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WARUNKI ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

1. Zamówienie wycieczki w siedzibie biura lub email:  
stanislaw@pttkrzeszow.pl wg wzoru.

2. Zamówienie wycieczki należy potwierdzić wpłatą zaliczki: wycieczki 
1 – dniowe: 200  zł, wycieczki wielodniowe krajowe: 500 zł., wycieczki 
wielodniowe zagraniczne: ok. 1000 zł. Wpłata pozostałej części należności 
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

3. Do 2 dni przed wyjazdem należy dostarczyć listę uczestników 
(uczniów i opiekunów) z danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, adres 
w wersji elektronicznej. W przypadku nie dostarczenia listy do biura 
lub dostarczenie niekompletnej, nieczytelnej listy grupa nie zostanie 
ubezpieczona.

4. Ceny wycieczek zostały skalkulowane dla grup: 45 uczniów + 4 
opiekunów gratis. W wyniku zmiany liczby uczestników konieczna jest 
nowa kalkulacja.

5. Zawarte w katalogu programy wycieczek są tylko propozycjami – na 
życzenie przygotujemy ofertę wg indywidualnych potrzeb i życzeń.



KATALOG 
WYCIECZEK 
SZKOLNYCH 

2018 r. 

RZESZÓW





3

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY MŁODZI TURYŚCI!

Serdecznie zapraszamy w nowym sezonie 2018 r. na ciekawe 
i niezapomniane wycieczki szkolne. Na zamówienie przygotujemy 
program wycieczki tak aby był dostosowany do potrzeb i oczekiwań. 
Z radością służymy naszym wieloletnim doświadczeniem w organizacji 
imprez turystycznych. Nasze propozycje programów wycieczek 
szkolnych pozwalają realizować podróżnicze pasje, jednocześnie 
dając radość z odkrywania piękna świata, poznawania nowych 
miejsc, historii i kultury oraz ciekawych ludzi. W profesjonalnie 
organizowanych wycieczkach stawiamy na sprawdzonych i godnych 
zaufania kontrahentów oraz wykwalifikowaną kadrę pilotów 
i przewodników. Zapewniamy bezpieczny, wygodny, wysokiej jakości 
transport. Starannie przemyślane autorskie programy są tradycyjnie 
przygotowywane oraz realizowane przez naszą stałą kadrę pilotów 
i przewodników. Dostosowanie programu do konkretnych potrzeb 
wymaga odrębnej kalkulacji – prosimy o kierowanie do nas zapytań 
telefonicznie oraz e–mail, a zawsze chętnie przygotujemy ofertę 
starając się spełnić wszystkie oczekiwania. Godziny wyjazdów 
i powrotów są ustalane przy zamówieniu wycieczki z uwzględnieniem 
realizowanego programu. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku: 
zmiany liczby uczestników, zmian cen związanych z transportem lub 
świadczeniami, wahań kursów walut oraz zmian stawek podatkowych. 
Ze względu na dużą liczbę zamówień na terminy majowo–czerwcowe 
szczególnie zachęcamy do zamawiania wycieczek z kilku miesięcznym 
wyprzedzeniem. Serdecznie zapraszamy.

Zamówienie wycieczki następuje po podpisaniu umowy 
i wpłacie zaliczki.
Zapraszamy do naszego biura  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9.00 – 16.30
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Rzeszów warty poznania
Rzeszów z przewodnikiem

Wycieczka po stolicy województwa podkarpackiego ma na celu poznanie 
historii miasta oraz jego najważniejszych obiektów. Zwiedzanie miasta obejmuje 
m.in.: Kościół Farny, Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – Bazylika 
oo. Bernardynów, ul. Grunwaldzka, ul. 3 Maja, Rynek, Ratusz, filharmonia, 
letni pałac Lubomirskich, al. Pod Kasztanami, zamek, ul. Zamkowa. Istnieje 
możliwość realizacji własnych programów – do ustalenia w biurze. 

Cena usługi przewodnika dla grupy: 180 zł. 
Uwaga
– bilety wstępu do wybranych obiektów stanowią koszt dodatkowy m.in.: 
Podziemna Trasa Turystyczna Miasta Rzeszowa, Muzeum Dobranocek, 
Muzeum Etnograficzne, Muzeum Okręgowe,
– zwiedzanie nie obejmuje wnętrz obiektów: pałacu Lubomirskich, zamku, 
filharmonii.
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Zamek magnata i chłopska zagroda 
Łańcut – Markowa

Program:
Wyjazd,
Łańcut – muzeum: zamek, ogród, powozownia,
Markowa – Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej 
im. Rodziny Ulmów, Skansen – Muzeum Wsi Markowa (na zamówienie ognisko 
z pieczeniem kiełbasy).
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 35 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
Koszt dodatkowy stanowią:
– bilety wstępu wg programu ok. 32 zł/os.
– organizacja ogniska z kiełbasą ok 10 zł/os.

Zagroda garncarska i zamek magnata
Medynia Głogowska – Łańcut

Program:
Wyjazd,
Medynia Głogowska – zwiedzanie z przewodnikiem XIX wiecznej zabudowy 
mieszkalnej wraz z wyposażeniem, prezentacja tradycyjnego pieca do wypału 
ceramiki, prezentacja toczenia naczyń na kole garncarskim, warsztaty z nauką 
lepienia i rzeźby w glinie oraz toczenia naczyń na kole pod okiem instruktorów 
i garncarzy medyńskich. Łańcut – muzeum: zamek, ogród, powozownia.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 35 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW. 
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 26 zł/os.
– zorganizowanie warsztatów garncarskich stanowi koszt dodatkowy ok. 15 zł/os.
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„W krainie Rzeszowiaków i Lasowiaków”
Kolbuszowa – Skansen

Program: 
Wyjazd,
Kolbuszowa – Muzeum Kultury Ludowej, na zamówienie możliwość organizacji 
zajęć tematycznych w Parku Etnograficznym do wyboru oraz ogniska (szczegóły 
w biurze).
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 38 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu oraz organizacja warsztatów stanowią koszt dodatkowy od 8 do 
15 zł/os. (w zależności od wybranych zajęć)
– przygotowanie ogniska 35 zł.

„Przeworska Jerozolima”
Przeworsk – Jarosław – Leżajsk

Program: 
Wyjazd,
Przeworsk – Zespół Pałacowo Parkowy – pałac Lubomirskich, Muzeum 
Pożarnictwa, Bazylika kolegiacka Ducha Świętego z kaplicą Bożego Grobu 
(kopia Bożego Grobu z Jerozolimy), Jarosław – zwiedzanie miasta m.in.: 
Muzeum Kamienica Orsettich, Leżajsk – klasztor i kościół oo. Bernardynów ze 
słynnymi zabytkowymi organami.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 40 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 18 zł/os. 
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Muzeum Drogownictwa i Malowane Zagrody
Szczucin – Zalipie

Program: 
Wyjazd,
Szczucin – Muzeum Drogownictwa poświęcone historii i technikom 
budowy dróg oraz z unikalną ekspozycją maszyn od najstarszych do niemal 
współczesnych. Zalipie – Malowane Zagrody, Zagroda Felicji Curyłowej, Dom 
Malarek z możliwością organizacji warsztatów plastycznych, Kościół „w kwiaty”.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 46 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
–bilety wstępu z organizacją warsztatów plastycznych stanowią koszt dodatkowy 
ok. 15 zł/os. 

Kresy podkarpackie
Lubaczów – Basznia Dolna – Horyniec Zdrój – Radruż

Program: 
Wyjazd,
Lubaczów – Muzeum Kresów, Basznia Dolna – zwiedzanie Kresowej Osady, zajęcia 
w formie warsztatów grupowych do wyboru m.in. zajęcia rękodzielnicze, warsztaty 
historyczne związane z epoką króla Jana III Sobieskiego, zajęcia rękodzielnicze 
w warsztatach: kowalskim, garncarskim, stolarskim, manufakturze szkła, warsztaty 
kulinarne, Horyniec Zdrój – zwiedzanie uzdrowiska, Radruż – unikatowy zespół 
cerkiewny o charakterze obronnym z końca XVI w (na liście UNESCO).
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 48 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
–bilety wstępu z organizacją warsztatów stanowią koszt dodatkowy ok. 30 zł/os. 
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Magiczny Kazimierz i miasteczko aniołów
Kazimierz Dolny – Nałęczów

Program:
Wyjazd,
Kazimierz Dolny – Stare Miasto, renesansowe kamieniczki, zabytkowe kościoły, 
zamek z basztą, Góra Trzech Krzyży, spichlerze, możliwość rejsu statkiem po Wiśle, 
Nałęczów – zwiedzanie uzdrowiska, park zdrojowy, pijalnia wód z degustacją, 
Muzeum Bolesława Prusa w Pałacu Małachowskich, Muzeum Stefana Żeromskiego.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 68 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 25 zł/os.
– rejs statkiem płatny dodatkowo 15 zł/os.

Perła polskich uzdrowisk
Krynica

Program:
Wyjazd,
Krynica – zwiedzanie uzdrowiska, Park Zdrojowy, pijalnia wód – degustacja, 
Muzeum Nikifora, do wyboru: Góra Parkowa – wyjazd kolejką lub Jaworzyna 
Krynicka – wyjazd kolejką gondolową, Muszyna – Ogród Zmysłów (sensoryczny) 
lub Ogrody Biblijne, Kamianna – Pasieka Barć: muzeum pszczelarstwa, skansen 
uli, degustacja miodu.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 55 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 15 zł/os.
– wyjazd na Górę Parkową bilet ulgowy góra – dół: 13 zł/os.
– wyjazd na Jaworzynę bilet ulgowy góra – dół: 23 zł/os.
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Na bieszczadzkim szlaku
Bieszczady – Połonina Wetlińska

Program:
Wyjazd,
Blizne – zabytkowy drewniany kościół z XV w. (na liście UNESCO), 
Załuż – ruiny zamku „Sobień”, rezerwat przyrodniczy, Bieszczadzki Park 
Narodowy – wycieczka górska [około 4 godz.] na Połoninę Wetlińską do 
schroniska „Chatka Puchatka” ewentualnie do wyboru: – przejazd „Bieszczadzką 
Ciuchcią” lub rejs statkiem po Jeziorze Solińskim. (Możliwość uzgodnienia 
w biurze ewentualnych tras wycieczek górskich).
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 56 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety stanowią koszt dodatkowy ok. 8 zł/os. 
– rejs statkiem stanowi koszt dodatkowy ok. 13 zł/os. 
– przejazd „Bieszczadzką Ciuchcią” stanowi koszt dodatkowy ok. 18 zł/os.

Przystanek Bieszczady
Bieszczady

Program:
Wyjazd,
Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego – skansen, miasteczko galicyjskie 
lub Muzeum Historyczne z galerią Z. Beksińskiego, Załuż – ruiny zamku 
„Sobień”, rezerwat przyrodniczy, Glinne – ostaniec skalny „Leski Kamień”, 
Zagórz – ruiny kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 49 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 20 zł/os.
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Kresowy Przemyśl i niezdobyta twierdza
Bolestraszyce – Przemyśl – Krasiczyn

Program:
Wyjazd,
Bolestraszyce – arboretum, „San Rideau” Fort XIII Twierdzy Przemyśl,
Przemyśl – Rynek, archikatedra, zamek Kazimierza Wielkiego (z zewnątrz),
Krasiczyn – zespół pałacowo–parkowy.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 46 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 15 zł/os.

