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CENA ZAWIERA:
program oraz wszystkie opłaty związane z jego realizacją, bilety wstępu, bezpłatne miejsca dla 
opiekunów (1 na 15 ucz.), przejazd autokarem, opiekę pilota lub przewodnika od rozpoczęcia 
do zakończenia imprezy, ubezpieczenie od NNW.
UWAGI:
istnieje możliwość dokupienia obiadu podczas trwania wycieczki( ok. 18-20 zł/os.).

CENA ZAWIERA:
program wg oferty katalogowej, bezpłatnie miejsca dla opiekunów (1 na 15 cz.), zakwaterowa-nie, wyżywienie 3 lub 2 x dziennie, przejazd autokarem, przewodników miejscowych, instrukto-rów, animatorów wg oferty katalogowej, ubezpieczenie od NNW.

CENA NIE ZWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, imprez fakultatywnych, pilota na trasę.

CENA ZAWIERA:
program i jego realizację wg oferty katalogowej, bezpłatne miejsca dla opiekunów (1 na 15 ucz.), zakwatero-
wanie, wyżywienie zgodnie z programem, przejazd autokarem lub przelot samolotem według oferty, opiekę 
pilota, ubezpieczenie KL i NNW.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, opłat za przewodnika miejskiego, biletów komunikacji miejskiej, 
wycieczek i wyjść fakultatywnych.

Wszystkie wycieczki i zielone szkoły w katalogu prosimy traktować jako wersje przykładowe. 
Dla każdej grupy indywidualnie dopasowujemy program, uwzględniając Państwa potrzeby i sugestie.

Transport autokarem możliwy jest z każdej miejscowości w Polsce.

Cena wycieczek zagranicznych kalkulowana jest po kursie EUR nie przekraczającym 4,2 PLN

CENA ZAWIERA:
program oraz wszystkie opłaty związane z jego realizacją, bilety wstępu, bezpłatne miejsca dla opiekunów 
(1 na 15 ucz.), zakwaterowanie, wyżywienie 2x dziennie (zaczynamy obiadokolacją i kończymy obiadem), 
przejazd autokarem, opiekę pilota lub przewodnika od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, ubezpieczenie 
od NNW.

str. 10-15 Wycieczki krajowe wielodniowe

str. 16-21 zielone szkoły

Wycieczki zagranicznestr. 23-27

Wycieczki krajowe jednodniowestr. 5-9

Spis Tresci

• zaDzWoń TEL. 606 705 501  LUb 22 827 60 98/99; fax 22 828 66 25
• NaPisz GRUPY@bUT.WaW.PL
• zaPRaszamY Do biURa: WaRszaWa UL. TaRCzYńska 5/9 oD PoN Do PT. W GoDz. 9 -17.00 

JAK ZAREZERWOWAĆ IMPREZE?

SEcJAlnIE dlA WAS
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Aby ułAtWić PAństWu Wybór odPoWiedNiej WycieczKi i zieLoNej szKoły stWorzyLiśmy 
sPecjALNy 3 - stoPNioWy system oceNiANiA imPrez W 3 KAtegoriAch:

oceniamy warunki za-
kwaterowania i wyży-
wienia w obiektach 

zaczynając od standardu pokoi a  
kończąc na dostępności infrastruk-
tury uzupełniającej np. obecność 
świetlic, boisk do gry i innych dodat-
kowych atrakcji.

ceniamy walory eduka-
cyjne imprezy np. ilość 

zabytków, muzeów czy bogactwo 
atrakcji przyrodniczych.

oceniamy walory inte-
gracyjne i sportowe pro-

ponowanego przez nas programu i 
obiektu oraz możliwość przeprowa-
dzenia zajęć integracyjnych i sporto-
wych przez opiekunów we własnym 
zakresie.

obiekty o standardzie 
turystycznym, często 

pokoje wieloosobowe, niewielka do-
datkowa infrastruktura.

niewielka ilość zwiedza-
nia i edukacji, program 

nastawiony na atrakcje innego typu.

niewielka ilość zajęć 
integracyjnych i spor-

towych w programie lub mała przy-
datność obiektu do zorganizowania 
zajęć tego typu – atutami są inne 
atrakcje. 

hotele i pensjonaty o 
podwyższonym stan-

dardzie, bogata infrastruktura do-
datkowa.

program turystyczno-
-krajoznawczy to głów-

na zaleta proponowanej imprezy.

typowy wyjazd inte-
gracyjny lub sportowy, 

szczególnie polecamy dla grup, któ-
re dopiero się poznają lub kochają 
sport. Program w pełni wypełniony 
od świtu aż do zmierzchu. 

zakWaTERoWaNiE aTRakCYjNość
TURYsTYCzNa

iNTEGRaCja
i sPoRT

bUT skaLa: bUT skaLa: bUT skaLa:

imPrezA zALecANA dLA:

PrzedszKoLAKóW

uczNióW szKół 
PodstAWoWych 

uczNióW szKół
PoNAdgimNAzjALNych 

uczNióW szKół 
gimNAzjALNych

• W ciągu roku szkolnego oferujemy kompleksową obsługę wyjazdów, przygotowanie oferty na 
życzenie, stały kontakt osobisty i telefoniczny z wychowawcami i rodzicami.
• Kontakt: grupy@but.waw.pl  tel. 606 705 501
• W wakacje i ferie zimowe: specjalna oferta dla nauczycieli zbierających grupę, atrakcyjne bo-
nusy cenowe, zniżki dla dzieci. 
• Nauczycielu zbierz kilkoro dzieci i wyjedź z nami jako wychowawca! 
• rodzicu chcesz żeby twoje dziecko wyjechało na kolonię ze znanym ci wychowawcą? Powie-
my ci jak to zrobić! 
• Nowość! specjalnie dla Nauczycieli! Wyjazdowe Rady Pedagogiczne i wyjazdy integracyjne
• Tylko u nas rozdajemy nagrody w konkursach na wycieczkach, każdy może liczyć na upominek 
i bony wakacyjne na Lato 2015! 

SEcJAlnIE dlA WAS



Odwiedzamy stadiOn Legii

zobaczymy miejsca niedostępne 

dla zwykłych kibiców! Ławki rezer-

wowych, szatnię, górny ring... Zwie-

dzimy klubowe muzeum i udamy 

się do sklepu z pamiątkami Legii.

Cena od 55 PLn 
(cena zawiera: przewodnika, ubezp. 

NNW, autokar)

NOWOŚĆ!! 
„warsaw tOur”- gra mieJsKa w 

stOLiCy!
Nowoczesny sposób na zwiedza-

nie. Zabawa, wiedza i zagadki cze-

kaja na Ciebie i Twoją klasę! Uczest-

nicy tropią, zdobywają, konstruują, 

tworzą i zwiedzają!
Cena od 65 PLn
(cena zawiera: pilota - przewodnika, 

ubezp. NNW, autokar)

BaŚNie i legeNdy WarszaWskie

dla najmłodszych! spacer szlakiem 

warszawskich baśni i legend pod-

czas, którego można wysłuchać 

fascynujących i tajemniczych opo-

wieści np. o  królu Zygmuncie, zam-

kowej „Białej Damie” czy Syrence. 

Cena już od 20 PlN!
(cena zawiera: przewodnika,ubezpiecze-

nie NNW)

i wiele innych programów do wy-

boru...

wyCieCzKi dwudniOwe i wieLOdniO-

We   CeNy już Od 219 PlN!!!

w programie do wyboru: 

• Panorama Warszawy z 30 piętra 

Pałacu Kultury i Nauki

• Muzeum Powstania Warszawskiego

• Centrum Nauki Kopernik 

• kino 5 D
• Zamek Królewski i Wilanów

• Stadion Narodowy

Zwiedzanie Telewizji Polskiej (wizyta w studiach tele-
wizyjnych, pomieszczeniach reżyserskich, pracow-
niach dekoracji), przejazd metrem, Muzeum Tech-
niki, Pałac Kultury i Nauki (panorama Warszawy z 
30 piętra)
Cena od 25 PlN!

Poznaj z nami WarSZaWę!

zaPraszaMy zaMÓW WyCieCzkĘ i zWiedzaj z NaMi WarszaWĘ !!!

Nasz HiT !!! 
zOBaCz TeleWizjĘ Od kuCHNi

4 www.KochamWakacje.plKontakt:    grupy@but.waw.pl,    tel. 606 705 501
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Wszystko W cenie!!!

•	ścieżka	 dydaktyczna	 od	 zia-
renka	 do	 bochenka,	 zajęcia	 w	
piekarni	
•	zwiedzanie	wiejskiej	zagrody
•	przejażdżka	wozem
•	pokaz	sprzętów	gospodarstwa	
domowego	i	narzędzi	rolniczych
•	ognisko	 z	 kiełbaskami,	 poczę-
stunek	ciasto	+	herbata

•	pociąg	westernowy,	wizyta	w	salo-
onie	(zabawa	dyskotekowa)
•	przejażdzka	konno	–	 jazda	po	pa-
doku
•	przeciąganie	 liny,	 rzut	 podkową,	
strzelanie	 z	 łuku,	 zjeżdżanie	w	siano,	
płukanie	złota	i	Kopalnia	Złota!
•	wioska	indiańska
•	ognisko	z	kiełbaskami
•	dodatkowo	 wizyta	 w	 warsztacie	
garncarskim

•	jak	powstaje	chleb?	Wykonanie	za-czynu,	wyrobienie	ciasta,	napalenie	w	piecu,	pieczenie	chleba.
•	twórczość	 ludowa:	 wyplatanki	 z	siana
•	ognisko	 z	 kiełbaskami,	 szaleństwa	na	placu	zabaw

