jest na dwa wybiegi. Jeden z nich zajmują wyderki orientalne, a na drugim zamieszkała rodzina
makaków. W kolejnej części – oceanicznej – znajduje się około 1300 ryb, w tym rekiny, żarłacze rafowe oraz
płaszczki. Ostatnia, najgorętsza strefa to Wyspy Sundajskie. To królestwo kilku gatunków zwierząt.
✓ spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie najciekawszych zakątków miasta: Stare Miasto, ul. Piotrkowska,
Ławeczka Tuwima, fabryka i Pałac Poznańskich (z zewnątrz), ciekawe murale, EC 1
✓ czas do dyspozycji w słynnej Łódzkiej Manufakturze
✓ wyjazd w stronę Poznania, zakończenie wycieczki ok. godz. 21.00

CENA: 175 zł – grupa min. 45 os. + 4
CENA: 190 zł – grupa min. 40 os. + 3
CENA: 210 zł – grupa min. 35 os. + 3
CENA: 240 zł – grupa min. 30 os. + 3
CENA: 240 zł – grupa min. 25 os. + 2
Świadczenia zawarte w cenie:
✓ przejazd komfortowym autokarem
✓ opieka wykwalifikowanego pilota i przewodnika miejskiego
✓ bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie
✓ ubezpieczenie NNW
Atrakcje opcjonalne lub zamienne:
✓ obiad – 1 daniowy z napojem 25 zł/os. lub 2 daniowy z napojem 30 zł/os.
✓ Eksperymentarium – wizyta na wystawie interaktywnej 17 zł/os.; wizyta + warsztaty 24 zł /os.
✓ EC1 – 4 zł – bilet łączony z Orientarium - promocja

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

ZIELONA GÓRA – MRU
wycieczka 1 dniowa
Program wycieczki

•
•

•
•

•

•

•
•

zbiórka godz. 08:00,
przejazd do Pniewa, zwiedzanie (1,5 h) wraz z przewodnikiem części Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego – przejście kompleksu umocnień i zwiedzanie schronu bojowego wraz
z podziemnym zespołem koszarowo-technicznym
przejazd do Zielonej Góry
spacer po centrum Zielonej Góry (podczas spaceru zobaczymy najatrakcyjniejsze miejsca: Rynek,
Ratusz, Wieża Łazienna (Wieża Głodowa), Park Winny z Palmiarnią, Wieża asymetryczna –
zwiedzanie z zewnątrz), czas do dyspozycji na posiłek i pamiątki (we własnym zakresie)
wizyta w Centrum Nauki Keplera: dwa poziomy sal interaktywnych wyposażone w 87 stanowisk,
które pozwalają na realizację wybranych zagadnień z biologii (w tym biologii człowieka), fizyki
i geografii, w oparciu o przeprowadzone eksperymenty. Stanowiska umożliwiają samodzielne
wykonanie eksperymentów, które inspirują, pobudzają umysł zwiedzającego, wywołują skojarzenia,
skłaniają zwiedzającego do stawiania pytań i do szukania na nie odpowiedzi
udział w warsztatach przyrodniczych „Fascynujące owady”, które będą poruszać tematykę budowy
owadów, przystosowania do trybu życia itp. Podczas zajęć przeprowadzimy obserwacje
makroskopowe i mikroskopowe preparatów i żywych owadów (lub inny temat
http://centrumprzyrodnicze.pl/oferta/zajecia-dedykowane-dla-grup-20/ )
wyjazd w drogę powrotną, po drodze możliwy postój w Mc Donald’s.
powrót ok. godz. 20:30

CENA: 240 zł/os. - grupa min. 25 os. + 2 opiekunów
CENA: 220 zł/os. - grupa min. 30 os. + 3 opiekunów
CENA: 195 zł/os. - grupa min. 35 os. + 4 opiekunów
CENA: 180 zł/os. - grupa min. 40 os. + 3 opiekunów
CENA: 165 zł/os. - grupa min. 45 os. + 4 opiekunów
Świadczenia zawarte w cenie:
• przejazd komfortowym autokarem
• opieka wykwalifikowanego pilota
• wszystkie bilety wstępu do miejsc zawartych w programie zwiedzania
• ubezpieczenie NNW