Konik Polski
Roztocze

Program: 
Wyjazd,
Roztocze – wycieczka piesza: Tereszpol Kukiełki – Florianka: ścieżka 
dendrologiczna (krzewy i drzewa), Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika 
Polskiego, pomnikowy dąb, Izba Leśna – Sochy: cmentarz z II wojny światowej 
(czas przejścia ok. 2 godz.) Zwierzyniec – Stawy „Echo”, pomnik zniszczenia 
„szarańczy”, kościół „na wodzie”.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 50 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW. 
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 5 zł/os.
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„Padwa północy” – „miasto arkad”
Zamość

Program: 
Wyjazd,
Zamość – Rynek, 5 bram, Muzeum Zamojskie: Rotunda, Zoo, Muzeum 
Fortyfikacji i Broni: Arsenał, Prochownia, Bastion trzeci i jego otoczenie.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 54 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW. 
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 32 zł/os.

Wzgórza Roztocza i renesansowy Zamość
Roztocze – Zamość

Program: 
Wyjazd,
Susiec – Rezerwat „Nad Tanwią” tzw. „Szumy”,
Zwierzyniec – siedziba ordynacji Zamoyskich, barokowy kościół na wyspie, 
Krasnobród – „Mała Częstochowa” (cudowne źródełka i kapliczki), miejsca 
związane z Marysieńką Sobieską, 
Zamość – Rynek, katedra, mury obronne.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 64 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW. 



15Wycieczki jednodniowe

W zamku i w kopalni
Pogórze Wiśnickie

Program:
Wyjazd,
Lipnica Murowana – zabytkowy kościół drewniany z XV wieku pw. św. Leonarda 
(na liście UNESCO). Spacer do kamieni Brodzińskiego (rezerwat przyrody) 
[ok. 30 min.], Nowy Wiśnicz – zwiedzanie zamku Kmitów i Lubomirskich, 
Koryznówka: muzeum pamiątek po Janie Matejce, Bochnia – zwiedzanie 
kopalni soli (trasa turystyczna).
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 55 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu wg programu stanowią koszt dodatkowy ok. 45 zł/os.
– istnieje możliwość zamówienia w kopalni w Bochni programu edukacyjnego 
dostosowanego do wieku uczestników – szczegóły i tematy zajęć są dostępne 
w biurze.

Podziemna kraina soli
Wieliczka

Program: 
Wyjazd ,
Wieliczka – Kopalnia soli, zwiedzanie zabytkowych komór połączonych 2–
kilometrowym chodnikiem, wędrując trasą turystyczną uczestnicy zapoznają 
się z historią górnictwa soli, Dębno – zwiedzanie zamku z zewnątrz ewentualnie 
muzeum w zamku.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 57 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu wg programu stanowią koszt dodatkowy ok. 30 zł/os.
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Z wizytą w Królewskim mieście
Kraków 

Program: 
Wyjazd,
Kraków – Wawel: Zamek Królewski (z zewnątrz), Katedra, Groby Królewskie, 
Dzwon Zygmunta, Smocza Jama, zwiedzanie miasta Drogą Królewską: 
Barbakan, Brama Floriańska, Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice, do wyboru 
z licznych muzeów i atrakcji np.: Park Edukacji Globalnej „Wioski Świata”, 
Muzeum UJ, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Ogród Doświadczeń, Muzeum 
Inżynierii Miejskiej, manufaktura cukierków lub czekolady, Fabryka Schindlera, 
Muzeum Witrażu, Zoo, Kopiec Kościuszki.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 65 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, przewodnik miejski w Krakowie, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy w zależności 
od wybranych wariantów zwiedzania od 20 zł/os.

„Szlakiem Papieskim”
Łagiewniki – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice 

Program: 
Wyjazd,
Kraków – Łagiewniki – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 
Kalwaria Zebrzydowska – zespół klasztorny oo. Bernardynów z kościołem pw. 
MB. Anielskiej (na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO), 
Wadowice – Rynek z kościołem NMP, dom rodzinny Jana Pawła II.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 74 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 20 zł/os.
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„Mały Wawel” i dawny Sandomierz 
Baranów Sandomierski – Sandomierz

Program: 
Wyjazd,
Baranów Sandomierski – zamek (perła renesansu – „Mały Wawel”), ewentualnie 
Zbrojownia Rycerska, Sandomierz – Rynek, zabytkowa studnia, Ratusz, Katedra, 
mury obronne, Brama Opatowska, Kościół Św. Jakuba, Wąwóz Królowej Jadwigi, 
rejs statkiem po Wiśle ewentualnie Podziemna Trasa Turystyczna.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 47 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu w tym rejs statkiem po Wiśle stanowią koszt dodatkowy ok. 35 zł/os.

Z wizytą u Marii Konopnickiej
Krosno – Żarnowiec – Bóbrka – Prządki

Program:
Wyjazd,
Krosno – zwiedzanie miasta: Rynek, kościół franciszkański z kaplicą i kryptą, 
Centrum Dziedzictwa Szkła – zwiedzanie i warsztaty do wyboru z dostępnych 
tematów (wymagane wcześniejsze potwierdzenie rezerwacji), Bóbrka – Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza, Żarnowiec – 
Muzeum Marii Konopnickiej, Prządki – rezerwat skalny. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 47 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu w tym warsztaty w Centrum Dziedzictwa Szkła stanowią koszt 
dodatkowy ok. 55 zł/os. 
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Gdzie stoi mur z „Zemsty”?
Odrzykoń – Prządki

Program:
Wyjazd,
Rezerwat Prządki – spacer z Czarnorzek do najpiękniejszych skał na 
Podkarpaciu do zamku Kamieniec w Odrzykoniu, spacer ścieżką przyrodniczo 
– historyczną ok. 1 godz. Zamek Kamieniec – zwiedzanie ruin zamku oraz 
muzeum historycznego, Węglówka – zabytkowa cerkiew pozostałość po 
Zamieszańcach oraz dąb Poganin. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 47 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 10 zł/os.

Pszczoły i miód
Pogórze Rożnowskie – Skansen Pszczelarstwa w Stróżach

Program:
Wyjazd,
Kąśna Dolna – (okolice Ciężkowic) spacer: Kąśna Dolna (dwór I. Paderewskiego) 
– Styrki – Bruśnik – Zagórze – Bobowa. [czas przejścia ok. 5 godz.]
Stróże – zwiedzanie skansenu i muzeum pszczelarstwa z przewodnikiem 
m.in.: plenerowa kolekcja barci i uli, wystawa dotycząca historii bartnictwa 
i pszczelarstwa, interaktywna wystawa „Sekrety ula” (odkrywająca tajniki 
życia rodziny pszczelej, ewentualnie do uzgodnienia warsztaty pszczelarskie, 
degustacja miodów naturalnych na ciastkach miodowych, zabawa w Pszczelej 
Wiosce. Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 55 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu oraz warsztaty wg programu stanowią koszt dodatkowy ok. 35 zł/os.
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W świecie lalek i czarownic
Pilzno – Ciężkowice

Program:
Wyjazd,
Pilzno – Muzeum Lalek zwiedzanie z możliwością organizacji warsztatów 
z dostępnych tematów do wyboru np.: kukiełki i postaci z bajek, kukiełki 
w strojach ludowych, zajęcia w pracowni ceramicznej, naszyjnik lub 
bransoletka z paciorków ceramicznych, ozdoby choinkowe i wielkanocne, 
warsztaty kwiaciarskie, bibułowe kwiaty, zakładka do książki, lalka magiczna 
Teru Teru Bozu, japońskie lalki porcelanowe, Ciężkowice – Muzeum 
Przyrodnicze, rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto”, Tuchów – klasztor oo. 
Redemptorystów, Muzeum Misyjne z ruchomą szopką (szopka czynna cały rok). 
Powrót .

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 49 zł 

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 18 zł/os. 
– zorganizowanie warsztatów oraz lekcji muzealnej w Muzeum Lalek stanowi 
koszt dodatkowy od min. 11 zł/os.

Karpackie fortece
Trzcinica – Stępina

Program:
Wyjazd,
Biecz – zwiedzanie zabytkowej zabudowy miasteczka, Turma Katowska, 
Trzcinica – „Karpacka Troja”: wystawa, park archeologiczny, grodzisko, 
platforma widokowa, Stępina – zespół schronów i bunkrów z II wojny światowej. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 45 zł 

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 22 zł/os.
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Zamki, jaskinie i skalne ostańce
Ojców – Dolina Prądnika

Program:
Wyjazd,
Ojcowski Park Narodowy – spacer Doliną Prądnika, Igła Deotymy, Brama 
Krakowska, Grota Łokietka, Kaplica na Wodzie, zamek w Pieskowej Skale 
lub Ruiny Zamku „Kazimierzowskiego” w Ojcowie, Maczuga Herkulesa 
ewentualnie Ekspozycja Przyrodnicza w Centrum Edukacyjno–Muzealnym 
Ojcowskiego Parku Narodowego z projekcją filmu 3D. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 67 zł

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu i przewodnik po OPN stanowią koszt dodatkowy ok. 25 zł/os.

Czy w Polsce żyły dinozaury?
Bałtowski Park Jurajski

Program:
Wyjazd,
Bałtowski Park Jurajski: Jura Park, Prehistoryczne Oceanarium, Zwierzyniec 
Bałtowski (górny i dolny), Sabatówka – Wioska Czarownic, Polska w Miniaturze 
(nowość), plac zabaw. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 55 zł

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu wg programu stanowią koszt dodatkowy ok. 50 zł/os. 
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Z wizytą w Magurskim Parku Narodowym
Beskid Niski

Program:
Wyjazd,
Folusz – spacer na Diabli Kamień [czas przejścia ok. 1 godz.]
Krempna – zwiedzanie muzeum Magurskiego Parku Narodowego, prezentacja 
multimedialna dotyczącą przyrody Beskidu Niskiego,
Kotań – cerkiew łemkowska pw. śś. Kosmy i Damiana wraz z lapidarium. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 45 zł

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 5 zł/os. 

Rezydencja Zamoyskich
Kozłówka – Lublin

Program:
Wyjazd,
Kozłówka – zespół pałacowo–parkowy rodziny Zamoyskich, zwiedzanie 
muzeum, Lublin – zwiedzanie Starego Miasta m.in.: Ratusz z widokiem na Bramę 
Krakowską i pozostałością murów obronnych z XV wieku, Wieża Trynitarska, 
zabytkowe kamienice, Archikatedra Lubelska z cudownym wizerunkiem Matki 
Boskiej. Zwiedzanie Zamku z Kaplicą Świętej Trójcy, bizantyjskimi freskami 
i zbiorami malarstwa polskiego (po potwierdzeniu rezerwacji). 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 70 zł 

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 45 zł/os.
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Park Miniatur – Świat Marzeń i Warownia
Inwałd

Program:
Wyjazd,
Inwałd – Park Miniatur „Świat Marzeń”, Lunapark oraz Warownia m.in.: Pirat, 
Koło Młyńskie, Autoscooter, Zielony Labirynt, Kino 5D, Wystawa Tutenchamon, 
Egipt Horror Show, Symulator, Super Ślizg, Lodowisko, Dziecięca karuzela, 
Kolejka elektryczna, 9 metrowa zjeżdżalnia, Małpi gaj.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 72 zł 

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 40 zł/os.