NajchętNiej wybieraNa wy-
cieczka w 2013 roku! 
•	Latająca	 Chata	 Tajemnic	 i	 Mu-

zeum	Iluzji
•	Iluzyjne	 eksponaty:	 ścieżka	 złu-

dzeń,	lewitujący	kran
•	Świat	w	skali	makro:	meble	olbrzy-

ma,	giga	szachy
•	Pole	dmuchanych	atrakcji,	wikli-

nowy	labirynt

•	zwiedzanie	 Fabryki	 Krówek	 w	
Milanówku	
•	poznać,	zobaczyć,	powąchać	
i	 spróbować	 to	wszystko	będzie	
„na	żywo”	w	zakładzie	produky-
cjnym
•	projektowanie	 własnej	 koloro-
wej	etykiety
•	odlotowy	konkurs	 rysunkowy	+	
słodkie	nagrody
•	dodatkowo	 zwiedzanie	 Mu-
zeum	Motoryzacji

•	pogadanka	 o	 koniach,	 zapo-
znanie	z	obsługą	koni
•	przejażdzka	na	koniu
•	wycieczka	bryczką
•	pokaz	jazdy	konnej	z	komenta-
rzem
•	ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek

ceNa DLa
45-46	os.-	75	zł/os
35-44	os.-	87	zł/os
30-34	os.-	95	zł/os
25-29	os.-	96	zł/os

ceNa DLa
45-46	os.-	90	zł/os
35-44	os.-	103	zł/os
30-34	os.-	109	zł/os
25-29	os.-	111	zł/os

ceNa DLa
45-46	os.-	85	zł/os
35-44	os.-	97	zł/os
30-34	os.-	105	zł/os
25-29	os.-	106	zł/os

ceNa DLa
45-46	os.-	76	zł/os
35-44	os.-	86	zł/os
30-34	os.-	93	zł/os
25-29	os.-	94	zł/os

ceNa DLa
45-46	os.-	75	zł/os
35-44	os.-	88	zł/os
30-34	os.-	95	zł/os
25-29	os.-	104	zł/os

ceNa DLa
45-46	os.-	80	zł/os
35-44	os.-	93	zł/os
30-34	os.-	98	zł/os
25-29	os.-	99	zł/os

oD ziareNka
Do bocheNka raNcho teXaS 

DoLiNa bobrów FarMa iLuzjiw kraiNie kró-
wek ciĄGutek

w StaDNiNie1 2

4 65

3
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Wszystko W cenie!!!

•	studio se-Ma-For animacja lal-
kowa – muzeum bajki
•	Muzeum	Kinematografii
•	klasycznie: ul. Piotrkowska i Ma-
nufaktura

•	Wioska	 indiańska	 „Heyoka”	 poka-
zuje	życie	i	kulturę	Indian
•	zwiedzanie	wioski	z	przewodnikiem
•	strzelanie	z	łuku
•	gry	i	zabawy	indiańskie	(równoważ-
nia,	huśtawka,	rzutki,	wyścigi	żółwi)
•	ognisko	przy	pieśniach	indiańskich
•	opowieści	i	legendy
•	wizyta	 w	 sklepiku	 z	 rękodziełem	
(bransoletki,	wisiorki,	łapacze	snów)

•	Muzeum	Kampinoskiego	Parku	Na-
rodowego:	ekspozycja	stała	i	plene-
rowa,	skansen,	ścieżka	dydaktyczna	
Aleja	III	Tysiąclecia,
•	ognisko, gry i zabawy, konkurs z na-
grodami

Specjalistyczne	 studyjne	 jedno-
dniowe zwiedzanie obozu Au-
schwitz i i Auschwitz ii – Birkenau. 
Dodatkowo	wybrane	obiekty	zwią-
zane	z	masową	zagładą	Żydów.	

•	Niepowtarzalne	 połączenie	
zabawy	z	nauką.	
•	ścieżki	 dydaktyczne	 z	 owada-
mi + zielona lekcja
•	dla	najmłodszych:	 trampolina,	
giga	szachy,	małpi	gaj	
•	Groty	 Nagórzyckie	 –	 labirynt	
podziemnych	korytarzy
•	Ośrodek	 Przygotowań	Olimpij-
skich	w	Spale

•	Korzystając	z	wielu	wymyślnych	
urządzeń	spędzimy	czas	aktywnie	
i	sportowo!
•	mini	zoo	i	oprowadzanie	na	ko-
niku
•	jazda	wozem	 strażackim,	 zwie-
dzanie	helikatoptera	i	czołgu
•	zabawa	w	małpim	gaju
•	ognisko

CENA DLA
45-46	os.-		79	zł/os
35-44	os.-		95	zł/os
30-34	os.-		103	zł/os
25-29	os.-		110	zł/os

CENA DLA
45-46	os.-	69	zł/os
35-44	os.-	80	zł/os
30-34	os.-	89	zł/os
25-29	os.-	90	zł/os

CENA DLA
45-46	os.-	59	zł/os
35-44	os.-	73	zł/os
30-34	os.-	83	zł/os
25-29	os.-	85	zł/os

CENA DLA
45-46	os.-	113	zł/os
35-44	os.-	137	zł/os
30-34	os.-	154	zł/os
25-29	os.-	156	zł/os

CENA DLA
45-46	os.-		79	zł/os
35-44	os.-		93	zł/os
30-34	os.-		99	zł/os
25-29	os.-	105	zł/os

CENA DLA
45-46	os.-	85	zł/os
35-44	os.-	99	zł/os
30-34	os.-	104	zł/os
25-29	os.-	105	zł/os

HOLLYŁÓDŹ

OŚWIĘCIMMIKROKOSMOSZ WIZYTĄ W
KRAINIE ŁOSIA

NA INDIAŃSKIEJ 
ŚCIEŻCE PEPELAND

MIASTECZKO ROZRYWKI10 11

7 98
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Wszystko W cenie!!!

Niezwykła wycieczka do Wioski 
kUnAJAMo
• zwiedzanie Domu Afrykańskie-
go, kolejka Mombasa Express
• warsztaty muzyczne prowa-
dzone przez Afrykańczyków i na-
uka języka suahili
• gotowanie potraw, malowa-
nie twarzy i wiele innych atrak-
cji...

• konna przejażdżka
• warsztat plastyczny – malowanie 
na szkle
• prace farmera
• szaleństwa na łące i ognisko z kieł-
baskami

• Park i Muzeum Chopina w Żelazo-wej Woli
• ognisko, gry i zabawy na świeżym powietrzu
• konkurs z nagrodami

• Stare Miasto z Bramą Opatowską

• Podziemna Trasa Turystyczna
• Wąwóz Królowej Jadwigi
• Baranów Sandomierski – „Mały 

Wawel”

• posługiwanie się mapą, od-
czytywanie znaków topograficz-
nych, marsz z kompasem
• poszukiwanie skarbu - podcho-
dy z zadaniami i nagrodami
• ognisko z kiełbaskami

• Muzeum Kolejek Wąskotoro-
wych
•  przejażdzka kolejką wąskoto-
rową
• spacer po Puszczy Kampinoskiej
• ognisko, gry i zabawy na świe-
żym powietrzu

CENA DLA
45-46 os.- 95 zł/os
35-44 os.- 99 zł/os
30-34 os.- 119 zł/os
25-29 os.- 129  zł/os

CENA DLA
45-46 os.- 79 zł/os
35-44 os.- 92 zł/os
30-34 os.- 99 zł/os
25-29 os.- 102 zł/os

CENA DLA
45-46 os.- 71 zł/os
35-44 os.- 85 zł/os
30-34 os.- 95 zł/os
25-29 os.- 97 zł/os

CENA DLA
45-46 os.-  85 zł/os
35-44 os.-  95 zł/os
30-34 os.-  99 zł/os
25-29 os.-  105 zł/os

CENA DLA
45-46 os.-  109 zł/os
35-44 os.-  119 zł/os
30-34 os.-  119 zł/os
25-29 os.-  125 zł/os

CENA DLA
45-46 os.- 78 zł/os
35-44 os.- 90 zł/os
30-34 os.- 98 zł/os
25-29 os.- 99 zł/os

AFRYKAŃSKA 
PRZYGODA MALOWANE KONIKI

Z WIZYTĄ
U CHOPINA

SANDOMIERZ I 
MAŁY WAWELPRAKTYCZNA

LEKCJA GEOGRAFII

KOLEJKA
SOCHACZEWSKA13 14

16 1817

15
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Wszystko W cenie!!!

•	Spała:	 drewniany	 kościółek,	
posąg	żubra
•	Rezerwat	 Niebieskie	 Źródła	 i	
Skansen	Rzeki	Pilicy	
•	Groty	 Nagórzyckie	 –	 historia	
zbója	Madeja	
•	zagroda	pokazowa	żubrów

•	multimedialne	 muzeum	 przyrodni-
czo	–	leśne,	Park	Pałacowy
•	zagroda	pokazowa	żubrów
•	Szlak	Dębów	Królewskich

Lekcja	kulturalnego	 spożywania	po-
siłku	od	teorii	do	praktykii	na	zamku	
w	Pułtusku
•	zwiedzanie	historycznych	komnat	
•		rejs	gondolami	po	Narwi	

zimowa propozycja

Poznaj	 technologią	 rękodzielniczej	
produkcji	 szklanych	 ozdób	 choin-
kowych.
•	samodzielna	 dekoracja	 ozdób,	
którą	zabierzecie	do	domu

•	spacer	wśród	dinozaurów
•	wystawa	 geologiczno	 –	 pale-
ontologiczna
•	zabawa	 w	 „Gorączkę	 Złota”	
lub	przejazd	bajkową	kolejką
•	intergacja	 i	 zabawy	w	Folwar-
ku	Kołacińskim	i	Figloraju	(odko-
pywaniu	szkieletu	dinozaura)

•	Muzeum	Przyrodnicze	lubMete-
orytów	i	Bursztynu,	zespół	miejski	z	
kościołem	farnym
•	wejście	 na	 zamek	 i	 basztę	 lub	
Górę	III	Krzyży
•	rejs	statkiem	po	Wiśle
•	spacer	wąwozami	lessowymi

cENa DLa
45-46	os.-	69	zł/os
35-44	os.-	82	zł/os
30-34	os.-	90	zł/os
25-29	os.-	96	zł/os

cENa DLa
45-46	os.-	96	zł/os
35-44	os.-	116	zł/os
30-34	os.-	129	zł/os
25-29	os.-	132	zł/os

cENa DLa
45-46	os.-	106	zł/os
35-44	os.-	120	zł/os
30-34	os.-	129	zł/os
25-29	os.-	132	zł/os

cENa DLa
45-46	os.-		75	zł/os
35-44	os.-		85	zł/os
30-34	os.-		89	zł/os
25-29	os.-		93	zł/os

cENa DLa
45-46	os.-	78	zł/os
35-44	os.-	90	zł/os
30-34	os.-	99	zł/os
25-29	os.-	102	zł/os

cENa DLa
45-46	os.-	81	zł/os
35-44	os.-	96	zł/os
30-34	os.-	106	zł/os
25-29	os.-	112	zł/os

w KraiNiE
zBÓja maDEja

wyciEczKa Do 
KraiNy BomBEK

SaVoir ViVrE 
przy SToLE

parK jUrajSKo-
-BoTaNiczNy w 
KOŁACINKU

BIAŁOWIEŻA – Z 
WIZYTĄ U ŻUBRA KazimiErz DoLNy22 23

19 2120

24
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Wszystko W cenie!!!