Biuro Podróży „4U TRAVEL” ul. Leśnowolska 10, 60-42 Poznań
tel.: 61-848-88-21, e-mail: biuro@4utravel.pl

LEDNICA - AKTYWNIE
Wycieczka 1 dniowa
Program wyjazdu:
✓ zbiórka uczestników na parkingu przy szkole o godz. 08:45
✓ wyjazd na Szlak Piastowski
✓ przejazd Dziekanowic – na Ostrów Lednicki - malowniczo położoną wyspę na jeziorze
Lednica, w średniowieczu jedną z najważniejszych ośrodków państwa pierwszych Piastów
✓ rozpoczęcie zwiedzania całego kompleksu z przewodnikiem
✓ uczestnictwo w lekcji muzealnej - fantastyczna alternatywa tradycyjnego zwiedzania
realizowana w formie gry terenowej pt. średniowieczny kosz tajemnic. To wyprawa
w przeszłość. Spojrzymy na wyjątkowe dzieła w postaci kopii najcenniejszych zabytków.
Postaramy się przybliżyć historię naszego pierwszego władcy. Odwiedzimy domostwa
znajdujące się w na podgrodziu, poznając w ten sposób tryb życia naszych przodków.
Dowiemy się jakie meble i sprzęty znajdowały się w chatach rybaka, tkaczki czy zielarki.
✓ czas wolny na pamiątki i deser
✓ zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego
✓ obiad
✓ powrót do Poznania – godzina do potwierdzenia

CENA: 125 zł/os. - grupa min. 45 + 4
CENA: 140 zł/os. - grupa min. 40 + 3
CENA: 155 zł/os. - grupa min. 35 + 3
CENA: 180 zł/os. - grupa min. 30 + 3
CENA: 180 zł/os. - grupa min. 25 + 2
Świadczenia zawarte w cenie:
✓ przejazd komfortowym autokarem
✓ opieka wykwalifikowanego pilota i lokalnego przewodnika
✓ bilet wstępy
✓ obiad 1 daniowy z napojem (bez obiadu wycieczka tańsza o 20 zł)
✓ ubezpieczenie NNW

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

NA SZLAKU PIERWSZYCH PIASTÓW
wycieczka 1 dniowa
Program wycieczki
✓ zbiórka godzina 08:00, wyjazd na Szlak Piastowski
✓ przejazd do Wenecji - przejażdżka Żnińską Kolejką Wąskotorową do Biskupina
✓ przybycie do Biskupina, wejście na teren osady i zwiedzanie
✓ przejazd do Gniezna wejście na Wzgórze Lecha, następnie spacer po historycznym
mieście
✓ wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, podział na grupy i zwiedzanie
z przewodnikiem: na przemian z lekcją muzealną z multimedialnymi i interaktywnymi
animacjami „Jak żyło się 1000 lat temu”
✓ czas wolny na pamiątki
✓ obiad, wyjazd z Gniezna,

✓ powrót na miejsce (godzina do ustalenia)
Cena dla grupy 45 uczestników + 4 opiekunów: 160 zł
Cena dla grupy 40 uczestników + 3 opiekunów: 170 zł
Cena dla grupy 35 uczestników + 3 opiekunów: 180 zł
Cena dla grupy 30 uczestników + 3 opiekunów: 190 zł
Cena dla grupy 25 uczestników + 2 opiekunów: 200 zł

Świadczenia zawarte w cenie:
✓
✓
✓
✓
✓

przejazd komfortowym autokarem
opieka wykwalifikowanego pilota podczas całego wyjazdu oraz przewodnika
bilety wstępu do atrakcji zawartych w powyższym programie
obiad 1 daniowy z napojem (bez obiadu wycieczka tańsza o 20 zł)
ubezpieczenie NNW