Energylandia
Zator

Program:
Wyjazd,
Zator – Energylandia: park rozrywki o powierzchni 26 hektarów, ponad 60 
różnego rodzaju nowoczesnych i zaawansowanych 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.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 72 zł 

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy w zależności od wieku uczestników 
wg cennika od 29 zł/os. do 89 zł/os., (bilet obejmuje wszystkie atrakcje Parku 
Rozrywki Energylandia)
– możliwość zamówienia na miejscu obiadu ok. 20 zł/os.
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Śladami Słowian i II wojny światowej po Podkarpaciu
Dębica – Blizna – Stobierna

Program:
Wyjazd,
Stobierna – Osada Słowiańska: zwiedzanie grodu, poznanie życia i kultury 
Słowian, warsztaty do wyboru: kolczugownicze, tkackie, kuchnia słowiańska. 
Pokaz walk słowiańskich wojów. Przymierzanie stroju i opancerzenia woja 
z pamiątkowym zdjęciem. Dębica-Pustków – obóz zagłady na Górze Śmierci, 
Blizna – park historyczny, poligon V1 oraz V2, na zamówienie możliwości 
przygotowania ogniska,
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 45 zł 

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 30 zł/os.

Obowiązkowa lekcja historii
Oświęcim

Program:
Wyjazd,
Oświęcim – Muzeum Auschwitz – Birkenau,
Wadowice – Rynek z kościołem NMP, dom rodzinny Jana Pawła II,
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 77 zł 

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 30 zł/os.
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W krainie gwarków

Tarnowskie Góry 
Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Tarnowskie Góry – Zabytkowa Kopalnia Srebra, Sztolnia Czarnego Pstrąga, 
Piekary Śląskie – sanktuarium MB, przejazd w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg. 
2 DZIEŃ
śniadanie,
Zabrze – Muzeum Górnictwa Węglowego (zbiory związane z kulturą, tradycją 
i techniką górniczą), Kopalnia Guido (podziemna trasa turystyczna po dawnej 
kopalni węgla kamiennego) ewentualnie Sztolnia Królowej Luizy,
Chorzów – Planetarium, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku ewentualnie 
Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie: 
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 202 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot – przewodnik, nocleg, wyżywienie: obiadokolacja, 
śniadanie, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy ok. 120 zł/os.
– bilety Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko stanowią koszt dodatkowy 39 zł/os.
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Beskidzkim szlakiem
Beskid Sądecki

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie: zwiedzanie ekspozycji wnętrz,
Stary Sącz – kościół i klasztor ss. Klarysek, 
Rytro – wycieczka górska – trasa do ustalenia, 
Muszyna – Ogród Zmysłów (sensoryczny) lub Ogrody Biblijne,
przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
2 DZIEŃ
śniadanie,
Przejazd malowniczą doliną Popradu przez Piwniczną i Muszynę,
Krynica – spacer po uzdrowisku, wyjazd na Górę Parkową, spacer przez park 
do Krynicy (dodatkowo na zamówienie wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę 
Krynicką) 
Kamianna – Pasieka Barć: muzeum pszczelarstwa, skansen uli, degustacja 
miodu.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 168 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu oraz wyjazd na Górę Parkową stanowi koszt dodatkowy ok. 25 zł/os.
– wyjazd na Jaworzynę Krynicką bilet w obie strony płatny dodatkowo ok. 23 zł/os.
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Beskidzkim szlakiem
Beskid Mały i Babia Góra

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Kalwaria Zebrzydowska – zespół klasztorny oo. Bernardynów z kościołem pw. 
MB Anielskiej (na liście UNESCO), Wadowice – Rynek z kościołem NMP, dom 
rodzinny Jana Pawła II, wycieczka górska w Beskidzie Małym [ok. 4 godz.]: 
Ponikiew – schronisko PTTK „Leskowiec” – Groń Jana Pawła II – Krzeszów, 
obiadokolacja, nocleg
2 DZIEŃ 
śniadanie, 
Zawoja – Muzeum Babiogórskiego PN, wycieczka górska [ok. 6 godz.], Przełęcz 
Krowiarki – Markowe Szczawiny (schronisko PTTK oraz Muzeum Turystyki 
Górskiej) – przełęcz Brona – Babia Góra (1725 m n.p.m.) – zejście przez Sokolicę 
na Przełęcz Krowiarki.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 177 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, opieka pilota–
przewodnika, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 20 zł/os.
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Czady i biesy, biesy i czady
Bieszczady

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Sanok – zwiedzanie miasta, Skansen Budownictwa Ludowego, miasteczko 
galicyjskie, Zagórz – spacer do legendarnych ruin klasztoru karmelitów bosych, 
Glinne – Kamień Leski, Solina – spacer po zaporze ewentualnie rejs statkiem 
po jeziorze, obiadokolacja, nocleg. 
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wycieczka górska: Przeł. Wyżna – Połonina Wetlińska (1253 m n.p.m.) – 
schronisko „Chatka Puchatka” – Przeł. Wyżna [czas przejścia ok. 4 godz.], 
Ustrzyki Dolne – Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
Sobień – ruiny zamku Kmitów. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 172 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot– przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 28 zł/os.
– rejs statkiem po jeziorze płatny dodatkowo ok. 13 zł/os.
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Z wizytą w Kazimierzu i u mistrza Jana
Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów – Sandomierz

Program:
1 DZIEŃ 
Wyjazd,
Nałęczów – zwiedzanie uzdrowiska, park zdrojowy, pijalnia wód z degustacją, 
ewentualnie Muzeum Bolesława Prusa w Pałacu Małachowskich, Muzeum 
Stefana Żeromskiego, Kazimierz Dolny – Stare Miasto, renesansowe 
kamieniczki, zabytkowe kościoły, zamek z basztą, Góra Trzech Krzyży, 
spichlerze ewentualnie rejs statkiem po Wiśle, Puławy – spacer po parku, 
„Świątynia Sybilli”, „Dom Gotycki”, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Czarnolas – dworek z pamiątkami po Janie Kochanowskim, Sandomierz – 
Rynek, kamieniczki, zabytkowa studnia, Ratusz, Katedra, mury obronne, Brama 
Opatowska, Zamek, skarpa wiślana, Kościół Św. Jakuba, Wąwóz Królowej 
Jadwigi, Podziemna Trasa Turystyczna lub zbrojownia.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 183 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 45 zł/os. 
– rejs statkiem stanowi koszt dodatkowy od 10 zł/os.
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W magicznych ogrodach
„Magiczne Ogrody” – Kozłówka – Lublin

Program:
1 DZIEŃ 
Wyjazd,
Janowiec – ruiny zamku Firlejów, Magiczne Ogrody są pierwszym w Polsce 
parkiem tematycznym stworzonym w oparciu o oryginalną baśniową historię, 
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, Kozłówka – zespół pałacowo–parkowy rodziny Zamoyskich, 
zwiedzanie muzeum, Lublin – zwiedzanie Starego Miasta m.in.: Ratusz 
z widokiem na Bramę Krakowską i pozostałością murów obronnych z XV wieku, 
Wieża Trynitarska, zabytkowe kamienice, Archikatedra Lubelska z cudownym 
wizerunkiem Matki Boskiej. Zwiedzanie Zamku z Kaplicą Świętej Trójcy, 
bizantyjskimi freskami i zbiorami malarstwa polskiego (po potwierdzeniu 
rezerwacji). 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 188 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu w tym wizyta w parku Magiczne Ogrody stanowi koszt 
dodatkowy ok. 60 zł/os. 
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W tatrzańskiej stolicy i na Sokolicy 
Zakopane i Pieniny

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Trasa: Tarnów, Wojnicz, Nowy Sącz, Krościenko n. Dunajcem
Jaworki – wąwóz Homole [czas przejścia ok. 1,5 godz.]
Szczawnica – spacer po uzdrowisku ewentualnie wyjazd kolejką krzesełkową 
na Palenicę,
Pieniński Park Narodowy – wycieczka górska [ok. 4–5 godz.] trasą: Sromowce 
Niżne – Trzy Korony (982 m. n.p.m.) – Sromowce Niżne możliwość wydłużenia 
wycieczki po uzgodnieniu w biurze [do ok. 7–8 godz.] z wejściem na Sokolicę, 
ewentualnie Dębno – zabytkowy kościółek z XV w. (na liście UNESCO), 
obiadokolacja, możliwość organizacji ogniska, nocleg. 
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Zakopane: skocznie narciarskie, pomnik Chałubińskiego i Sabały, Cmentarz 
na Pęksowym Brzyzku, spacer po Krupówkach, Gubałówka – wyjazd kolejką, 
panorama Tatr, spacer na Butorowy Wierch – zjazd kolejką krzesełkową lub 
wycieczka górska na Rusinową Polanę.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 167 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot– przewodnik, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 20 zł/os.
– wyjazd kolejką na Palenicę płatny dodatkowo 14 zł/os. w obie strony.
– wyjazd kolejką na Gubałówkę oraz zjazd kolejką krzesełkową Butorowy 
Wierch płatny dodatkowo ok. 15 zł/os.
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Wśród Orlich Gniazd 
Ojcowski Park Narodowy – Częstochowa

Program:
1 DZIEŃ 
Wyjazd,
Ojcowski Park Narodowy – spacer Doliną Prądnika, Igła Deotymy, Brama 
Krakowska, Jaskinia Łokietka lub Jaskinia Ciemna, Kaplica na Wodzie, Maczuga 
Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale lub ruiny Zamku „Kazimierzowskiego” 
w Ojcowie, Ogrodzieniec – ruiny zamku, gród na górze Birów, 
Bobolice i Mirów – zwiedzanie ruin zamków (ewentualnie przejście piesze trasą 
turystyczną między zamkami ok. 1,5 godz.), obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Jasna Góra – Sanktuarium Jasnogórskie, Kościół i Klasztor oo. Paulinów, 
Skarbiec, Arsenał, Muzeum 600–lecia, wieża (dla chętnych), spacer po wałach, 
Olsztyn – ruiny zamku (unikalny w skali europejskiej przykład warowni skalno–
wyżynnej typu jaskiniowego). 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 197 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu w tym przewodnicy miejscowi stanowią koszt dodatkowy  
ok. 55 zł/os.
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Królewskim szlakiem
Kraków – Ojcowski Park Narodowy

Program:
1 DZIEŃ 
Wyjazd,
Kraków – Wawel: Zamek Królewski (z zewnątrz), Katedra, Groby Królewskie, 
Dzwon Zygmunta, Smocza Jama, zwiedzanie miasta Drogą Królewską: 
Barbakan, Brama Floriańska, Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice, do wyboru 
z licznych muzeów i atrakcji np.: Park Edukacji Globalnej „Wioski Świata”, 
Muzeum UJ, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Ogród Doświadczeń, Muzeum 
Inżynierii Miejskiej, Fabryka Schindlera, Zoo, Kopiec Kościuszki,
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Ojcowski Park Narodowy – spacer Doliną Prądnika, Igła Deotymy, Brama 
Krakowska, Grota Łokietka, Kaplica na Wodzie, Maczuga Herkulesa, zamek 
w Pieskowej Skale lub Ruiny Zamku „Kazimierzowskiego” w Ojcowie, 
Ekspozycja Przyrodnicza w Centrum Edukacyjno–Muzealnym Ojcowskiego 
Parku Narodowego z projekcją filmu 3D. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 179 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy w zależności 
od wybranych wariantów zwiedzania od 50 zł/os.
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Spotkanie z warszawską Syrenką
 Warszawa