•	kompleks	 pałacowo	 –	 parko-
wy	w	Puławach
•	zamek	w	Janowcu
•	Kazimierski	 zespół	miejski	 z	 ko-
ściołem	 franym,	 wejście	 na	 za-
mek	i	basztę	lub	Górę	III	Krzyży
•	zakup	pamiątkowych	kogutów

•	zwiedzanie	 starówki	 z	 przewodni-
kiem
•	seans	w	Planetarium	lub	NOWOŚĆ	
Dom	Legend	Toruńskich	czyli	 inteak-
tywne	muzuem	+	teatr.
•	pokaz	 i	własnoręcznie	wypiekanie	
pierników	–	Muzeum	Piernika

•	zwiedzanie	 skansenu	 z	 przewodni-kiem
•	pokazy	etnograficzne	(do	ustalenia	np.:	wyrób	masła,	 u	 kowala,	 kwiaty	z	bibuły)
•	przejażdżka	powozem
•	ognisko	z	kiełbaskami

zimowa propozycja

Park	 Krainy	 Świętego	 Mikołaja:	

dom	Św.	Mikołaja	i	Dziadka	Mroza,	

Sala	Tronowa	Św.	Mikołaja,	spacer	

po	bajkowej	 ścieżce,	 plac	 zabaw	

w	ogrzewanej	hali
•	Gwiazda	do	Nieba	–	wystrzelenie	

petardy	świetlnej
•	dodatkowo	 wręczenie	 prezen-

tów	przez	Św.	Mikołaja

•	Pacanów	 –	 Europejskie	 Cen-
trum	Bajki,	spotkanie	z	koziołkiem	
matołkiem
•	Kurozwęki	–	zwiedzanie	pałacu	
z	przewodnikiem,	 „safari	 bizon”,	
spacer	po	okolicy.

•	spacer	 ścieżką	 edukacyjną	
pośród	dinozaurów,	Muzeum	Ju-
rajskie
•	prehistoryczne	oceanarium-	zo-
bacz	podwodny	świat!
•	integracja	 na	 placu	 zabaw	
(odkopywanie	 szkieletu	 tyrano-
zaura)

cENa DLa
45-46	os.-	85	zł/os
35-44	os.-	100	zł/os
30-34	os.-	112	zł/os
25-29	os.-	115	zł/os

cENa DLa
45-46	os.-	95	zł/os
35-44	os.-	109	zł/os
30-34	os.-	125	zł/os
25-29	os.-	129	zł/os

cENa DLa
45-46	os.-	84	zł/os
35-44	os.-	99	zł/os
30-34	os.-	105	zł/os
25-29	os.-	122	zł/os

cENa DLa
45-46	os.-		85	zł/os
35-44	os.-		99	zł/os
30-34	os.-		109	zł/os
25-29	os.-		119	zł/os

cENa DLa
45-46	os.-	99	zł/os
35-44	os.-	119	zł/os
30-34	os.-	129	zł/os
25-29	os.-	133	zł/os

cENa DLa
45-46	os.-	85	zł/os
35-44	os.-	99	zł/os
30-34	os.-	112	zł/os
25-29	os.-	119	zł/os

KazimiErz,
JANOWIEC, PUŁAWY piErNiKowE miaSTo 

– TORUŃ

SpoTKaNiE z ETNo-
GRAFIĄ W SIERPCU

KRAINA ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJAW ŚWIECIE BAJKI

W KRAINIE BAŁTOW-
SKicH DiNozaUrÓw

25 26

28 3029

27
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1 2

3 4

2 lub 3 dni

3 dni

2 dni 2 dni

CENA DLA:
2 DNI
45-46 os.- 240 zł/os
35-44 os.- 269 zł/os
30-34 os.- 289 zł/os
25-29 os.- 299 zł/os
3 DNI
45-46 os.- 369 zł/os
35-44 os.- 409 zł/os
30-34 os.- 429 zł/os
25-29 os.- 439 zł/os

CENA DLA:
45-46 os.-  329 zł/os
35-44 os.-  359 zł/os
30-34 os.-  379 zł/os
25-29 os.-  385 zł/os

CENA DLA:
45-46 os.- 275 zł/os
35-44 os.- 299 zł/os
30-34 os.- 315 zł/os
25-29 os.- 319 zł/os

CENA DLA:
45-46 os.- 229 zł/os
35-44 os.- 265 zł/os
30-34 os.- 275 zł/os
25-29 os.- 285 zł/os

Góry Świętokrzyskie

Akademia Lesslandia Białowieża

Trójmiasto - Cała Naprzód
1 dzień
•	Jaskinia	Raj	
•	Dąb	Bartek
•	rezerwat	 geologiczny	
Kadzielnia

2 dzień
•	wejście	 Drogą	 Królew-
ską	na	Święty	Krzyż,	klasz-
tor	Benedyktynów
•	Łysica		–	najwyższy	szczyt	
Gór	Świętokrzyskich

+ 3 dzień
•	Krzemionki	Opatowskie	-	
kopalnia	neolityczna
•	Park	Jurajski	w	Bałtowie

dodatkowo Park Rozrywki 
i Miniatur Sabat Krajno lub 
Osada średniowieczna

Dziecięcy	Uniwersytet,	który	poprzez	zajęcia	w	Instytu-
tach	poszerza	zainteresowania	i	wzbudza	fascynację	
światem. 

1 dzień
•	Instytut	Ognia	i	Żelaza:	Kowalstwo	jako	zawód,	pa-
sja	i	tradycja
•	Instytut	 Astronomii	 i	 Nauk	 o	 Ziemi:	 Powstanie i bu-
dowa Ziemi – minerały bez których nie wyobrażamy 
sobie życia

2 dzień
•	Instytut	Zoologii:	Nałęczowski Zwierzyniec
•	Instytut	Mola	 Książkowego:	Odkrywamy Nałęczów 
Reni

1 dzień
•	rejs	 statkiem	 do	 portu	 Wester-
platte

2 dzień
•	Gdynia:	Centrum	Nauki	i	Expe-
rymentu,	Oceanarium
•	sopockie	molo

3 dzień
•	Gdańsk:	interaktywna	wystawa	
„Energia,	Niebo	 i	 Słońce”,	 zwie-
dzanie	miasta	z	przewodnikiem

dodatkowo gra muzealna „Ma-
rynarka Wojenna Wczoraj i Dziś”

1 dzień
•	Muzeum	Przyrodnicze	 Bia-
łowieskiego	PN
•	zagroda	 pokazowa	 żu-
brów
•	Szlak	Dębów	Królewskich

2 dzień
•	cerkiew	w	Hajnówce
•	Ciechanowiec	 -	 unikalne	
Muzeum	Rolnictwa
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5Tajemnice Mazur 6

7 8

2 lub 3 dni

3 dni

2 dni

CENA DLA:
2 DNI
45-46 os.- 229 zł/os
35-44 os.- 255 zł/os
30-34 os.- 272 zł/os
25-29 os.- 275 zł/os
3 DNI
45-46 os.- 327 zł/os
35-44 os.- 369 zł/os
30-34 os.- 387 zł/os
25-29 os.- 389 zł/os

CENA DLA:
45-46 os.- 355 zł/os
35-44 os.- 395 zł/os
30-34 os.- 419 zł/os
25-29 os.- 435 zł/os

CENA DLA:
45-46 os.- 289 zł/os
35-44 os.- 315 zł/os
30-34 os.- 335 zł/os
25-29 os.- 339 zł/os

Biwak Integracyjny
w kompleksie Olszynka

Szlak KrzyżackiZamkowa Ortofrajda

1 dzień
•	Kadzidłowo	–	Park	Dzikich	Zwierząt
•	Stacja	Badawcza	Instytutu	Parazytologii	PAN	-	hodowla	
jelenia	i	daniela

2 dzień
•	Wilczy	Szaniec	–	kwatera	Hitlera
•	Mazurolandia	 –	 Mazurski	 Park	
Atrakcji

3 dzień
•	Giżycko	–	Twierdza	Boyen
•	Leśniczówka	Pranie

•	Ortofrajdek	 i	 Orotogramek	 w	
multimedialnym	 świecie	 Orto-
frajdy
•	spacer	po	Krainie:	 układanki	 –	
wstawianki,	gry	komputerowe
•	ortograficzne	 puzzle,	 malowa-
nie	dyktanda	i	Magiczne	Spraw-
dziany
•	niezwykły	 połów	 czyli	 „poczta	
butelkowa”	 i	 „tajemnicze	 doku-
menty”
•	rejs	 stakiem	 i	 atrakcje	 Mierzei	
Wiślanej	i	Pomorza

•	zestaw	gier	 i	 zabaw	 in-
tegracyjnych
•	zajęcia	 linowe,	 ścianka	
wspinaczka	
•	budowanie	wieży	z	ase-
kuracją	
•	mega	piłkarzyki	
•	ognisko,	gry	nocne
•	dyskoteka	 (za	 dopłatą	
na	życzenie)	
•	sprawnościowy	 tor	
przeszkód	
•	strzelanie	 z	 broni	 pneu-
matycznej	
•	podniebny	harley	

1 dzień
•	zamek	w	Golubiu-Dobrzyniu
•	Toruń:	 założenia	 miejskie	 i	
warsztaty	piernikowe

2 dzień
•	zamek	w	Kwidzynie	
•	zamek	w	Gniewie

3 dzień
•	muzeum	 zamkowe	 w	 Mal-
borku
•	Pola	Grunwaldu

Program, który bawi i uczy trudnej, polskiej or-
tografii. Program posiada pozytywną opinię MEN

Wyjątkowe biwaki w stylowych domkach kry-
tych strzechą.