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

BISKUPIN - GNIEZNO
wycieczka 1 dniowa
Program wycieczki
✓ zbiórka godzina 08:30, wyjazd na Szlak Piastowski
✓ przybycie do Biskupina, wejście na teren osady i zwiedzanie. Odkrycie tego stanowiska
archeologicznego na Pojezierzu Gnieźnieńskim było jednym z najważniejszych wydarzeń
w dziejach polskiej i europejskiej archeologii. Oprócz rekonstrukcji osady zobaczymy
punkty edukacyjne, wykłady popularnonaukowe, prezentacje dawnych rzemiosł.
✓ wyjazd z Biskupina
✓ przejazd do Gniezna, wejście na Wzgórze Lecha, następnie spacer po historycznym
mieście,
✓ czas wolny na pamiątki, posiłek (np. Mc Donalds) i lody
✓ powrót w godzinach popołudniowych

Cena dla grupy 45 uczestników + 4 opiekunów: 110 zł
Cena dla grupy 40 uczestników + 3 opiekunów: 120 zł
Cena dla grupy 35 uczestników + 3 opiekunów: 135 zł
Cena dla grupy 30 uczestników + 3 opiekunów: 150 zł
Cena dla grupy 25 uczestników + 2 opiekunów: 160 zł
Świadczenia zawarte w cenie:
✓
✓
✓
✓

przejazd komfortowym autokarem
opieka wykwalifikowanego pilota podczas całego wyjazdu
bilety wstępu do atrakcji zawartych w powyższym programie
ubezpieczenie NNW

Opcje dodatkowe:
1. Muzeum Początków Państwa Polskiego, zwiedzanie z przewodnikiem – 12 zł
2. Lekcja muzealna w MPPP – 10 zł
3. Przejażdżka Żnińską kolejką Wąskotorową - 10 zł
4. Lekcja muzealne w Biskupinie: https://www.biskupin.pl/lekcje-muzealne/ - 14 zł
5. Obiad 1-daniowy z sokiem – 22 zł
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SURVIVAL + BISKUPIN
wycieczka 1 dniowa
Program wycieczki
✓ zbiórka godzina 08:00, wyjazd na Szlak Piastowski
✓ przejazd do Wenecji - przejażdżka Żnińską Kolejką Wąskotorową do Biskupina
✓ przybycie do Biskupina, wejście na teren osady i zwiedzanie
✓ program aktywny: gra terenowa osadzona w fabule wojskowej. Idealna dla
młodzieży, ale przy lekkiej modyfikacji programu poradzą sobie również odważne
maluchy! Wymagane zaangażowanie i samodyscyplina. Uczy pracy w zespole,
wyłania naturalnych przywódców. Nasi animatorzy zadbają, aby uczestnicy
skończyli zabawę brudni, zmęczeni i dumni z siebie. W programie: musztra, slalom
w maskach przeciwgazowych, kajaki, tor survivalowy itp.
✓ czas wolny na posiłek w Mc Donalds (we własnym zakresie)

✓ powrót na miejsce (godzina do ustalenia)
Cena dla grupy 45 uczestników + 4 opiekunów: 220 zł
Cena dla grupy 40 uczestników + 3 opiekunów: 230 zł
Cena dla grupy 35 uczestników + 3 opiekunów: 240 zł
Cena dla grupy 30 uczestników + 3 opiekunów: 260 zł
Cena dla grupy 25 uczestników + 2 opiekunów: 270 zł

Świadczenia zawarte w cenie:
✓
✓
✓
✓

przejazd komfortowym autokarem
opieka wykwalifikowanego pilota podczas całego wyjazdu oraz animatorów
bilety wstępu do atrakcji zawartych w powyższym programie
ubezpieczenie NNW
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MNISZKI
Wycieczka do Centrum Edukacji Regionalnej
Program wyjazdu:
•

zbiórka przy przedszkolu o godz. 08:00, wyjazd

•

przejazd do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach w którym można
zobaczyć m.in. warsztaty pokazowe ginących zawodów, najróżniejsze sprzęty dawnego
gospodarstwa domowego, dawną szkołę czy skład kolonialny oraz poznać przyrodę Doliny
Kamionki.