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
przejazd do Warszawy, zwiedzanie miasta: Trakt Królewski (Al. Ujazdowskie, 
Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście), pl. Piłsudskiego, przejazd do Łazienek 
Królewskich, spacer po parku, zwiedzanie Pałacu na Wodzie, Zamek 
Królewski, ewentualnie Stadion Narodowy (punkt widokowy), spektakl w teatrze  
(po wcześniejszym ustaleniu), zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Warszawa – cd. zwiedzania miasta m.in.: Muzeum Powstania Warszawskiego 
(po wcześniejszym ustaleniu), Cmentarz na Powązkach – kwatery żołnierzy 
polskich, powstańców warszawskich (kwatery powstańczych oddziałów: m.in. 
„Zośka”, „Parasol”, „Żywiciel”), Aleje Zasłużonych, zwiedzanie Centrum 
Nauki Kopernik (po wcześniejszym ustaleniu), zwiedzanie Parlamentu  
(po wcześniejszym ustaleniu), Wilanów – Pałac i park w Wilanowie. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45osób + 4 opiekunów bezpłatnie 238 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy ok. 80 zł/os. 
(w zależności od wybranych wariantów zwiedzania)



34 Wycieczki dwudniowe

Szlakiem zabytków UNESCO po Małopolsce
Wieliczka – Oświęcim – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd,
Wieliczka – Zabytkowa Kopalnia Soli Kamiennej,
Oświęcim – Muzeum Auschwitz – Birkenau,
Kalwaria Zebrzydowska – kościół i klasztor Bernardynów, zespół dróżek 
pątniczych z kapliczkami, zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Kraków– zwiedzanie miasta Drogą Królewską – Barbakan, Brama Floriańska, 
Rynek, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, Wawel – Zamek 
Królewski (z zewnątrz), Katedra, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta, Lipnica 
Murowana – drewniany kościółek z XV w. (na liście UNESCO), zabytkowa 
zabudowa.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 176 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy ok. 80 zł/os.
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Centrum Dziedzictwa Szkła – Leśna Szkoła
Krosno – Puławy

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Krosno – Centrum Dziedzictwa Szkła: zwiedzanie połączone z warsztatami 
np.: malowanie na szkle, zwiedzanie miasta: Rynek, kościół franciszkański 
z kaplicą i kryptą.
Kopytowa – Dwór, Muzeum Kultury Szlacheckiej
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg, 
2 DZIEŃ 
Śniadanie, 
Puławy – całodzienne zajęcia: Leśna Szkoła w tym m.in. gra w paintball-a  
elektronicznego (pole do gry, wyposażone w przeszkody i barykady). W ramach 
programu również można skorzystać z takich atrakcji jak: profesjonalne pod-
chody z zadaniami, elementy wspinaczkowe, budowanie wieży ze skrzynek, 
strzelanie z łuku, jazda na monster-rollerach. W trakcie pobytu ognisko z pie-
czonymi kiełbaskami.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 159 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, 
ubezpieczenie NNW
Uwaga:
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w tym Leśna Szkoła stanowią koszt 
dodatkowy ok. 85 zł/os. 
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Beskidzkim szlakiem

Beskid Śląski – Szczyrk – Koniaków
Program:
1 DZIEŃ 
Wyjazd,
Wadowice – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II,
Dębowiec – wyjazd kolejką gondolową na Szyndzielnię – wycieczka górska  
[ok. 3 godz.]: Szyndzielnia – Klimczok – Szczyrk, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wycieczka górska [ok. 6 godz.]: Przełęcz Salmopolska – Malinowska Skała – 
Magurka Wiślańska – Barania Góra (1220 m n.p.m.) – źródła Białej Wisełki 
(Kaskady Rodła) – Wisła Czarne,
Wycieczka autokarowa „Pętlą Żywiecką”: Wisła – rodzinne miasto Adama 
Małysza, Przełęcz Kubalonka, 
Istebna – Chata Kawuloka lub Koniaków – Muzeum Koronki z prezentacją 
słynnej koronki koniakowskiej, panorama Beskidów z „Kociego Zamku”,
obiadokolacja, nocleg. 
3 DZIEŃ
Śniadanie, wycieczka górska [ok. 7 godz.]: Żabnica – Hala Rysianka – Hala 
Miziowa – Pilsko (1557 m n.p.m.) – Korbielów.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 280 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 30 zł/os.
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Beskidzkim szlakiem
Beskid Wyspowy i Gorce

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Nowy Wiśnicz – zamek – siedziba rodowa Lubomirskich,
wycieczka górska [ok. 4 godz.] Przełęcz Rydza Śmigłego – Mogielica (1170 m 
n.p.m. – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego) – Jurków,
Poręba Wielka – obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ 
śniadanie, 
wycieczka górska [ok. 7 godz.]: Koninki – Tobołów – Obidowiec – Turbacz 
(najwyższy szczyt Gorców 1310 m n.p.m.) – Orkanówka (izba muzealna 
Władysława Orkana) – Poręba Wielka, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
wycieczka górska [ok. 4 godz.] Przełęcz Wierzbanowska – Ciecień (829 m 
n.p.m.). – Szczyrzyc,
Szczyrzyc – kościół, ewentualnie muzeum cystersów,
Lipnica Murowana – drewniany kościół z XV w. (na liście UNESCO).
Powrót.
Cena dla jednej osoby przy grupie:

45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 270 zł
Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 25 zł/os.
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Wokół najstarszych polskich gór
Góry Świętokrzyskie: Jędrzejów – Święty Krzyż – Opatów

Program: 
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Jędrzejów – Muzeum Zegarów, Chęciny – zwiedzanie ruin zamku królewskiego 
z przełomu XIII–XV wieku i rezerwatu przyrody nieożywionej „Jaskinia Raj” (po 
potwierdzeniu rezerwacji), Oblęgorek – Muzeum H. Sienkiewicza, Zagnańsk – 
pomnik przyrody dąb „Bartek”, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Kielce – rezerwat geologiczny Kadzielnia, zwiedzanie miasta, Święty Krzyż – 
wycieczka piesza [ok. 2,5 godz.]: Łysiec (Łysa Góra), Klasztor Świętego Krzyża, 
relikwiarz Świętego Krzyża, dawne więzienie, a obecnie Muzeum Przyrodniczo 
– Leśne, Gołoborze, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
Opatów – spacer, kolegiata kamienna w stylu romańskim z XII wieku, fragmenty 
renesansowych murów obronnych z XVI wieku, Brama Warszawska, Ujazd – 
zamek Krzyżtopór. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie: 
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 290 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 60 zł/os.
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Zielono–złote połoniny
Bieszczady

Program:
1DZIEŃ
Wyjazd,
Blizne – drewniany kościół z XV w. (na liście UNESCO),
Komańcza – cerkiew, klasztor ss. Nazaretanek (miejsce internowania kardynała 
Stefana Wyszyńskiego), wycieczka górska – spacer: Komańcza – Duszatyn – 
Jeziorka Duszatyńskie [czas przejścia do uzgodnienia z przewodnikiem od  
4 do 6 godz.], obiadokolacja, nocleg
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wycieczka górska [ok. 7 godz.]: Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch – Tarnica 
(1346  m n.p.m.) – Bukowe Berdo – Muczne (były ośrodek rządowy), 
obiadokolacja, możliwość zorganizowania ogniska, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie,
Nowosiółki – Muzeum Przyrodniczo–Łowieckie, 
Solina – spacer po zaporze, czas wolny, rejs statkiem,
Załuż – ruiny zamku „SOBIEŃ”.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 278 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu oraz rejs statkiem stanowią koszt dodatkowy ok. 28 zł/os.
– wycieczka ma charakter górski – zaproponowane trasy wymagają dobrej 
kondycji, odpowiedniego obuwia turystycznego i odzieży. 
– organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich 
w uzasadnionych przypadkach.
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Śladami Łemków
Beskid Niski

Program:
1DZIEŃ
Wyjazd,
Stępina – zespół schronów z II wojny światowej, Dębowiec – Bazylika Matki 
Bożej Saletyńskiej, Magurski Park Narodowy – przejście piesze [ok. 1,5 godz.] 
Folusz – Diabli Kamień – Folusz, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Krempna – zwiedzanie muzeum przyrodniczego Magurskiego Parku 
Narodowego, przejście piesze: Kąty – Grzywacka Góra – Kąty: wycieczka do 
krzyża milenijnego – panorama na pasma Beskidu Niskiego [czas przejścia ok. 
3 godz.] lub przejście piesze: Żydowskie – Wysokie – Żydowskie [czas przejścia 
ok. 3 godz.], Kotań – cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana, jedna z najcenniejszych 
w Beskidzie Niskim, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
Dukla – klasztor Bernardynów – sanktuarium św. Jana z Dukli, pałac 
Mniszchów z ekspozycją militarną, kościół św. Marii Magdaleny, zabudowa 
rynku, Pustelnia św. Jana z Dukli, Bóbrka – skansen przemysłu naftowego.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 250 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 20 zł/os.
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Perły Dolnego Śląska 
Wrocław i Karkonosze

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd, przejazd: Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław, Góra św. Anny – 
sanktuarium św. Anny Samotrzeciej, Brzeg – zamek książęcy zwany „Śląskim 
Wawelem”, przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wyjazd do Karpacza – zwiedzanie urokliwego kurortu, zwiedzanie XIII w. 
Świątyni Wang, Karkonoski Park Narodowy – wyjście widokowym szlakiem 
na szczyt Śnieżki (1602 m n.p.m.) – panorama Karkonoszy, Sudetów, części 
Dolnego Śląska i czeskich Karkonoszy. Zjazd kolejką – powrót w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
przejazd do stolicy Dolnego Śląska Wrocławia – zwiedzanie Panoramy 
Racławickiej – olejnego malowidła J. Styki i W. Kossaka przedstawiającego 
zwycięską dla Polaków bitwę powstania kościuszkowskiego. Zwiedzanie 
z przewodnikiem Wrocławia – Stare Miasto z Ratuszem i barokowymi 
kamieniczkami, Ostrów Tumski. „Afrykarium” – unikatowy na skalę światową 
kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem 
wodnym Czarnego Kontynentu. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 375 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 80 zł/os.
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Pod Giewontem w Tatrzańskich dolinach
Zakopane – Tatry

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Stary Sącz – kościół i klasztor ss. Klarysek, Zakopane – zwiedzanie miasta, 
kościół i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, ul. Krupówki, wyjazd kolejką 
terenową na Gubałówkę, zwiedzanie Kościoła MB Fatimskiej na Krzeptówkach, 
skocznie na Krokwi ewentualnie Muzeum Tatrzańskie, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wycieczka górska: Palenica Białczańska – Wodogrzmoty Mickiewicza – Dolina 
Roztoki – Siklawa – Dolina Pięciu Stawów – schronisko PTTK – Morskie Oko – 
Palenica Białczańska [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
kaplica w Jaszczurówce, wycieczka Doliną Olczyską na Nosalową Przełęcz, 
Nosal, zejście do Zakopanego [czas przejścia ok. 3 godz.]. Chochołów – 
zabytkowa drewniana zabudowa, Ludźmierz – sanktuarium MB Gaździny 
Podhala. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 248 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik tatrzański, 2 noclegi, 2 śniadania,  
2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu w tym do Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazd kolejką 
terenową na Gubałówkę stanowią koszt dodatkowy ok. 30 zł/os. 
– wycieczka ma charakter górski – zaproponowane trasy wymagają dobrej 
kondycji, odpowiedniego obuwia i odzieży. – organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany tras wycieczek w uzasadnionych przypadkach.
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W krainie gór i wąwozów
Pieniny i Gorce