3 dni
CENA DLA:
45-46 os.- 365 zł/os
35-44 os.- 407 zł/os
30-34 os.- 430 zł/os
25-29 os.- 440 zł/os
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9 10

11 12

3 dni

2 dni

CENA DLA:
45-46 os.- 362 zł/os
35-44 os.- 405 zł/os
30-34 os.- 435 zł/os
25-29 os.- 445 zł/os

CENA DLA:
45-46 os.- 245 zł/os
35-44 os.- 275 zł/os
30-34 os.- 295 zł/os
25-29 os.- 299 zł/os

Toruń Jakiego Nie Znamy

Trójmiasto Szlak Piastowski

Szlak Kopernika
1 dzień
•	zamek	w	Golubiu-Dobrzyniu
•	Toruń	–	zwiedzanie	z	przewodnikiem
•	własnoręczne	wypiekanie	pierników
•	fort	artyleryjski	–	zwiedzanie	i	nocleg

2 dzień
•	obserwatorium	 astrono-
miczne
•	seans	w	 Planetarium	 lub	
Orbitarium

1	Dzień
•	Toruń	–	zwiedzanie	z	przewodnikiem
•	seans	w	Planetarium	lub	Orbitarium

2	Dzień
•	Lidzbark	Warmiński	–	zamek	biskupi
•	Frombork	–	Wzgórze	Katedralne,	Mu-
zeum	Kopernika

3	Dzień
•	zamek	w	Malborku
•	Pola	Grunwaldu

1 dzień
•	rejs	statkiem

2 dzień
•	Gdynia	–	Oceanarium
•	sopockie	molo
•	katedra	w	Oliwie
•	zwiedzanie	 z	 przewod-
nikiem	 gdańskich	 zabyt-
ków

3 dzień
•	zamek	w	Malborku

1 dzień
•	Kruszwica	–	Mysia	Wieża
•	Rezerwat	Archeologiczny	w	Biskupinie
•	przejazd	kolejką	wąskotorową

2 dzień
•	Gniezno	 -	katedra	 i	Muzeum	Począt-
ków	Państwa	Polskiego
•	zaurolandia	–	park	dinozaurów	

Festyn Archeologiczny już we wrześniu - Zapraszamy!

standard dla każdego

2 dni
CENA DLA:
45-46 os.- 235 zł/os
35-44 os.- 265 zł/os
30-34 os.- 289 zł/os
25-29 os.- 299 zł/os

3 dni
CENA DLA:
45-46 os.- 359 zł/os
35-44 os.- 405 zł/os
30-34 os.- 435 zł/os
25-29 os.- 449 zł/os
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3 dni
CENA DLA:
45-46 os.- 269 zł/os
35-44 os.- 305 zł/os
30-34 os.- 327 zł/os
25-29 os.- 342 zł/os

2 dni
CENA DLA:
45-46 os.- 319 zł/os
35-44 os.- 345 zł/os
30-34 os.- 369 zł/os
25-29 os.- 385 zł/os

13 Wielkopolska 14

15 16

3 dni
CENA DLA:
45-46 os.- 339 zł/os
35-44 os.- 379 zł/os
30-34 os.- 409 zł/os
25-29 os.- 419 zł/os

Kraków

Podziemne Skarby Boruta
1 dzień
•	kolegiata	w	Tumie	
•	łęczycka	starówka
•	zamek	Boruty	od	lochów	aż	po	
wieżę
•	termy	Uniejów	

2 dzień
•	zwiedzanie	Uniejowa
•	Kłodawa	–	podróż	do	wnętrza	
Ziemi

1 dzień
•	Wieliczka	lub	Bochnia

2 dzień
•	Katedra	na	Wawelu
•	Droga	Królewska
•	Stare	Miasto	 z	bazyliką	Ma-
riacką

dodatkowo Fabryka Cukier-
ków lub podziemia Rynku 
Głównego!

1 dzień
•	Kruszwica	–	Mysia	Wieża
•	Rezerwat	 Archeologiczny	
w	Biskupinie
•	przejazd	 kolejką	 wąskoto-
rową

2 dzień
•	Poznań	 –	 zwiedzanie	 z	
przewodnikiem
•	Arboretum	Kórnickie
•	Muzeum	Miniatur	w	Pobie-
dziskach

3 dzień
•	Gniezno	 –	 katedra	 i	 Mu-
zeum	 Początków	 Państwa	
Polskiego
•	Ostrów	Lednicki

dodatkowo ZAUROLANDIA 
– PARK DINOZAURÓW  lub SI-
LVERADO CITY – miasteczko 
westernu !!!

Bochnia i Kraków
dla młodych odkrywców

2 lub 3 dni
CENA DLA:
2 DNI
45-46 os.- 265 zł/os
35-44 os.- 299 zł/os
30-34 os.- 319 zł/os
25-29 os.- 335 zł/os
3 DNI
45-46 os.-  409 zł/os
35-44 os.-  439 zł/os
30-34 os.-  459 zł/os
25-29 os.-  469 zł/os

1 dzień
• Bochnia:	 zjazd	 do	 ko-
palni,	 podziemna	 eks-
pozycja	 multimedialna,		
przejażdżka	 podziemną	
kolejką,	 zjeżdżalnie,	 bo-
isko	 sportowe,	 dyskote-
ka	 i	 nocleg	 273	 m	 pod	
ziemią

2 dzień
•	Muzeum	 Motyli	 w	
Bochni
• Kraków:	 130	 min	 w	
Aquaparku	 lub	 Ogród	
Doświadczeń	 -	 senso-
ryczny	park	edukacyjny

+ 3 dzień
• aktywny wypoczynek 
w Borku:	 gry	 i	 zabawy	 z	
animatorem	 w	 Krainie	
Solnych	 Skał,	 mini	 zoo,	
wycieczka	 zaprzęgiem	
konnym	lub	jazda	konna
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17 18

19 20

3 dni

3 dni

CENA DLA:
45-46 os.- 335 zł/os
35-44 os.- 373 zł/os
30-34 os.- 399 zł/os
25-29 os.- 412 zł/os

CENA DLA:
45-46 os.- 345 zł/os
35-44 os.- 385 zł/os
30-34 os.- 413 zł/os
25-29 os.- 427 zł/os

Szwajcaria Kaszubska

Roztocze I Lubelszczyzna Pieniny

Szlak Orlich Gniazd
1 dzień
•	Bytów	-	zamek	krzyżacki

2 dzień
•	Szymbark	–	Historia	Polski	
Wyryta	w	Drewnie
•	Wieżyca	 –	 najwyższe	
wzniesienie	na	Pomorzu
•	Będomin	 –	 Muzeum	
Hymnu	Narodowego

3 dzień
•	Kaszubski	 Park	 Etnogra-
ficzny:	zwiedzanie	+	lekcja	
muzealna

1 dzień
•	Olsztyn	–	ruiny	zamku
•	Złoty	Potok	–	muzeum	Zygmun-
ta	Krasińskiego
•	spacer	z	Mirowa	do	Bobolic	

2 dzień
•	Ojcowski	 PN:	 Brama	 Krakow-
ska,	 Jaskinia	Wierzchowska	Gór-
na,	 Zamek	 w	 Piaskowej	 Skale,	
Maczuga	Herkulesa

3 dzień
•	Ogrodzieniec:	 ruiny	 zamku,	
Park	Miniatur

dodatkowo park linowy w Ogro-
dzieńcu

1 dzień
•	Kozłówka	 –	 pałac	 Zamoj-
skich	
•	Lublin	–	Stare	Miasto	i	Zamek	

2 dzień
•	Krasnobród	–	Muzeum	Przy-
rodnicze
•	Susiec	–	„Szumy	na	Tanwii”
•	Muzeum	 Roztoczańskiego	
PN	i	Rezerwat	Bukowa	Góra

3 dzień
•	podziemia	 kredowe	 w	
Chełmie
•	Zamość	–	Miasto	Twierdza

1 dzień
•	zamek	w	Niedzicy	i	Czorsz-
tynie
•	kościół	 w	 Dębnie	 Podha-
lańskim

2 dzień
•	wejście	na	Trzy	Korony
•	spływ	 Dunajcem	 (płatny	
dodatkowo)

3 dzień
•	przejście	przez	Wąwóz	Ho-
mole	

+ 4 dzień
•	wyjazd	na	Palenicę	i	przej-
ście	przez	Małe	Pieniny

3 dni
CENA DLA:
45-46 os.- 364 zł/os
35-44 os.- 409 zł/os
30-34 os.- 440 zł/os
25-29 os.- 449 zł/os

3 lub 4 dni
CENA DLA:
3 DNI
45-46 os.- 330 zł/os
35-44 os.- 377 zł/os
30-34 os.- 409 zł/os
25-29 os.- 419 zł/os
4 DNI
45-46 os.- 409 zł/os
35-44 os.- 459 zł/os
30-34 os.- 499 zł/os
25-29 os.- 509 zł/os
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21 Tatry - Zakopane 22