•

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, starego kina czy warsztatu wikliniarskiego;

•

uczestnictwo w 2 warsztatach:
- stolarskim pt. „robimy ryczkę”
- wikliniarskim pt. „wyplatanie wózków”

•

ognisko z pieczeniem kiełbasek

•

wyjazd w stronę Poznania zakończenie wycieczki ok. godz. 14:00

CENA 165,00 zł/os. dla grupy 25 uczestników
CENA 155,00 zł/os. dla grupy 30 uczestników
CENA 140,00 zł/os. dla grupy 35 uczestników
CENA 130,00 zł/os. dla grupy 40 uczestników
CENA 115,00 zł/os. dla grupy 45 uczestników
Świadczenia zawarte w cenie:
• przejazd komfortowym autokarem
• opieka przewodnika w CERiP
• zwiedzanie + uczestnictwo w 2 pełnych wrażeń warsztatach!
• ognisko z kiełbaskami
• ubezpieczenie NNW Polska
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LĄD – GOPŁO – KRUSZWICA
Program wyjazdu:
✓ zbiórka przy szkole o godz. 08:00
✓ wyjazd, przejazd do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i prelekcja o walorach przyrodniczych
i kulturowych

Wielkopolski,

formach

ochrony

środowiska

oraz

zagrożeniach

wielkoprzemysłowych środowiska, następnie wycieczka po Nadwarciańskim Parku
Krajobrazowym pod opieką pracownika Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
✓ wyjazd nad Jezioro Gopło, spotkanie z przewodnikiem
✓ rejs statkiem oraz wycieczka po Grodzie Piasta – Kruszwicy, w programie: godzinny rejs statkiem
po jeziorze, zwiedzanie Kruszwicy kolebki Państwa Polskiego, miejsca najstarszych pamiątek
z legendarną Mysią Wieżą owianą czarem baśni i legend o Popielu i Piaście, zwiedzanie Mysiej
Wieży, słynnej kolegiaty romańskiej z XII w., wystawy archeologicznej
✓ wyjazd w stronę Poznania (po drodze możliwy postój w Mc Donald’s lub KFC)
✓ zakończenie wycieczki ok. godz. 20:30

CENA 210 zł/os. dla grupy 25 uczestników
CENA 199 zł/os. dla grupy 30 uczestników
CENA 180 zł/os. dla grupy 35 uczestników
CENA 160 zł/os. dla grupy 40 uczestników
CENA 150 zł/os. dla grupy 45 uczestników
Świadczenia zawarte w cenie:

•
•
•
•

przejazd komfortowym autokarem
opieka pilota i przewodnika
wszystkie bilety wstępu do miejsc zawartych w programie zwiedzania
ubezpieczenie NNW Polska
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GOPŁO – KRUSZWICA
Program wyjazdu:
✓ zbiórka uczestników o godz. 07:45, wyjazd na Szlak Piastowski
✓ przejazd nad Jezioro Gopło – rejs statkiem po obu stronach terenu Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia. Jezioro Gopło to największe jezioro Pojezierza Wielkopolsko Kujawskiego i dziewiąte pod względem wielkości jezioro w Polsce.
✓ wycieczka po Grodzie Piasta – Kruszwicy, w programie: zwiedzanie Kruszwicy - kolebki
Państwa Polskiego, miejsca najstarszych pamiątek z legendarną Mysią Wieżą owianą
czarem baśni i legend o Popielu i Piaście, zwiedzanie Mysiej Wieży, słynnej kruszwickiej
kolegiaty romańskiej z XII w., wystawy archeologicznej.
✓ obiad
✓ czas na pamiątki i deser powrót do Poznania ok. 19:00