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Przejazd trasą: Tarnów, Wojnicz, Nowy Sącz, Krościenko n. Dunajcem
Jaworki – wąwóz Homole. Pieniński Park Narodowy – wycieczka górska [ok. 
7 godz.]: Sromowce Niżne – Trzy Korony (982 m n.p.m.) – Zamkowa Góra – 
Czertezik– Sokolica,
Szczawnica – spacer po uzdrowisku ewentualnie wyjazd kolejką krzesełkową 
na Palenicę,
obiadokolacja, możliwość organizacji ogniska, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Gorczański Park Narodowy – wycieczka górska [ok. 8 godz.] Nowy Targ 
– Kowaniec – Turbacz (najwyższy szczyt Gorców 1310 m n.p.m.) przerwa 
w schronisku PTTK – Rabka, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
Zapora wodna na Zbiorniku Czorsztyńskim – spacer ewentualnie rejs statkiem, 
wycieczka na Słowację: przejście piesze szlakiem wzdłuż przełomu Dunajca do 
Czerwonego Klasztoru – zwiedzanie miasteczka. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 248 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 10 zł/os., oraz 2 euro/os.
– wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę w jedną stronę 10 zł/os. w obie strony 
15 zł/os.
– rejs statkiem po zalewie Czorsztyńskim ok. 13 zł/os.
– wycieczka ma charakter górski – zaproponowane trasy wymagają dobrej 
kondycji, odpowiedniego obuwia i odzieży. – organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany tras wycieczek górskich w uzasadnionych przypadkach.



44 Wycieczki trzydniowe

„Szlakiem Piastowskim”
Licheń – Gniezno – Biskupin

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Częstochowa – Jasna Góra – Kaplica z cudownym obrazem Matki Bożej, 
Bazylika, Golgota Jasnogórska, skarbiec, Muzeum 600–lecia, Licheń – przy 
dojeździe Droga Krzyżowa w lesie Grąblińskim (miejsce objawień MB), 
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Licheń – zwiedzanie sanktuarium, Ostrów Lednicki – Brama Ryba, Gniezno – 
archikatedra (relikwie św. Wojciecha), Drzwi Gnieźnieńskie z 1170 r., Muzeum 
Archidiecezjalne, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Biskupin – rezerwat 
archeologiczny (osiedle obronne kultury łużyckiej sprzed 2700 lat), obiadokolacja, 
nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
Strzelno – kościół św. Trójcy wzniesiony przed 1175r., Kruszwica – „Mysia 
Wieża” pozostałości gotyckiego zamku Kazimierza Wielkiego z XIV w., rejs 
statkiem „Rusałka” po Jeziorze Gopło. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 395 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 2 noclegi, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
– bilety wstępu oraz rejs statkiem stanowią koszt dodatkowy ok. 60 zł/os.



45Wycieczki czterodniowe

Bursztynowym Szlakiem z Kopernikiem
Toruń – Gdańsk – Gdynia – Sopot – Malbork

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
przejazd do Torunia – krótkie zwiedzanie miasta m.in.: rynek Staromiejski, 
ratusz, pomnik Kopernika, katedra Świętych Janów, ruiny zamku krzyżackiego, 
przejazd w okolice Trójmiasta, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
zwiedzanie Gdańska – Westerplatte: cmentarz poległych żołnierzy polskich, 
wartownie, pomnik Obrońców Wybrzeża, Stare Miasto: droga królewska, 
Zielona Brama, spacer nad Motławą, ul. Mariacka, Oliwa – katedra, spacer po 
parku oliwskim, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
zwiedzanie Sopotu – spacer po najdłuższym w Europie drewnianym molo, 
deptak na ul. Bohaterów Monte Cassino (Krzywy Domek, fontanna Jasia 
Rybaka, Dom Zdrojowy), Opera Leśna. Zwiedzanie Gdyni – Skwer Kościuszki, 
Akwarium Gdyńskie, ORP „Błyskawica” – Muzeum Marynarki Wojennej, 
rejs statkiem po porcie handlowym i wojennym. Spacer po ul. Świętojańskiej, 
obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ
śniadanie, 
przejazd do Malborka, zwiedzanie największego zamku krzyżackiego, 
ewentualnie Grunwald – pole bitwy z 1410 r. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 540 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NNW. 
Uwaga:
– bilety wstępu oraz rejs statkiem stanowią koszt dodatkowy ok. 90 zł/os. 



46 Wycieczki czterodniowe

Mazury cud natury
Mrągowo – Mikołajki – Kętrzyn – Gierłoż

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd,
Mrągowo – duży ośrodek turystyczny, kojarzony z Piknikiem Country, 
Festiwalem Kultury Kresowej i Mazurską Nocą Kabaretową, Mikołajki – 
spacer promenadą nad Jeziorem Mikołajskim obok portu jachtowego, kościół 
ewangelicki (z zewnątrz), obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Kętrzyn – gotycki zamek krzyżacki, Gierłoż – kwatera główna Hitlera tzw. 
Wolfschanze (Wilczy Szaniec), Park Zabytków Warmii i Mazur, Święta Lipka – 
zwiedzenie sanktuarium Maryjnego, Giżycko – Twierdza Boyen, obiadokolacja, 
nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
Ruciane Nida – rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim. Leśniczówka Pranie – 
Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Kadzidłowo – park dzikich zwierząt, Wojnowo 
– zespół klasztorny Filiponów, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ
śniadanie, wyjazd w drogę powrotną. Wizna – miejsce bitwy określanej mianem 
Polskich Termopil II wojny światowej, schrony z linii obrony odcinka Wizna. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 540 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NNW. 
Uwaga:
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz na rejsy statkami stanowią koszt 
dodatkowy ok. 80 zł/os. 



47Wycieczki zagraniczne

Miasto Wschodu i Zachodu
Lwów (1 dzień)

Program:
Wyjazd,
Lwów – zwiedzanie miasta m.in.: katedra grekokatolicka św. Jura, śródmieście 
Lwowa (na liście UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra 
ormiańska, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, spacer Prospektem 
Swobody – pomnik A. Mickiewicza, opera lwowska, zwiedzanie Cmentarza 
Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich.
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 + 4 opiekunów bezpłatnie 100 zł

Świadczenia: 
autokar, opłaty graniczne i parkingowe, pilot-przewodnik, bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł),  
KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
– uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
– kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.



48 Wycieczki zagraniczne

Nie ma jak Lwów…
Lwów (2 dni)

Program:
1 DZIEŃ 
Wyjazd,
Lwów – zwiedzanie miasta m.in.: śródmieście Lwowa (na liście UNESCO), 
rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra ormiańska, Baszta Prochowa, 
spacer Prospektem Swobody – pomnik A. Mickiewicza, opera lwowska, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, (możliwość udziału w spektaklu – w zależności 
od repertuaru opery lwowskiej), nocleg.
2 DZIEŃ 
śniadanie,
Lwów – cd. zwiedzania miasta m.in.: katedra grekokatolicka św. Jura, cmentarz: 
Łyczakowski i Orląt, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, panorama 
Lwowa z kopca Unii Lubelskiej, objazdowa wycieczka po Lwowie. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
 45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 235 zł 

Świadczenia: 
autokar, opłaty graniczne i parkingowe, pilot – przewodnik, nocleg (pokoje 2, 
3 os. z łazienkami typu studio), wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
– uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
– spektakl w operze lwowskiej stanowi koszt dodatkowy ok. 350 Uah/os., 
w zależności od repertuaru.
– biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar oraz odwołane spektakle.
– kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.



49Wycieczki zagraniczne

Lwów – Drohobycz –Truskawiec 
(3 dni)

Program:
1 DZIEŃ 
Wyjazd,
Lwów – zwiedzanie miasta m.in.: śródmieście Lwowa (wpisane na listę 
UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra ormiańska, Wały 
Gubernatorskie, Baszta Prochowa, spacer Prospektem Swobody – pomnik 
A. Mickiewicza, opera lwowska, zakwaterowanie, obiadokolacja, (możliwość 
udziału w spektaklu – w zależności od repertuaru opery lwowskiej), nocleg.
2 DZIEŃ 
śniadanie, 
Lwów – cd. zwiedzania miasta m.in.: katedra grekokatolicka św. Jura, cmentarz: 
Łyczakowski i Orląt, panorama Lwowa z kopca Unii Lubelskiej, katedra 
rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, kościół Dominikanów, kościół Bernardynów, 
Wzgórza Wuleckie (w tym miejscu hitlerowscy oprawcy rozstrzelali polskich profesorów 
lwowskich uczelni i członków ich rodzin) lub Park Stryjski, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ 
śniadanie, 
Truskawiec – zwiedzanie uzdrowiska, które w II Rzeczpospolitej uważane 
było za drugie po Krynicy polskie uzdrowisko. Dziś Truskawiec słynie przede 
wszystkim z „Naftusi”. Woda z tego źródła jest unikatem na skalę światową – 
degustacja, Drohobycz – zwiedzanie miasta: kościół św. Bartłomieja, cerkiew 
drewniana św. Jerzego (na liście UNESCO). Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 368 zł

Świadczenia: 
autokar, opłaty graniczne i parkingowe, pilot-przewodnik, 2 noclegi (pokoje 2, 3 
os. z łazienkami typu studio), wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniadania, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
– uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport
– spektakl w operze lwowskiej stanowi koszt dodatkowy ok. 350 Uah/os., 
w zależności od repertuaru.
– biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar opery oraz odwołane spektakle.
– kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.



50 Wycieczki zagraniczne

Słowacja – Bardejów
(1 dzień)

Program:
Wyjazd, 
Barwinek – Zborow – wyjście na ruiny zamku „Zborowski Hrad”, Bardejowskie 
Kupele – spacer po uzdrowisku, skansen, Bardejów – zwiedzanie miasta (na 
liście UNESCO), rynek, mury obronne, kościół św. Idziego. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie: 
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 70 zł

Świadczenia:
autokar, opłaty parkingowe, pilot– przewodnik, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 3 EUR/os.
– uczestnicy wycieczki muszą posiadać dokument tożsamości tj.: dowód 
osobisty lub ważny paszport.