23 24

3 dni
CENA DLA:
45-46 os.- 389 zł/os
35-44 os.- 445 zł/os
30-34 os.- 469 zł/os
25-29 os.- 479 zł/os

Karkonosze

Wrocław I Zamek Książ
1 dzień
•	Wrocław	 –	 zwiedzanie	
miasta	 z	 przewodnikiem,	
unikalne	zoo

2 dzień
•	Panorama	Racławicka
•	Uniwersytet	Wrocławski

3 dzień
•	Książ	–	zespół	zamkowo-
-parkowy

1 dzień
•	zwiedzanie	Zakopanego
•	gawęda	góralska	z	wieczo-
rem	folkloru	i	muzyki

2 dzień
•	wycieczka	 nad	 Morskiego	
Oko

3 dzień
•	spacer	Doliną	Kościeliska

+ 4 dzień
•	wjazd	 i	 zjazd	 na	 Guba-
łówkę,	 	 spacer	 na	 Butorowy	
Wierch	

dodatkowo zabawa w zako-
piańskim kompleksie base-
nów z widokiem na Giewont

1 dzień
•	Szklarska	Poręba	–	Muzeum	Minerałów,	spacer	po	mieście

2 dzień
•	Karpacz	–	świątynia	Wang
•	Western	City

3 dzień
•	Wodospad	Szklarki
•	zwiedzanie	Leśnej	Huty	Szkła

 4 dzień
•	„Wirtualne	Karkonosze”	 inte-
raktywna	 prezentacja	 karko-
noskiej	przyrody
•	emocjonujący	 zjazd	 torem	
saneczkowym	Alpine	Coaster

3 lub 4 dni
CENA DLA:
3 DNI
45-46 os.- 305 zł/os
35-44 os.- 349 zł/os
30-34 os.- 385 zł/os
25-29 os.- 399 zł/os
4 DNI
45-46 os.- 389 zł/os
35-44 os.- 434 zł/os
30-34 os.- 465 zł/os
25-29 os.- 485 zł/os

4 dni
CENA DLA:
45-46 os.- 460 zł/os
35-44 os.- 516 zł/os
30-34 os.- 555 zł/os
25-29 os.- 573 zł/os

Kotlina Kłodzka
Góry Stołowe

3 lub 4 dni
CENA DLA:
3 DNI
45-46 os.- 364 zł/os
35-44 os.- 415 zł/os
30-34 os.- 449 zł/os
25-29 os.- 454 zł/os
4 DNI
45-46 os.- 376 zł/os
35-44 os.- 429 zł/os
30-34 os.- 467 zł/os
25-29 os.- 484 zł/os

1 dzień
•	Twierdza	 Kłodzka	 z	
podziemiami

2 dzień
•	Kaplica	Czaszek
•	wycieczka	na	Szczeli-
niec	Wielki

3 dzień
•	Duszniki	 Zdrój	 –	 zwie-
dzanie	uzdrowiska
•	Kalwaria	 Wambie-
rzycka

Możliwa jest wycieczka 
do Czach: Safari Park, 
Skalne Miasta – do-
datkowo płatna oraz 
zamiana 1 dnia na wy-
cieczkę do Wrocławia.

+ 4 dzień
•	wycieczka	na	Błędne	
Skały
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5 dni

3 dni

Beskidy na sportowo

integracja Blisko warszawy
Integracja tuż za Warszawą!

MUSZYNA – położona wśród szczytów Beskidu Sądeckiego, ide-

lane miejsce na integrację w górach!

1 DZIEŃ
• wyjazd spod szkoły, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja 
• krótki spacer po Muszynie dla chęt-
nych  

2 DZIEŃ
wycieczka autokarowa z przewod-
nikiem Doliną Popradu - Żegiestów, 
Piwniczna, Stary Sącz, Nowy Sącz, 
Krynica Górska z wjazdem kolejką na 
Górę Parkową, Muszyna 

3 DZIEŃ
• dwugodzinny pobyt w aquaparku 
w Nowym Sączu 
• zajęcia sportowe na terenie obiektu 
(korzystanie z boisk, sprzętu sporto-
wego) lub imprezy fakultatywne do 
wyboru 
• zajęcia w hali sportowej (2 godz.) 
• dyskoteka 

1 DZIEŃ
• wyjazd spod szkoły 
• „Łódź Tour” – Gra miejska to nowo-
czesny sposób na zwiedzanie. Zaba-
wa, wiedza i zagadki czekają na  Cie-
bie i Twoją klasę! 
• zakwaterowanie w ośrodku, obia-
dokolacja 
• „aktywnie”: rowerki go-kart, turniej 
w koszykówkę  i siatkówkę.

2 DZIEŃ
• „zabawa na okrągło”: Kopalnia w 
Bełchatowie;  OSiR Góra Kamieńsk: 
moc atrakcji dla wszystkich: kolei li-

4 DZIEŃ
• wycieczka z przewodnikiem - wjazd 
kolejką gondolową na Jaworzynę Kry-
nicką, spacer po górach, zejście pie-
szo do ośrodka 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek  

5 DZIEŃ
• śniadanie+suchy prowiant, wykwa-
terowanie
• spacer pobliskimi szlakami turystycz-
nymi lub zwiedzanie Sądeckiego Par-
ku Etnograficznego 
• powrót pod szkołę w godzinach 
wieczornych. 

DoDaTkowE opcjE programowE:
Słowacja – Poprad, Aquacity Poprad 
– kąpielisko termalne 
Pieniny (wąwóz Homole, Szczawnica, 
Czorsztyn)

nowa krzesełkowa, tor saneczkowy, 
ścianka wspinaczkowa; „Sol Park”- 
aquapark 
• dyskoteka 

3 DZIEŃ
• śniadanie, wykwaterowanie
• poligon wojskowy – dla każdego 
coś dobrego:  tory przeszkód, musztra, 
bieg terenowy – zabawy w terenie z 
animatorem
• obiad jednodaniowy, powrót pod 
szkołę w godz. popołudniowych

ośroDEk SporTu I rEkrEacjI ,,aLpINa SporT’’ posiada pokoje 2-4 osobowe 

z łazienkami, sale świetlicowo – konferencyjne. Możliwość aktywnej rekreacji 

zapewni bardzo bogate zaplecze: korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne, pole 

paintballowe, tor do jazdy quadami a w razie niepogody położona w odległo-

ści 50 m sala gimnastyczna i kryty basen!

oSIr wawrZkowIZNa– oferuje noclegi w 6 os. całorocznych domkach „Ranczo” oraz w segmentach willowych. Na bogatą infrastukturę obiektu składają się: park linowy, poligon wojskowy, boiska do siatkówki i koszy-kówki, stadnina koni, rowerki typu gokart, przystań wodna oraz mini zoo!

cENa DLa:
40 ucz. - 349 zł/os
30 ucz. - 379 zł/os
bilety wstępu na wycieczki 
ok 35 zł/os

cENa DLa:
40 ucz. - 509 zł/os
30 ucz. - 545 zł/os
bilety wstępu na wycieczki 
ok 30 zł/os

rogowIEc - położony jest z dala od zgiełku, pośród pięknych lasów 

sosnowych i tylko 170 km od Warszawy!
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3 dni
ZIELONA INTEGRACJA

O.K.W. „KULKA” specjalistyczny obiekt położony na rozległym zalesionym terenie 
(4 ha) ok. 15 km od Szczytna. Posiada plażę z kąpieliskiem, budynek świetlicowy, 
tor quadowy, park linowy, strzelnicę, pole paintballowe, boiska sportowe, plac za-baw. Zakwaterowanie w pokojach 5-6 os. z łazienkami (możliwe łóżka piętrowe).

1 dzień
• wyjazd spod szkoły, zakwaterowanie, 
obiad
• savoir vivre na co dzień - podstawo-
we zasady zachowywania się na co 
dzień, protokół dyplomatyczny – język 
gestów, (1,5h)
• taneczna mata – sprawdź swój refleks 
naśladując znaki wyświetlane na ekra-
nie (1,5 h)
• nocna gra terenowa z dreszczykiem, 
(2h)

2 dzień
• zwiad terenowy po okolicy - nauka 
posługiwania się mapą i kompasem 
(1,5h)
• „uwolnić ViP-a” – gra terenowa pod-
czas której, odbijesz VIP-a z dobrze strze-
żonej twierdzy (1,5h)
• warszaty tworzenia witraży – zajęcia 

praktyczne z plastykiem (1,5h)
• „bądź bezpieczny na codzień” – krót-
ki kurs jak ustrzec się przed wszelkimi za-
grożeniami, (3h)
• „fire show” – pokaz akrobatyczny przy 
użyciu ognia, gry i zabawy integracyj-
ne, pieczenie kiłbasek (1,5h)

3 dzień
• zumba – zasmakujesz najpopularniej-
szego tańca ostatnich czasów (3h)
• obiad, wykwaterowanie, powrót pod 
szkołę w godzinach wieczornych

CENA DLA:
40 ucz. - 424 zł/os.
30 ucz. - 474 zł/os.

ogrzewanie na życzenie 
3 zł/doba/os.

NAD MORZEM
O.W „PANORAMA” w Kątach Rybackich położony około10 minut spacerkiem od plaży 
i 100 m do Zalewu Wiślanego. Pokoje 2-4 osobowe z łazienkami. Atutem jest bogate 
zaplecze i program animacyjny. O.W „JAR” w Chłapowie położony jest w odległości 150m od morza. Atutem jest własny 
kryty basen (wejście w cenie). Pokoje 2-4 osobowe z łazienkami i balkonami (możliwe 
łóżka piętrowe).