CENA 199 zł/os. dla grupy 25 uczestników
CENA 185 zł/os. dla grupy 30 uczestników
CENA 169 zł/os. dla grupy 35 uczestników
CENA 150 zł/os. dla grupy 40 uczestników
CENA 135 zł/os. dla grupy 45 uczestników
Świadczenia zawarte w cenie:

•
•
•
•

przejazd komfortowym autokarem
opieka pilota i przewodnika
wszystkie bilety wstępu do miejsc zawartych w programie zwiedzania
ubezpieczenie NNW Polska

Płatne dodatkowo – obiad jednodaniowy + napój 22 zł
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STARA CHATA U KOWALA
Program wyjazdu:
•

zbiórka przy przedszkolu o godz. 08:00, wyjazd

•

przyjazd od gospodarstwa agroturystycznego w Kluczewie, powitanie uczestników
przez gospodarzy i słodki poczęstunek

•

pokaz wykuwania podkowy

•

zwiedzanie 100 – letniej chaty

•

zorganizowane zabawy ruchowe

•

przejazd po okolice na przyczepie ciągniętej przez traktor

•

pokaz wyrabiania masła

•

opieka nad zwierzętami gospodarskimi – m.in. kozy, króliki, owce

•

dojenie krowy

•

ognisko z pieczeniem kiełbasek

•

wyjazd w stronę Poznania zakończenie wycieczki ok. godz. 14:00

CENA 135,00 zł/os. dla grupy 25 uczestników
CENA 130,00 zł/os. dla grupy 30 uczestników
CENA 120,00 zł/os. dla grupy 35 uczestników
CENA 110,00 zł/os. dla grupy 40 uczestników
CENA 100,00 zł/os. dla grupy 45 uczestników
Świadczenia zawarte w cenie:
• przejazd komfortowym autokarem
• realizacja powyższego programu
• ognisko z kiełbaskami + słodki poczęstunek
• ubezpieczenie NNW Polska
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TRAPERSKA OSADA
Program wyjazdu:
➢ zbiórka przy przedszkolu o godz. 08:00, wyjazd

➢ przejazd do Traperskiej Osady położonej w Bolechówku na skraju Parku Krajobrazowego "Puszcza
Zielonka”
➢ spacer przyrodniczy po okolicy – szukanie i rozpoznawanie tropów dzikich zwierząt
➢ Zabawy, opowieści i zwiedzanie Traperskiej Osady. Wizyta w mini ZOO, podczas której uczestnicy
staną oko w oko m. in. z: końmi, osiołkami, strusiami afrykańskimi, Emu, owieczkami kameruńskimi,
papużkami oraz kózkami miniaturowymi.
➢ spotkanie ze stadem psów Syberian Husky – czas na ciekawostki dotyczące rasy, pytania oraz
pamiątkowe zdjęcia.
➢ wizyta w Chacie Traperów, ognisko z pieczeniem kiełbasek
➢ na zakończenie wycieczki odbędzie się egzamin na tytuł młodych traperów, po którym uczestnicy
otrzymają pamiątkowy dyplom
➢ wyjazd w stronę Poznania zakończenie wycieczki ok. godz. 14:00

•
•
•
•
•

CENA 120,00 zł/os. dla grupy 25 uczestników
CENA 120,00 zł/os. dla grupy 30 uczestników
CENA 110,00 zł/os. dla grupy 35 uczestników
CENA 100,00 zł/os. dla grupy 40 uczestników
CENA 95,00 zł/os. dla grupy 45 uczestników

Świadczenia zawarte w cenie:
• przejazd komfortowym autokarem
• wizyta w Traperskiej Osadzie i realizacja powyższego programu
• ognisko, kiełbaska z dodatkami oraz ciepły napój
• ubezpieczenie NNW Polska
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