51Wycieczki zagraniczne

Słowacja – Słowacki Raj – Słowackie Tatry
(3 dni)

Program:
1 DZIEŃ 
Wyjazd,
Barwinek – przekroczenie granicy, Spisky Hrad – ruiny największego zamku na 
Słowacji (na liście UNESCO), Lewocza – zwiedzanie miasta (na liście UNESCO), 
kościół św. Jakuba, klatka hańby, Rynek, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ 
śniadanie,
przejazd do Słowackiego Raju – wycieczka piesza [od 4 do 6 godz.]: Podlesok 
– dolina Hornadu – Klasztorisko – Kysel (Mały i Wielki) – Podlesok lub Sucha 
Bela (możliwość uzgodnienia trasy wycieczki z przewodnikiem), obiadokolacja, 
nocleg.
3 DZIEŃ 
śniadanie,
Tatrzańska Kotlina – Jaskinia Bielańska – zwiedzanie najpiękniejszej jaskini 
Tatr, Stary Smokowiec – wyjazd na Hrebeniok, spacer [ok. 1,5 godz.] do 
Wodospadów Zimnej Wody, Szczyrbskie Pleso – spacer wokół jeziora. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 360 zł

Świadczenia:
autokar, opłaty parkingowe, pilot-przewodnik, 2 noclegi, wyżywienie:  
2 obiadokolacje, 2 śniadania, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 15–20 EUR/os. 
– uczestnicy wycieczki muszą posiadać dokument tożsamości tj.: dowód osobisty 
lub ważny paszport.



52 Wycieczki zagraniczne

Góry Stołowe z dniem w Pradze
(3 dni)

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd, 
Przejazd przez Kraków, Katowice do Czech do Narodowego Rezerwatu 
Przyrody „Skały Ardszpasko – Teplickie” – wędrówka przez skalne miasto, 
głębokie i chłodne skaliste wąwozy, zdobione pięknymi formami skalnymi 
o niepowtarzalnych kształtach oraz wieloma jeziorkami, przejazd w miejsce 
zakwaterowania w okolice Świdnicy, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
całodniowy wyjazd do Pragi – zwiedzanie miasta, dzielnica Mała Strona 
z Hradczanami, Klasztor na Strachowie, Plac Loretański z Loretą, Plac 
Hradczański, Zamek Praski z Katedrą św. Wita, Złota Uliczka, przejście 
częścią Królewskiego Traktu i Most Karola. Rynek Staromiejski z Ratuszem 
i zegarem Orloj, czas wolny, obiad. Powrót do Polski w miejsce zakwaterowania 
w godzinach nocnych, nocleg.
3 DZIEŃ 
śniadanie, 
Świdnica – Świątynia Pokoju – (na liście UNESCO), przejazd do stolicy Dolnego 
Śląska Wrocławia, zwiedzanie Panoramy Racławickiej (olejnego malowidła 
J. Styki i W. Kossaka), zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Stare Miasto 
z Ratuszem i barokowymi kamieniczkami, perła miasta – Ostrów Tumski. 
Wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie: 
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 467 zł

Świadczenia:
autokar, opłaty parkingowe, pilot-przewodnik, 2 noclegi, wyżywienie:  
2 śniadania, 1 obiad, 1 obiadokolacja, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 250 kć/os (korony czeskie) oraz 
35 zł/os.
– uczestnicy wycieczki muszą posiadać dokument tożsamości tj.: dowód osobisty 
lub ważny paszport.



53Wycieczki zagraniczne

Bratysława – Wiedeń
(3 dni)

Program:
1 DZIEŃ 
Wyjazd, 
Bratysława – zwiedzanie miasta: zamek bratysławski – panorama miasta 
i Dunaju ze wzgórza zamkowego, katedra św. Marcina, ratusz, Pałac 
Prymasowski, Pałac Grassalkovichów – siedziba prezydenta Słowacji, starówka. 
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
przejazd do Wiednia zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejscowym m.in.: 
spacer starówką (na liście UNESCO): katedra św. Szczepana, Hofburg – zimowa 
rezydencja Habsburgów, kościół kapucynów– krypty Habsburgów, czas wolny. 
Przejazd: Ringstrasse – reprezentacyjny bulwar miasta, Opera Wiedeńska, 
muzea Historii Sztuki i Przyrody, parlament, ratusz, uniwersytet. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg
3 DZIEŃ
śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wiednia, cd. zwiedzanie miasta 
m.in.: wzgórze Kahlenberg– przepiękna panorama miasta, miejsce rozpoczęcia 
odsieczy wiedeńskiej, kościół z kaplicą Jana III Sobieskiego, Pałac Schönbrunn 
(na liście UNESCO) i ogrody (m.in. apartamenty legendarnej cesarzowej Sissi 
oraz jej męża Franciszka Józefa), zespół pałacowo – parkowy Belvedere – spacer 
po wspaniałym ogrodzie w stylu francuskim. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 505 zł

Świadczenia:
autokar, opłaty parkingowe, pilot-przewodnik, 2 noclegi, wyżywienie:  
2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
– bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 30 EUR/os.
– uczestnicy wycieczki muszą posiadać dokument tożsamości tj.: dowód osobisty 
lub ważny paszport.



54

Budapeszt
(3 dni)

Program:
1 DZIEŃ 
Wyjazd, 
przejazd przez Słowację do Budapesztu (UNESCO). Zwiedzanie miasta m.in.: 
Plac Bohaterów – który jest największym placem w mieście, pomnik Milenium 
– postawiony w roku 1896 z okazji rocznicy tysiąclecia powstania Państwa 
Węgierskiego. Zakwaterowanie. Ewentualnie nocna panorama miasta ze 
Wzgórza Gellerta, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wyjazd w Zakole Dunaju: Szentendre zwane „Montmartre Dunaju” – spacer 
po barokowej starówce, Muzeum Marcepana (możliwość zakupu słodyczy), czas 
wolny. Wyszehrad – pałac królewski, wieża Salomona i cytadela. Przejazd do 
Esztergomu w 973 r. założono tu osiedle, będące pierwszą stolicą kraju, spacer 
po uroczym miasteczku – bazylika (największy kościół Węgier), rejs statkiem po 
Dunaju, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
wykwaterowanie. cd. zwiedzania Budapesztu m.in.: Wzgórze Zamkowe: 
Zamek Królewski, Plac św. Trójcy, kościół Macieja (miejsce koronacji i ślubów 
królewskich), Baszta Rybacka, czas wolny, spacer po dzielnicy Buda, Zamek 
Vajdahunyad – kompleks budynków o różnych stylach architektonicznych, 
Bazylika św. Stefana – w której przechowywana jest najważniejsza relikwia 
kraju – prawica pierwszego króla Węgier, wizyta na Wyspie Małgorzaty. 
Powrót.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 465 zł

Świadczenia:
autokar, opłaty parkingowe, pilot-przewodnik, 2 noclegi, wyżywienie:  
2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
– bilety wstępu w tym rejs statkiem stanowią koszt dodatkowy ok. 30 EUR/os.
– uczestnicy wycieczki muszą posiadać dokument tożsamości tj.: dowód osobisty 
lub ważny paszport.



55

Wrocław – Berlin – Poczdam
(3 dni)

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd, 
przejazd do Wrocławia – zwiedzanie Panoramy Racławickiej – olejnego 
malowidła J. Styki i W. Kossaka przedstawiającego zwycięską dla Polaków 
bitwę powstania kościuszkowskiego, zwiedzanie miasta z miejscowym 
przewodnikiem: Stare Miasto z Ratuszem i barokowymi kamieniczkami, perła 
miasta – Ostrów Tumski, przejazd w miejsce zakwaterowania (przy granicy 
z Niemcami), obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wyjazd do Berlina, zwiedzanie miasta: Wyspa Muzeów, gdzie znajduje się 
między innymi Muzeum Pergamońskie z Ołtarzem i babilońską bramą Isztar. 
Piesze zwiedzanie Reichstagu – odrestaurowanego po wojennym zniszczeniu, 
siedziby zjednoczonych Niemiec, Brama Brandenburska ( zbudowana w 1791 r. 
jako łuk tryumfalny), spacer aleją Unter den Linden do Wieży Telewizyjnej 
(z jej platformy roztacza się piękny widok na miasto), Aleksanderplatz 
z uwzględnieniem najważniejszych obiektów: pomnik Fryderyka Wielkiego, 
Uniwersytet Humboldta, Zbrojownia – najpiękniejszy barokowy budynek 
Berlina. Powrót do hotelu do Polski, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
wyjazd do Poczdamu – zwiedzanie miasta m.in.: Most Glinike – miejsce 
służące niegdyś dla wymiany szpiegów. Spacer po kompleksie Parku Sanssouci 
– byłej rezydencji króla pruskiego Friedricha II ( zwiedzanie z wejściem do 
części obiektów) Pałac Sanssouci, Galeria Obrazów, Stara Pomarańczarnia, 
Nowy Pałac, Przejazd do Pałacu Cecyli – miejsca podpisania Układu 
Poczdamskiego w 1945 r. (bez wnętrz). Wyjazd w drogę powrotną do Polski.  
Powrót w późnych godzinach nocnych. 

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 520 zł

Świadczenia: 
Przejazd autokarem turystycznym, opłaty drogowe i parkingowe, pilot– 
przewodnik, 2 noclegi, wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
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Uwaga:
– bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty stanowią koszt dodatkowy ok. 30 
zł/os. oraz 30 EUR/os.
– uczestnicy wycieczki muszą posiadać dokument tożsamości tj.: dowód osobisty 
lub ważny paszport.
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Propozycje wycieczek zagranicznych
Zapraszamy również na wycieczki zagraniczne m.in.:

– Lwów i Podole (4 dni) cena 500 zł
– Kresy (4 dni) cena 500 zł
– Góry Ukrainy – Bieszczady Wschodnie, Borżawa (3 dni) cena 360 zł
– Praga (4 dni) cena 610 zł
– Drezno – Saksonia (4 dni) cena 630 zł
– Paryż (6 dni) cena 1180 zł

Szczegółowe programy wycieczek do uzgodnienia w biurze. Na zamówienie 
przygotujemy program dowolnej wycieczki wg Państwa zapytania. 

Serdecznie zapraszamy.
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KALENDARZ IMPREZ 2018