1 dzień
• wyjazd spod szkoły, zakwaterowanie, obia-
dokolacja
• spacer po okolicy, korzystanie z zaplecza 
obiektu

2 dzień
• wycieczka autokarowa do Trójmiasta z prze-
wodnikiem: Gdynia – Oceanarium,okręt ORB 
Błyskawica, katedra w Gdańsku Oliwie, spacer 
po starówce.
• wieczorem ognisko z kiełbaskami

3 dzień
• wejście na basen (O.W. Panorama – basen 
w Jantarze)
• Ocean Park – niesamowity spacer po dnie 
oceanu!
• Akademia Bursztynu: gra terenowa „poszu-
kiwacze bursztynowych skarbów” oraz nocne 
zbieranie bursztynu – program relizowany z za-
stosowaniem lamp UV. ( O.W. JAR)
• ACTiV dAY - zajęcia z instruktorami - anima-
torami:quady , paintball, ściana wspinaczko-
wa dmuchana, trampolina, wycieczka rowe-
rowa (O.W Panorama)

4 dzień
• wycieczka autokarowa na Hel z przewod-
nikiem: Muzeum Morskie, Fokarium, Muzeum 
Obrony Wybrzeża, Latarnia Morska, Jastarnia 
– chata rybacka - Checz Kaszubska

5 dzień
• śniadanie + suchy prowiant, wykwaterowa-
nie
• powrót pod szkołę w godzinach wieczornych  

dOdATKOWe OPCJe PROGRAMOWe:
Łeba i Słowiński Park Narodowy Ruchome Wy-
dmy
Szymbark – Centrum Edukacji i Promocji 
Malbork – zwiedzanie Zamku Krzyżackiego

CENA DLA:
PANORAMA
40 ucz. - 435 zł/os.
30 ucz. - 465 zł/os.
JAR
40 ucz. - 499 zł/os.
30 ucz. - 545 zł/os.

Bilety wstępu na wyciecz-
kach ok 35 zł/os.

5 dni
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JURA DLA KAżDEGO
„ZAJAZD JURAJSKI” - położony jest u podnóża Góry Zborów w malowni-

czej krainie pośród wapiennych ostańców. Pokoje 2-5 os. z łazienkami.

1 dzień
• wyjazd spod szkoły, zakwaterowanie, obiad
• gra miejska po Giżycku! Nudne wycieczki z 
przewodnikiem to już przeszłość! (4h)

2 dzień
• team building – zajęcia integrujące grupę 
(1,5 h)
• gra planszowa 3d – niezwykła gra, w której 
to Wy jesteście pionkami (1,5h) 

3 dzień
• warsztaty teatralne – poznaj techniki emisji 
głosu, pokonaj tremę i podbij serca publicz-
ności (1,5h)
• olimpiada sportów niekonwencjonalnych 
– dobra zabawa w intrugujących konkuren-
cjach (1,5h)
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

4 dzień
• Akademia Kreatywności – hit sezonu! Włącz 
wyobraźnie i działaj. (1,5 h)
• survival – stwórz własny obóz i poczuj się ni-
czym Bear Grylls (1,5h)
• dyskoteka

5 dzień
• śniadanie, wykwaterowanie
• Kadzidłowo – Park Dzikich Zwierząt, Mikołajki 
– wioska żeglarska
• obiad, powrót pod szkołę w godzinach wie-
czornych

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE:
• Park linowy, fabularna gra terenowa, wie-
czorne zwiedzanie Twierdzy Boyen w nieco-
dziennje formie, 

O.W. GWAREK - obiekt posiada ogrodzony teren, wła-sną piaszczystą plażę, przystań żeglarską i bogate za-plecze rekreacyjne. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 3 – 6 osobowych z łazienkami. 

CENA DLA:
40 ucz. - 579 zł/os.
30 ucz. - 619 zł/os.

PiĘKNA GÓRA - malownicza miejscowość położona w samym sercu 

Mazur nad Jeziorem , o krok od stolicy żeglarstwa – Giżycka.

MAZURY Z PASJĄ!
Wielkie emocje, dobra zabawa, współpraca i przyjaźń

5 dni

CENA DLA:
EKSTREMALNIE:
40 ucz. - 665 zł/os.
30 ucz. - 686 zł/os.
TURYSTYCZNIE:
40 ucz. - 519 zł/os.
30 ucz. - 549 zł/os.

bilety wstępu na wycieczce 
ok. 15/40 zł/os.

5 dni

1 dzień
• wyjazd spod szkoły, przejście 
szlakiem z Mirowa do Bobolic
• zakwaterowanie, obiadokolacja

2 dzień
• wyprawa łowiecka – niezapo-
mniana zabawa w traperów - 
sztuka przetrwania w lesie

3 dzień
• manewry wojskowe
• dyskoteka

4 dzień
do wyboru:
• wspinaczka skałkowa
• orienteerig i quady
*zajęcia prowadzone są przez pro-
fesjonalnych instruktorów. Przed 
każdym blokiem zajęć szkolenie BHP.
• wieczorem ognisko z piecze-
niem kiełbasek

2 dzień
• zamek w Ogrodzieńcu
• Gród na Górze Birów – Mu-
zeum Zamkowe, dodatkowo 
dla chętnych odrobina adre-
naliny w parku linowym (dodat-
kowo płatne)
• dyskoteka

3 dzień
• wycieczka autokarowa do 
Krakowa: Wzgórze Wawelskie, 
Droga Królewska

4 dzień
• spacer po okolicy na Górę 
zborów
• zajęcia na terenie obiektu
• wieczorem ognisko z piecze-
niem kiełbasek

Turystycznie

Ekstremalnie

5 dzień
• śniadanie + suchy prowiant, wykwaterowanie
• Ojcowski PN: Brama Krakowska, Grota Łokietka, Dolina 
Prądnika, Zamek w Pieskowej Skale
• powrót pod szkołę w godzinach wieczornych
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SZWAJCARIA KASZUBSKA – to idelane miejsce na aktywny wypoczy-

nek oraz integrację!

BIESZCZADY - wolność, dzika przyroda i niezwykłe bogactwo kulturowe, Z pasją god-

ną prawdziwych traperów, bazując na doświadczeniu i znajomości Bieszczad wspól-

nie z „Bieszczady Adventure”  zrealizujemy najbardziej śmiałe pomysły na spędzanie 

wolnego czasu. 

O.W „DEBRZYNO” - położony jest nad brzegiem jeziora Długie w otoczeniu lasów 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Do dyspozycji pokoje 2,3 i 4 osobowe z ła-
zienkami i TV oraz bogate zaplecze rekreacyjne, stadnina koni, sale świetlicowe.

O.W. „SKALNY” w Polańczyku położony jest tuż nad Zalewem Solińskim. Zakwaterowanie 

w pokojach 4-5 osobowych z łazienkami i TV. Na terenie obiektu m.in. boisko sportowe, 

świetlice wyposażone w stoły do ping-ponga, bilard, piłkarzyki. W pobliżu nowoczesna 

hala sportowa, korty tenisowe i stadnina koni. 

KaszubsKa integracja

MŁODe WiLKi W bieszczaDacH

1 dzień
• wyjazd spod szkoły, zakwaterowanie, obiad
• poznanie okolicy czyli zwiad terenowy + 
bieg na orientację 
• dyskoteka w profesjonalnej sali dyskoteko-
wej 

2 dzień
• survival - niezapomniana przygoda, prze-
trwanie i kamuflaż 
• wstęp do ośrodka jeździeckiego i przejażdż-
ka wozem farmerskim, zwiedzanie mini zoo 
• karaoke – rozśpiewany wieczór z animato-
rem 

3 dzień
• Kaszubski Park etonograficzny we Wdzy-
dzach – wycieczka autokarowa z przewod-
nikiem zwiedzanie + lekcja muzealna do wy-
boru: nauka języka kaszubskiego, lekcja w 
zabytkowej szkole, lepienie z gliny.
• rozgrywki sportowe z animatorem, korzysta-

1 dzień
• wyjazd spod szkoły, zakwaterowa-
nie 
• ciepła kolacja 
• wieczór z legendami i opowieścia-
mi bieszczadzkimi przy ognisku w 
Dymnej Chacie.

2 dzień
• na bieszczadzkich połoninach - 
całodniowa wycieczka z przewodni-
kiem: wejście na połoninę Wetlińską 
oraz zwiedzanie drewnianej cerkwi w 
Smolniku

3 dzień
• zajęcia linowe – ścianka wspinacz-
kowa, wieża ze skrzynek, bieg na 
dmuchanym torze Bungiee RUN 

nie z boisk, dla chętnych przejażdżki rowerowe 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek 

4 dzień
• zajęcia strzeleckie -  zdobądź miano „Super 
Strzelca”, nauka strzelania z broni pneuma-
tycznej
• gra terenowa Świetliki – nocna wyprawa z 
niespodzianką i dreszczykiem emocji!  

5 dzień
• warsztaty malowania na szkle – zajęcia z pla-
stykiem , stworzysz swój pierwszy witraż.
• obiad, wykwaterowanie 
• powrót pod szkołę w godzinach wieczor-
nych 

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE 
• program zielonej szkoły można wzbogacić/
zamienić na: „Wielką Demolkę”, spływ kajako-
wy, wycieczka do Trójmiasta z przewodnikiem

• szkolenie Bieszczadnika - rzu-
canie podkową i siekierką, strze-
lanie z łuku, przeciąganie liny

4 dzień
• Bieszczady Challenge – poszu-
kiwania ukrytego skarbu w opusz-
czonej łemkowskiej wiosce
• orientering; przeprawa przez 
górskie potoki; ćwiczenia z posłu-
giwania się mapą
•  dyskoteka w pianie  

5 dzień
• śniadanie+suchy prowiant, wy-
kwaterowanie
• tajemnice Soliny – spacer ko-
roną zapory, monumentalny ka-
mieniołom w Bóbrce 

• powrót pod szkołę w godzinach wieczor-
nych 

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE
program zielonej szkoły mozna wzbogacić/ 
zamienić na:
• zorbing lub aqua zorbing 
• noc przetrwania; wyprawa ze szkoleniem 
survivalowym 
• paintball i speedbal: bitwy ze scenariuszem  

CENA DLA:
40 ucz. - 619 zł/os.
30 ucz. - 625 zł/os.

bilety wstępu na wycieczce 
ok. 10 zł/os.

CENA DLA:
40 ucz. - 585 zł/os
30 ucz. - 599 zł/os

bilety wstępu na wy-
cieczce ok. 10 zł/os.

5 dni

5 dni
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Obiekt w zakopanem!
Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy „API” położony w Pardałówce, za-

ledwie 15 minut pieszo od centrum Zakopanego. Zakwaterowanie w poko-

jach 3-5 osobowych z łazienkami.

1 DZIEŃ
• wyjazd spod szkoły 
• zwiedzanie Zakopanego: Krupówki, zabyt-
kowy kościółek i cmentarz 
• zakwaterowanie, obiadokolacja  

2 DZIEŃ
• wycieczka z przewodnikiem nad  Morskie 
Oko 
• dyskoteka 

3 DZIEŃ
• spacer Doliną Kościeliską z przewodni-
kiem (Jaskinia Mroźna lub Raptawicka, Wą-
wóz Kraków) 
• gawęda góralska z wieczorem folkloru i 
muzyki  

4 DZIEŃ
• wejście z przewodnikiem tatrzańskim na 
Gubałówkę i zjazd przez Butorowy Wierch
• kościół na Pęksowym Brzysku
• ognisko z pieczeniem kiełbasek  

5 DZIEŃ
• śniadanie + suchy prowiant, wykwatero-
wanie 
• Muzeum Tatrzańskie 
• powrót pod szkołę w godzinach wieczor-
nych 

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE 
program zielonej szkoły można wzbogacić/ 
zamienić na:
• Kraków – zwiedzanie z przewodnikiem
• zajęcia edukacyjne w Muzeum Tatrzań-
skim w Zakopanem 
• baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej 
lub aquapark w Zakopanem 
• Park Miniatur – „Świat Marzeń” 
• Park Rozrywki „Dinolandia” 

CENA DLA:
Api
40 ucz. - 519 zł/os
30 ucz. - 545 zł/os

Zbójnik
40 ucz.:
SP – 459 zł/os
GIM/LO – 479 zł/os

30 ucz.:
SP – 509 zł/os.
GIM/LO – 515 zł/os

+ bilety wstępu na wy-
cieczkach ok. 25 zł/os.

w tatrach 5 dni

Najlepsza cena!!!
OW ,,ZBÓJNIK” w Murzasichlu to typowo góralski obiekt z miłą atmosferą i smacz-ną kuchnią. Zakwaterowanie w pokojach 2 - 5 os. z łazienkami.

CENA DLA:
40 ucz. - 559 zł/os
30 ucz. - 569 zł/os
bilety wstępu na wy-
cieczkach ok. 55 zł/os.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE - to tu można sprawdzić czy wiedźmy nadal rzucają uro-

ki, diabełki uprzykrzają ludziom życie a może i dinozaury uda nam się spotkać....

1 DZIEŃ
• wyjazd spod szkoły, zakwaterowa-
nie, obiad 
• ,,sabatowisko” przy ognisku - świę-
tokrzyskie legendy, konkurs latania 
na miotle,  na zakończenie certyfikat 
Baby Jagi 

2 DZIEŃ
• wycieczka autokarowa z przewod-
nikiem: Muzeum Zabawek i Zabawy, 
Rezerwat Geologiczny Kadzielnia, 
Dąb Bartek najsłynniejsze drzewo w 
Polsce  

3 DZIEŃ
• wycieczka autokarowa z przewod-
nikiem: Tokarnia – skansen z warszta-
tami etnograficznymi; wejście na Łysi-
cę, gołoborza; Jaskinia Raj 

4 DZIEŃ
• wejście na kryty basen 
• zabawy sportowo – rekreacyjne na 
terenie obiektu, spacer po okolicy 
• dyskoteka 

5 DZIEŃ
• śniadanie, spacer po okolicy, wy-
kwaterowanie 
• Bałtów - Jura Park - kraina dinozau-
rów, ścieżka edukacyjna, muzeum 
jurajskie
• obiad , powrót pod szkołę w godzi-
nach wieczornych 

w KraINIE LataJĄcYch cZarOwNIc
5 dni

CENTRuM WYPOCZYNKu I REhABILITACJI „GOŁOBORZE” to nowoczesny obiekt w samym cen-

trum Gór Świętokrzyskich. Na terenie: kryty basen, sala taneczna, sale dydaktyczne i świetli-

cowe, plac zabaw, boiska, kort tenisowy (dodatkowo płatny). Zakwaterowanie pok. 2-5 os.
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1 DZIEŃ
•	wyjazd	spod	szkoły	
• skansen archeologiczny w Mrówkach 
•	zakwaterowanie,	obiadokolacja	
•	dyskoteka	

2 DZIEŃ
•	wycieczka	 autokarowa	 z	 przewodnikiem:	
Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie	 -	 zwie-
dzanie	
•	przejazd	 kolejką wąskotorową do Wenecji,	
Muzeum	 Kolejki	 i	 ruiny	 zamku	 Diabła	Wenec-
kiego

3 DZIEŃ
•	wycieczka	 autokarowa	 z	 przewodnikiem:	
Gniezno:	zwiedzanie	katedry,		Muzeum	Począt-
ków	Państwa	Polskiego
•	Rogowo	-	,,Zaurolandia”	park	dinozaurów	
•	ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek		

4 DZIEŃ
•	czas	wolny	na	terenie	obiektu,	zabawy	spor-
towe	na	boiskach.

5 DZIEŃ
•	śniadanie	 +	 suchy	 prowiant,	 wykwatero-
wanie	
• Mysia Wieża w Kruszwicy	,,tam	gdzie	myszy	
zjadły	Popiela”	
•	powrót	 pod	 szkołę	w	 godzinach	wieczor-
nych		

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE
program	 zielonej	 szkoły	można	wzbogacić/	
zamienić	na:
• Poznań - Stare	Miasto,	katedra	;	Pobiedzi-
ska	 -	 Muzeum	 Miniatur	 ;	 zamek w Kórniku	
oraz	 programy	 integracyjne	 w	 O.W	 Wikto-
rowo

CENA DLA:
40	ucz.	-	517	zł/os
30	ucz.	-	537	zł/os

bilety	wstępu	na	wy-
cieczkach	ok.	35	zł/os.

5 dniNIKIFOR, ŁEMKOWIE...
CZYLI  WITAMY W KRYNICY

1 DZIEŃ
•	wyjazd	spod	szkoły,	zakwaterowanie,	obiadokolacja
•	spacer	po	Krynicy	Górskiej

2 DZIEŃ
• wycieczka z przewodnikiem	 –	wjazd	 kolejką	 gondo-
lową	na	Jaworzynę	Krynicką,	spacer	po	górach,	piesze	
zejście	do	ośrodka
•	ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek

3 DZIEŃ
• zwiedzanie Krynicy Górskiej	 z	 przewodnikiem–	 przej-
ście	głównym	Deptakiem	Krynickim,	Pijalnia	Wód	Mine-
ralnych,	Park	Zdrojowy,	Muzeum	Nikifora
•	wjazd	na	Górę	Parkową
• Muzeum Zabawek „Bajka”	 –	 magiczne	 miejsce	 dla	
każdego!
•	dyskoteka

4 DZIEŃ
•	wycieczka	 z	 przewodnikiem	 szla-
kiem	turystycznym	do	Muszyny
• Muszyna	–	spacer	po	miasteczku

5 DZIEŃ
•	śniadanie	+	suchy	prowiant,	wykwa-
terowanie
• wyprawa Doliną Popradu	 –	 Żegie-
stów,	 Piwniczna,	 Stary	 Sącz,	 Nowy	
Sącz
•	powrót	 pod	 szkołę	 w	 godzinach	
wieczornych

OSW Hajduczek	 –	obiekt	 znajduje	 się	u	podnóża	Góry	Parkowej.	Oferuje	pokoje	2	 i	 3	osobowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	z	tv,	z	radiem	oraz	balkonem.	

KRYNICA GÓRSKA	-	jest	wyjątkową	miejscowością	górską,	która	zachę-

ca	turystów	do	odwiedzin	swoimi	niezwykłymi	walorami	przyrodniczymi	i	

krajoznawczymi.	

CENA DLA:
ROMA
40	ucz.	-	489	zł/os
30	ucz.	-	499	zł/os

WIKTOROWO
40	ucz.	-	519	zł/os
30	ucz.	-	559	zł/os

+	bilety	wstępu	na	wy-
cieczkach	ok.	45	zł/os.

O.W. „WIKTOROWO” w Wiktorowie	 –	 obiekt	 położony	 na	półwyspie	 jeziora	Ostro-
wieckiego	niedaleko	Biskupina.	Na	terenie	ośrodka:	ściana	wspinaczkowa,	boiska,	
survivalowy	tor	przeszkód,	rowery,	sprzęt	wodny.	Zakwaterowanie	w	pokojach	2-	5	
osobowych	i	typu	studio	z	łazienkami

O.W. „ROMA”	-	zapewnia	wspaniały	wypoczynek	w	lesie	nad	malowniczym	

i	czystym	jeziorem	w	Chomiąży	Szlacheckiej.	Zakwaterowanie		w	pokojach	

4-osobowych	z	pełnym	węzłem	sanitarnym.	

U PIERWSZYCH PIASTÓW 5 dni
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BERLIN + TROPICAL ISLAND 4 dni
Najbardziej popularna wycieczka!

Najbardziej popularna wycieczka!