Data................................................................................................................   
Nazwa imprezy turystycznej
28.02 – 04.03.2018 ...................................................... Ukraina: Beskidy Skolskie
17.03 – 18.03.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
22.03 – 25.03.2018 Ukraina: Borżawa – Bieszczady Wschodnie na powitanie 
......................................................................................................................................  
wiosny
04.04 – 08.04.2018 Ukraina: Połonina Borżawa z Hukliwego na dobry górski 
sezon
12.04 – 15.04.2018 Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (4 dni) z przejazdem 
......................................................................................................................................  
koleją Sianki – Wołosianka
14.04 – 15.04.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
19.04 – 22.04.2018 ............................Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
26.04 – 29.04.2018 ........................................................................Ukraina: Podole
28.04 – 29.04.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
28.04 – 30.04.2018 ... Austria – Słowacja: Dwie stolice – Wiedeń i Bratysława
28.04 – 30.04.2018 .......................................Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
28.04 – 01.05.2018 ................................................................. Czechy: Złota Praga
28.04 – 01.05.2018 ................................................. Polska: Trójmiasto i Malbork
28.04 – 05.05.2018 .....................................................Włochy: Włochy klasyczne 
28.04 – 05.05.2018 ............................................Chorwacja: Słoneczna Dalmacja
28.04 – 05.05.2018 .... Rumunia – Mołdawia: Rumuński folklor i historyczna
......................................................................................................................................  
Besarabia
28.04 – 06.05.2018 ....................... Szwajcaria – Włochy: Alpy – tu się oddycha
29.04 – 01.05.2018 ................................................. Ukraina: Lwów i Stanisławów
29.04 – 01.05.2018 .................................................Ukraina: Lwów i Krzemieniec
29.04 – 05.05.2018 .........Litwa, Łotwa, Estonia, Finladia: Kraje Nadbałtyckie
30.04 – 06.05.2018 ................................ Ukraina: Czarnohora i Huculszczyzna
01.05 – 02.05.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
01.05 – 03.05.2018 ........................................Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
01.05 – 05.05.2018 .................................................Rumunia: Transylwania 5 dni
02.05 – 05.05.2018 ................................................................. Czechy: Złota Praga
02.05 – 05.05.2018 ... Austria – Czechy: Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy 
03.05 – 04.05.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
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03.05 – 05.05.2018 ...Austria – Słowacja: Dwie Stolice – Wiedeń i Bratysława
03.05 – 06.05.2018 ......Ukraina: Lwów – Truskawiec – Drohobycz – Żółkiew 
09.05 – 12.05.2018 ...............................................................Malta: Wyspa błękitu
12.05 – 13.05.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
15.05 – 20.05.2018 ............Ukraina: Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach 
......................................................................................................................................  
w Czarnohorze 
17.05 – 20.05.2018 ..................................Polska: Podlasie – Mozaika kulturowa
17.05 – 20.05.2018 .........................................................................Ukraina: Podole
17.05 – 20.05.2018 .............................Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
18.05 – 20.05.2018 .......................................................................Polska: Roztocze
18.05 – 20.05.2018 .................... Posla : Wrocław i Dolnośląski Szlak Cysterski
19.05 – 20.05.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
21.05 – 26.05.2018 ..........Ukraina: Czarnohora, szczyty, łąki, hale i połoniny
25.05 – 27.05.2018 ............................................................Polska: Kłodzka Kraina
26.05 – 27.05.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
26.05 – 28.05.2018 ...................................... Ukraina: Lwów i Polskie Termopile
26.05 – 31.05.2018 ............. Ukraina: Największe atrakcje Podola oraz Wołyń  
......................................................................................................................................  
i Huculszczyzna
26.05 – 02.06.2018 .....................................................Włochy: Włochy klasyczne 
26.05 – 02.06.2018 Rosja , Litwa, Łotwa, Estonia: St. Petersburg – Białe noce
26.05 – 02.06.2018 ............................................Chorwacja: Słoneczna Dalmacja
26.05 – 03.06.2018 ........................ Albania – Macedonia: Bałkańska przygoda
30.05 – 02.06.2018 ...............................................................Malta: Wyspa błękitu
30.05 – 03.06.2018 ................................................Rumunia: Transylwania 5 dni
01.06 – 03.06.2018 ................................................................. Czechy: Praga 3 dni
01.06 – 03.06.2018 ... Austria – Słowacja: Dwie stolice – Wiedeń i Bratysława
01.06 – 03.06.2018 ...................................... Ukraina: Lwów i Polskie Termopile
01.06 – 03.06.2018 ................................................ Ukraina: Lwów i Stanisławów
01.06 – 03.06.2018 .......................................Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
01.06 – 03.06.2018 ................................................Ukraina: Lwów i Krzemieniec
02.06 – 03.06.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
08.06 – 10.06.2018 ............. Czechy: Czechy Wschodnie – zabytki pogranicza
08.06 – 10.06.2018 ............................................................. Polska: Pieniny i Spisz
12.06 – 19.06.2018 ........................... Francja: Prowansja – Lazurowe wybrzeże
13.06 – 17.06.2018 .................................................... Ukraina: Odessa pociągiem
15.06 – 17.06.2018 .......................................................................... Polska: Beskidy
16.06 – 17.06.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
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16.06 – 23.06.2018 ...........................Rumunia: Góry Maramuresz – Bukowina
19.06 – 24.06.2018 ..........Ukraina: Czarnohora, szczyty, łąki, hale i połoniny
21.06 – 24.06.2018 ............. Niemcy – Polska: Perły Dolnego Śląska i Saksonii
23.06 – 24.06.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
23.06 – 30.06.2018 .........Ukraina: X Jubileuszowy Otwarty Rajd Górski Koła 
......................................................................................................................................  
Przewodników Polanica
23.06 – 30.06.2018 .....................................................Włochy: Włochy klasyczne 
26.06 – 30.06.2018 ..................................... Niemcy: Bawaria – Baśniowe zamki
28.06 – 01.07.2018 ................................................................... Polska: Karkonosze
28.06 – 01.07.2018 .............................Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
29.06 – 01.07.2018 .................................................. Polska: Królewska Warszawa
29.06 – 01.07.2018 .................................................Polska: Beskid Niski i Sądecki
30.06 – 01.07.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
30.06 – 07.07.2018 ...............................................Włochy: Włoskie wspaniałości 
30.06 – 08.07.2018 ....................... Szwajcaria – Włochy: Alpy – tu się oddycha
01.07 – 07.07.2018 ..........Litwa, Łotwa, Estonia, Finladia: Kraje Nadbałtyckie
02.07 – 07.07.2018 ..............................Ukraina: Złote kopuły Kijowa i nie tylko
02.07 – 07.07.2018 ........... Ukraina: Zakarpacie – Bukowina – Huculszczyzna
04.07 – 07.07.2018 .................................................. Polska: Trójmiasto i Malbork
04.07 – 07.07.2018 Czechy – Niemcy: Szwajcaria Saksońska i Czeska -Drezno
06.07 – 08.07.2018 ................................................. Polska: Bieszczadzkie widoki
06.07 – 14.07.2018 Czarnogóra: Durmitor – najpiękniejsze góry byłej Jugosławii
06.07 – 15.07.2018 ...................................................Grecja: Starożytne tajemnice
07.07 – 08.07.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
07.07 – 08.07.2018 .......................................................... Węgry: Węgry Północne
07.07 – 15.07.2018 ..............................................Czarnogóra: Bałkańska perełka
09.07 – 14.07.2018 Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (6 dni) z przejazdem 
......................................................................................................................................  
koleją Sianki – Wołosianka
09.07 – 14.07.2018 .................................... Rumunia: Fascynująca Transylwania 
11.07 – 14.07.2018 .......Ukraina: Lwów – Truskawiec – Drohobycz – Żółkiew 
11.07 – 14.07.2018 ...........................................................Ukraina: Lwów i Podole
11.07 – 16.07.2018 .............................Szwecja: Sztokholm – miasto na wyspach
12.07 – 15.07.2018 ........................... Polska: Kolebka polskości – Wielkopolska
13.07 – 15.07.2018 .................................................................. Czechy: Praga 3 dni
13.07 – 15.07.2018 .... Austria – Słowacja: Dwie stolice – Wiedeń i Bratysława
14.07 – 15.07.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
14.07 – 15.07.2018 ....................................................... Polska: Ziemia Przemyska
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17.07 – 21.07.2018 ...............................................Niemcy: Malownicza Turyngia
17.07 – 22.07.2018 ...........Ukraina: Czarnohora, szczyty, łąki, hale i połoniny
18.07 – 21.07.2018 ....Dania – Szwecja: Dwa królestwa – Kopenhaga i Malmo
19.07 – 22.07.2018 ......... Czechy: Szlakiem zamków do perły średniowiecza – 
......................................................................................................................................  
Czeskiego Krumlova
19.07 – 22.07.2018 .............................................. Ukraina: Wołyńskim Szlakiem
20.07 – 22.07.2018 ...................................... Ukraina: Lwów i Polskie Termopile
20.07 – 22.07.2018 .......................................Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
21.07 – 22.07.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
21.07 – 27.07.2018 .............................................................Białoruś: Płuca Europy
23.07 – 28.07.2018.............................Ukraina: Gorgany z Osmołody z Popadią
23.07 – 28.07.2018.................................... Rumunia: Fascynująca Transylwania 
23.07 – 28.07.2018.............. Ukraina: Największe atrakcje Podola oraz Wołyń 
......................................................................................................................................  
i Huculszczyzna
24.07 – 28.07.2018 ........................................................................Polska: Kaszuby
27.07 – 29.07.2018 ........Czechy: Morawy Południowe – Piękna kraina bogata 
......................................................................................................................................  
w smaczne wina
28.07 – 29.07.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
28.07 – 31.07.2018 .........................................................................Ukraina: Podole
28.07 – 04.08.2018 ..........................Francja: Prowansja – Lawendowe impresje
28.07 – 05.08.2018 .............................................Czarnogóra: Bałkańska perełka
28.07 – 05.08.2018 ...............................................................Bułgaria: Piryn i Riła
29.07 – 05.08.2018 Rumunia: Apuseni – Podziemne królestwo Gór Zachodnich
02.08 – 05.08.2018 Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (4 dni) z przejazdem 
......................................................................................................................................  
koleją Sianki – Wołosianka
04.08 – 05.08.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
06.08 – 12.08.2018 ................................ Ukraina: Czarnohora i Huculszczyzna
09.08 – 12.08.2018 ............................Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
10.08 – 12.08.2018 ................................................. Polska: Bieszczadzkie widoki
11.08 – 12.08.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
11.08 – 13.08.2018........................................Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
11.08 – 14.08.2018.................................................................. Czechy: Złota Praga
11.08 – 14.08.2018.......Ukraina: Lwów – Truskawiec – Drohobycz – Żółkiew 
11.08 – 14.08.2018.............................................. Ukraina: Wołyńskim Szlakiem
11.08 – 15.08.2018..........................................................................Polska: Mazury