1 dzień
•	wyjazd	spod	szkoły	w	godzinach	ran-
nych,	przyjazd	do	Berlina	w	godzinach	
popołudniowych,	 zwiedzanie,	 obiado-
kolacja,	zakwaterowanie,	nocleg

2 dzień
•	śniadanie,	 zwiedzanie	 Berlina,	 obia-
dokolacja,	nocleg

3 dzień
•	śniadanie,	 przejazd	 do	 TROPICAL IS-
LAND,	 całodzienna	 zabawa	 w	 cało-
rocznym	parku	wodnym,	wyjazd	z	Nie-
miec	w	godzinach	wieczornych

4 dzień
•	przyjazd	pod	szkołę	w	godzinach	ran-
nych

CENA DLA:	
42	ucz.	-	645	zł/os.
35	ucz.	-	719	zł/os.
		
wstępy	ok.	25	EUR/os

hostel	w	Berlinie,	wyżywienie	wg.	program
u

CENA DLA:	
42	ucz.	-	1090	zł/os.
35	ucz.	-	1250	zł/os.
	
wstępy	ok.	75	GBP/os.

LONDYN 5 dni

hostel	w	Londynie	lub	hotel	na	obrzeżach
	Londy-

nu,	wyżywienie	wg	programu
Możliwy przelot  SaMoloteM!

możliwe zakwaterowanie u rodzin brytyjskich!

1 dzień
•	wyjazd	 spod	 szkoły	 w	 go-
dzinach	rannych

2 dzień
•	przeprawa	promowa,	przy-
jazd	 do	 Londynu	 w	 godzi-
nach	 przedpołudniowych,	
zwiedzanie,	 obiadokolacja,	
zakwaterowanie

3 dzień
•	śniadanie,	 zwiedzanie	
Londynu,	 obiadokolacja,	
nocleg

4 dzień
•	śniadanie,	zwiedzanie,	wy-
jazd	z	Londynu	w	godzinach	
popołudniowych

5 dzień
•	przyjazd	pod	 szkołę	w	go-
dzinach	wieczornych.

więcej na www.kochamwakacje.pl/wycieczki

więcej na www.kochamwakacje.pl/wycieczki

w cenie wStęp do
   tropical iSland!
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hotel            w Rzymie lub okolicy

PARYŻ

rzym

5 dni

5 dni

1 dzień
•	wyjazd	 spod	 szkoły	 w	 godzinach	 ran-
nych

2 dzień
•	przejazd	 do	 Paryża	 przed	 południem,	
zwiedzanie	 Paryża,	 obiadokolacja,	 za-
kwaterowanie,	nocleg.

3 dzień
•	śniadanie,	 zwiedzanie	Paryża,	obiado-
kolacja,	nocleg.

4 dzień
•	śniadanie,	 wykwaterowanie	 z	 hotelu,	
zwiedzanie,	wyjazd	z	Paryża	w	godzinach	
wieczornych

5 dzień
•	powrót	 pod	 szkołę	 w	 godzinach	 wie-
czornych.

1 dzień
•	wyjazd	 	 w	 godzinach	 	 rannych	 spod	
szkoły,	

2 dzień
•	przyjazd	do	Rzymu	w	godzinach	popo-
łudniowych,	 spacer	po	Rzymie,	 obiado-
kolacja,	zakwaterowanie,	nocleg.

3 dzień
•	śniadanie,	 zwiedzanie,	 obiadokolacja,	
nocleg.

4 dzień
•	śniadanie,	 wykwaterowanie	 z	 obiektu,	
zwiedzanie,	wyjazd	z	Rzymu	w	godzinach	
popołudniowych,	 nocny	 przejazd	 przez	
Włochy	i	Austrię	

5 dzień
•	przejazd	przez	Polskę,	powrót	pod	szko-
łę	w	godzinach	wieczornych.

CENA DLA: 
42	ucz.	-	969	zł/os.
35	ucz.	-	1019	zł/os.
 
wstępy	ok.	45	EUR/os.

CENA DLA: 
42	ucz.	-	859	zł/os.
35	ucz.	-	969	zł/os.
 
wstępy	ok.	40	EUR/os.

hotel	IBIS	lub	o	podobnym	standardzie.Możliwy przelot
SaMoloteM

Możliwy przelot
SaMoloteM

szczegóły w biurze

szczegóły w biurze

więcej na www.kochamwakacje.pl/wycieczki

więcej na www.kochamwakacje.pl/wycieczki
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PRAGA + SKALNE MIASTO 4 dni

1 dzień
•	wyjazd	 spod	 szkoły	 w	 godzinach	 wie-
czornych,	nocny	przejazd	przez	Polskę

2 dzień
•	przejazd	 do	 Pragi	 w	 godzinach	 ran-
nych,	zwiedzanie,	obiadokolacja,	nocleg

3 dzień
•	śniadanie,	 zwiedzanie,	 obiadokolacja,	
nocleg

4 dzień
•	śniadanie,	przejazd	do	Adsprach	–	Skal-
nego	Miasta,	 zwiedzanie	 Parku	Narodo-
wego	 Adsprach,	 przyjazd	 pod	 szkołę	 w	
godzinach	wieczornych

CENA DLA:	
42	ucz.-	529	zł/os.	
35	ucz.	-	599	zł/os.	
	
wstępy	ok.	520	CZK/os

hotel												w	Pradze	lub	okolicy

1 dzień
•	wyjazd	spod	szkoły	w	godzinach	wieczornych

2 dzień
•	przejazd	do	Budapesztu	w	godzinach	przed-
południowych,	zwiedzanie,	obiadokolacja,	za-
kwaterowanie,	nocleg

3 dzień
•	śniadanie,	 przejazd	 do	 Bratysławy,	 zwiedza-
nie,	zakwaterowanie,	obiadokolacja,	nocleg

4 dzień
•	śniadanie,	 przejazd	do	Wiednia,	 zwiedzanie,	
wyjazd	z	Wiednia	w	godzinach	wieczornych

5 dzień
•	przyjazd	pod	szkołę	w	godzinach	rannych

CENA DLA:	
42	ucz.	-	629	zł/os.
35	ucz.	-	699	zł/os.
		
wstępy	ok.	35	EUR/os

w	hostelu,	wyżywienie	zgodne	z	program
em

więcej na www.kochamwakacje.pl/wycieczki

więcej na www.kochamwakacje.pl/wycieczki

3 STOLICE
Budapeszt, Bratysława, Wiedeń

5 dni
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hostel w Wiedniu lub okolicy

BUDAPESZT + TERMY

WIEDEŃ

4 dni

4 dni

1 dzień
•	wyjazd	 spod	 szkoły	 w	 godzinach	 wie-
czornych

2 dzień
•	przyjazd	 do	 Budapesztu	 w	 godzinach	
porannych, zwiedzanie, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja. 

3 dzień
•	śniadanie,	 zwiedzanie,	wyjazd	 z	 Buda-
pesztu	w	godzinach	wieczornych

4 dzień
•	przyjazd	pod	 szkołę	w	godzinach	 ran-
nych

1 dzień
•	wyjazd	 spod	 szkoły	 w	 godzinach	 wie-
czornych

2 dzień
•	przyjazd rano do Wiednia, zwiedzanie, 
zakwaterowanie,	obiadokolacja,	nocleg

3 dzień
•	śniadanie,	 zwiedzanie,	 obiadokolacja,	
nocleg

4 dzień
•	śniadanie,	 	wyjazd	 z	Wiednia	w	godzi-
nach	 porannych,	 powrót	 pod	 szkołę	 w	
godzinach	wieczornych

CENA DLA: 
42	ucz.	–	440	zł/os. 
35	ucz.	-	510	zł/os.
 
wstępy	ok.	30	EUR/os.

CENA DLA: 
42	ucz.	-	599	zł/os.
35	ucz.	-	639	zł/os.
 
wstępy	ok.	25	EUR/os.

więcej na www.kochamwakacje.pl/wycieczki

więcej na www.kochamwakacje.pl/wycieczki

hotel												w	Budapeszcie	lub	w	najbliżs
zej	okolicy
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hotel                 w Rydze

INTEGRACJA PO WŁOSKU6 dni

1 dzień
•	wyjazd	spod	szkoły	w	godzinach	ran-
nych

2 dzień
•	przyjazd	do	Rimini	w	godzinach	przed-
południowych,	zakwaterowanie
•	obiadokolacja,	nocleg

3 dzień
•	śniadanie,	wycieczka	do	San	Marino,	
Mirabilandii,	miasteczka	Gradara,	obia-
dokolacja,	nocleg

4 dzień
śniadanie,	 wypoczynek	 nad	 Adriaty-
kiem,	obiadokolacja,	nocleg

5 dzień
•	śniadanie,	przejazd	do	Wenecji,	zwie-
dzanie,	wyjazd	z	Wenecji	w	godzinach	
wieczornych

6 dzień
•	przyjazd	pod	szkołę	w	godzinach	wie-
czornych

CENA DLA: 
42	ucz.	699	PLN/os. 
35	ucz.	819	PLN/os.

ryga 3 dni

1 dzień
•	wyjazd	z	Warszawy	w	go-
dzinach	 porannych,	 miej-
scowość	 Szwale,	 przyjazd	
do	 Rygi,	 zakwaterowanie,	
obiadokolacja

2 dzień
•	śniadanie,	 zwiedzanie	
miasta	 z	 przewodnikiem,	
obiadokolacja,	nocleg

3 dzień
•	wykwaterowanie,	śniada-
nie,	 zwiedzanie	 w	 trakcie	
drogi	 powrotnej,	 powrót	
do	Warszawy	w	godzinach	
wieczornych

więcej na www.kochamwakacje.pl/wycieczki

więcej na www.kochamwakacje.pl/wycieczki

CENA DLA: 
42	ucz.	-	799	zł/os. 
35	ucz.	-	899	zł/os..

Mirabilandia	–	wstęp	

20	EUR/os. 

Wenecja	–	komunikacja	

wodna	ok.	15	EUR/os	+	

przewodnik	miejski	ok.	10	

EUR/os.

FAkuLtAtywNiE: Florencja	–	kolebka	renansu,	miasto	Michała	Anioła	i	Leonarda	da	Vinci	–	ok.	35	EUR/os

, ,
NOWOSC
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