62

11.08 – 18.08.2018......................................................Włochy: Włochy klasyczne 
12.08 – 14.08.2018 ... Austria – Słowacja: Dwie stolice – Wiedeń i Bratysława
12.08 – 18.08.2018 .........Litwa, Łotwa, Estonia, Finladia: Kraje Nadbałtyckie
12.08 – 19.08.2018 ........... Rumunia: Alpy Transylwańskie – Karpaty zakrętu 
13.08 – 18.08.2018 ................................... Rumunia: Fascynująca Transylwania 
13.08 – 18.08.2018 ............. Ukraina: Największe atrakcje Podola oraz Wołyń 
......................................................................................................................................  
i Huculszczyzna
14.08 – 18.08.2018 ..................................... Niemcy: Bawaria – Baśniowe zamki
14.08 – 19.08.2018 Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (6 dni) z przejazdem 
......................................................................................................................................  
koleją Sianki – Wołosianka
16.08 – 19.08.2018 .................................Polska: Podlasie – Mozaika kulturowa
17.08 – 19.08.2018 .................................................Ukraina: Lwów i Krzemieniec
17.08 – 26.08.2018 ...................................................Czarnogóra: Góry Przeklęte
17.08 – 26.08.2018 ..................................................Grecja: Starożytne tajemnice
18.08 – 19.08.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
18.08 – 19.08.2018 ......................................................... Węgry: Węgry Północne
18.08 – 19.08.2018 ...................................................... Polska: Ziemia Przemyska
18.08 – 26.08.2018 .............................................Czarnogóra: Bałkańska perełka
20.08 – 25.08.2018 .............................Ukraina: Złote kopuły Kijowa i nie tylko
20.08 – 25.08.2018 .......... Ukraina: Zakarpacie – Bukowina – Huculszczyzna
21.08 – 26.08.2018 ............................Ukraina: Gorgany z Osmołody z Popadią
22.08 – 25.08.2018 Czechy – Niemcy: Szwajcaria Saksońska i Czeska -Drezno
22.08 – 25.08.2018 ...Dania – Szwecja: Dwa królestwa – Kopenhaga i Malmo
23.08 – 01.09.2018 ...................................................Bułgaria: Przedsmak orientu
24.08 – 26.08.2018 .....................Posla: Wrocław i Dolnośląski Szlak Cysterski
25.08 – 26.08.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
25.08 – 31.08.2018 ........................................................... Słowenia: Alpy Julijskie
26.08 – 28.08.2018 ............................................................. Polska: Pieniny i Spisz
26.08 – 01.09.2018 ............................................................Białoruś: Płuca Europy
29.08 – 01.09.2018 ...........................................................Ukraina: Lwów i Podole
29.08 – 02.09.2018 ..............................................Ukraina: Gorgany z Rafajłowej
29.08 – 02.09.2018 ................................................... Ukraina: Odessa pociągiem
01.09 – 02.09.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
01.09 – 11.09.2018 ........Gruzja: Trekking przez baśniowe krajobrazy Tuszetii 
......................................................................................................................................  
i Chewsuretii
04.09 – 09.09.2018 ............Ukraina: Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach 
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......................................................................................................................................  
w Czarnohorze 
05.09 – 08.09.2018 ................................................. Polska: Trójmiasto i Malbork
07.09 – 08.09.2018.......................................................... Węgry: Węgry Północne
07.09 – 09.09.2018 .... Austria – Słowacja: Dwie stolice – Wiedeń i Bratysława
07.09 – 09.09.2018 .................................................Polska: Beskid Niski i Sądecki
08.09 – 09.09.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
08.09 – 15.09.2018 .....................................................Włochy: Włochy klasyczne 
08.09 – 15.09.2018 ............................................Chorwacja: Słoneczna Dalmacja
10.09 – 15.09.2018 ................................................................................................................ 
Ukraina: Największe atrakcje Podola oraz Wołyń 
...................................................................................................................................................  
i Huculszczyzna
11.09 – 15.09.2018 ...................................... Niemcy: Bawaria – Baśniowe zamki
14.09 – 16.09.2018 .................................................................. Czechy: Praga 3 dni
14.09 – 16.09.2018 ................................................. Ukraina: Lwów i Stanisławów
14.09 – 16.09.2018 ........................................Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
14.09 – 16.09.2018 ........................................................................Polska: Roztocze
14.09 – 22.09.2018 ............. Rumunia: Przez Transylwanię nad Morze Czarne
15.09 – 16.09.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
15.09 – 22.09.2018 ..............................................Włochy: Włoskie wspaniałości
16.09 – 22.09.2018 .........Litwa, Łotwa, Estonia, Finladia: Kraje Nadbałtyckie
17.09 – 22.09.2018 .................................... Rumunia: Fascynująca Transylwania 
18.09 – 23.09.2018 ............................Ukraina: Gorgany z Osmołody z Popadią
20.09 – 23.09.2018 ... Austria – Czechy: Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy 
20.09 – 23.09.2018 .............................Ukraina: złote kopuły Kijowa pociągiem
20.09 – 28.09.2018 ..................................................Grecja: Starożytne tajemnice
21.09 – 23.09.2018 .................................................. Polska: Królewska Warszawa
21.09 – 23.09.2018 ............................................................Polska: Kłodzka Kraina
22.09 – 23.09.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
22.09 – 25.09.2018 ........................................................................Ukraina: Podole
22.09 – 30.09.2018 .............................................Czarnogóra: Bałkańska perełka
27.09 – 30.09.2018 Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (4 dni) z przejazdem 
......................................................................................................................................  
koleją Sianki – Wołosianka
27.09 – 30.09.2018 ......... Czechy: Szlakiem zamków do perły średniowiecza – 
......................................................................................................................................  
Czeskiego Krumlova
27.09 – 07.10.2018 ....................................................Macedonia: Serce Bałkanów
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28.09 – 30.09.2018 .......Czechy: Morawy Południowe – Piękna kraina bogata 
......................................................................................................................................  
w smaczne wina
29.09 – 30.09.2018 ............................................................... Ukraina: Lwów 2 dni
02.10 – 07.10.2018 .....Ukraina: Koniec Geografii na koniec sezonu górskiego
04.10 – 07.10.2018 ................................................................... Polska: Karkonosze
04.10 – 07.10.2018 ........................... Polska: Kolebka polskości – Wielkopolska
05.10 – 07.10.2018 ........................................Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
05.10 – 07.10.2018 .......................................................................... Polska: Beskidy
05.10 – 07.10.2018 .............. Czechy: Czechy Wschodnie – zabytki pogranicza
06.10 – 07.10.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
06.10 – 13.10.2018 ......................................................Włochy: Włochy klasyczne 
09.10 – 14.10.2018 .............Ukraina: Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach 
......................................................................................................................................  
w Czarnohorze 
11.10 – 14.10.2018 ..............................Ukraina: złote kopuły Kijowa pociągiem
12.10 – 14.10.2018 .... Austria – Słowacja: Dwie stolice – Wiedeń i Bratysława
13.10 – 14.10.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
17.10 – 21.10.2018 .........Ukraina: Bieszczady Wschodnie – Połonina Borżawa 
......................................................................................................................................  
z Hukliwego
19.10 – 21.10.2018 .................................................................. Czechy: Praga 3 dni
20.10 – 21.10.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
24.10 – 28.10.2018 ....................................................... Ukraina: Beskidy Skolskie
27.10 – 28.10.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
08.11 – 11.11.2018 Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (4 dni) z przejazdem 
......................................................................................................................................  
koleją Sianki – Wołosianka
10.11 – 11.11.2018 ................................................................. Ukraina: Lwów 2 dni
24.11 – 25.11.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
01.12 – 02.12.2018 ..........................................Ukraina: Lwów 2 dni – Andrzejki
06.12 – 09.12.2018.................................Czechy: Adwentowy Jarmark w Pradze
07.12 – 09.12.2018 ............................ Węgry: Budapeszt – Jarmark Adwentowy
15.12 – 16.12.2018 ................. Czechy: Adwentowy Jarmark na Wołoszczyźnie
15.12 – 16.12.2018 ................................................................ Ukraina: Lwów 2 dni
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WARUNKI ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

1. Zamówienie wycieczki w siedzibie biura lub email: stanislaw@pttkrzeszow.pl 
wg wzoru.

2. Zamówienie wycieczki należy potwierdzić wpłatą zaliczki: wycieczki 
1 – dniowe: 200 zł, wycieczki wielodniowe krajowe: 500 zł., wycieczki 
wielodniowe zagraniczne: ok. 1000 zł. Wpłata pozostałej części należności 
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

3. Do 2 dni przed wyjazdem należy dostarczyć listę uczestników (uczniów 
i opiekunów) z danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, adres w wersji 
elektronicznej. W przypadku nie dostarczenia listy do biura lub dostarczenie 
niekompletnej, nieczytelnej listy grupa nie zostanie ubezpieczona.

4. Ceny wycieczek zostały skalkulowane dla grup: 45 uczniów + 4 opiekunów 
gratis. W wyniku zmiany liczby uczestników konieczna jest nowa kalkulacja.

5. Zawarte w katalogu programy wycieczek są tylko propozycjami – na życzenie 
przygotujemy ofertę wg indywidualnych potrzeb i życzeń.
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 .........................................   .......................................
 Nazwa i adres szkoły                                                                     Miejscowość/data

Zamówienie wycieczki szkolnej

Termin  ................................................... Cena ..............................................................

Program/Miejsce/Trasa ................................................................................................

Ilość uczestników .....................................  + ilość opiekunów .................................. 

Klasy ................................................................................................................................

Miejsce wyjazdu i podstawienia autokaru .................................................................

Świadczenia ....................................................................................................................

 .......................................................................
 Opiekun/organizator grupy

Kontakt telefoniczny  ....................................................................................................

e-mail ...............................................................................................................................
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Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Miejski w Rzeszowie 

35-064 Rzeszów, Ul. Matejki 2
(II piętro) teł. 17 85 367 55

www.pttk.rzeszow.pl
e-mail: pttk@pttk.rzeszow.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 8.00 - 16.00

środa: 8.00 - 19.00

Oddział PTTK im. Mieczysława Rachwała w Rzeszowie działa nie-
przerwanie od 1948 roku. Propagujemy i promujemy turystykę i krajo-
znawstwo, a także zdrowy i aktywny styl życia. Corocznie organizujemy 
szereg otwartych dla wszystkich chętnych imprez takich, jak: rajdy pie-
sze, górskie i nizinne cykliczne (np. „Powitanie Wiosny”, „Jesień w Beski-
dzie Niskim”, czy Rajd Przewodników w Bieszczadach), wycieczki auto-
karowe krajoznawcze, rajdy survivalowe, imprezy na orientację, spływy 
kajakowe, czy wyjazdy na narty.

Jesteśmy organizatorami konkursów: „Poznajemy Ojcowiznę”: kra-
somówczego, piosenki turystycznej oraz Ogólnopolskiego Młodzie-
żowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Znakujemy szlaki tury-
styczne piesze nizinne, górskie i kolarskie; organizujemy kursy na prze-
wodników turystycznych, a także cotygodniowe wycieczki pod hasłem 
„W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”.

Rzeszowski Oddział PTTK organizuje również szkolenia dotyczące 
zagadnień turystycznych i krajoznawczych.

Dzięki naszym referatom weryfikacyjnym turyści mają możliwość 
potwierdzenia zdobycia podczas wędrówek odznak turystyki kwalifi-
kowanej (górskiej, pieszej, kolarskiej, żeglarskiej, kajakowej, krajoznaw-
czej, imprez na orientację, narciarskiej), odznaki Turysta Przyrodnik czy 
regionalnej odznaki „Znam okolice Rzeszowa”.



35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2
tel. 17 852 88 60

www.pttkrzeszow.pl
e-mail: biuro@pttkrzeszow.pl

Godziny otwarcia: pon.-pt.: 9.00 - 16.30
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych  

woj. podkarpackiego nr 044/04

Proponujemy Państwu organizowane na najwyższym poziomie wspólne 
wyprawy górskie oraz wycieczki objazdowe. Dysponujemy własną kadrą wy-
specjalizowanych pilotów i przewodników posia-dających odpowiednie kom-
petencje i rozległą wiedzę, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kon-
taktach z ludźmi gwarantują ich dobrą organizację, będąc przy tym świetnymi 
kompanami podróży.

Miłośnikom gór proponujemy profesjonalne wyprawy w góry Polski, Ukrainy, 
Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry (Durmitor), Gruzji 
oraz do Grecji (na Olimp). Szczególnie polecamy wyjazdy w Bieszczady Wschod-
nie, Gorgany, czy Czarnohorę - nasz ulubiony kierunek górskich wypraw.

W programach tych wyjazdów proponujemy różnorodne warianty i możli-
wość wyboru dogodnych terminów o każdej porze roku.

Zachęcamy także do udziału w wycieczkach objazdowych, których celem 
jest poznanie najciekawszych miejsc naszego kraju oraz najpiękniejszych za-
kątków Europy. W tym sezonie zapraszamy do poznania z nami uroków: Alba-
nii, Austrii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, Litwy, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Niemiec, 
Szwecji, Szwajcarii, Rosji, Rumunii, Ukrainy, Węgier i Włoch.

Dołożymy wszelkich starań, aby realizowane wycieczki w pełni Państwa 
usatysfakcjonowały, pozwalając przeżyć niezapomnianą przygodę. Zaprasza-
my do zapoznania się z naszą ofertą.

Biuro Podróży 
PTTK Rzeszów 


