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BAMBINO - NAJLEPSZA OFERTA TURYSTYKI SZKOLNEJ !

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DIETY DLA NAUCZYCIELI NAGRADZAMY
STAŁYCH KLIE

NTÓW!

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

O NAS:
SPECJALIZUJEMY SIĘ W TURYSTYCE SZKOLNEJ
Biuro Podróży BAMBINO powstało z myślą o młodych podróżnikach. Głównymi obszarami 
działania biura są wycieczki szkolne, kolonie letnie, zimowiska i zielone szkoły. Naszą misją
jest zapewnienie WSZECHSTRONNYCH I KOMPLEKSOWYCH usług w zakresie turystyki dzieci
i młodzieży, tak, aby obfitujące w przygody wycieczki odbywały się wygodnie i bez przeszkód.

POSIADAMY SZEROKĄ OFERTĘ WYCIECZEK DLA NAUCZYCIELIPOSIADAMY SZEROKĄ OFERTĘ WYCIECZEK DLA NAUCZYCIELI
Prowadzimy kompleksową obsługę wszelkiego rodzaju imprez: kulturalno-oświatowych, 
sportowo-rekreacyjnych, integracyjnych, spotkań biznesowych i szkoleń skierowaną do 
GRUP ZORGANIZOWANYCH: firm, zakładów pracy, a przede wszystkim pracowników Szkół, 
Przedszkoli i innych Placówek Oświatowych. Na życzenie klienta realizujemy indywidualne
programy imprez!

GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO I ZADOWOLENIE
Od początku istnienia firmy postawiliśmy na wysoki poziom świadczonych usług. Od początku istnienia firmy postawiliśmy na wysoki poziom świadczonych usług. 
Gwarantujemy profesjonalną, szybką i rzetelną realizację imprez. Naszą rekomendacją,
a zarazem sukcesem są ZADOWOLENI TURYŚCI – szkoły, przedszkola, zakłady pracy,
które korzystają z naszych usług po raz kolejny.

Posiadamy zezwolenie o wpisie
do Rejestru Organizatorów Turystyki
Marszałka Województwa Śląskiego
pod numerem 720 oraz Polisę

Ubezpieczeniową TU SIGNAL IDUNA.

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy wszystkie Szkoły do udziału w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM BIURA PODRÓŻY BAMBINO,
który stworzyliśmy specjalnie z myślą o naszych stałych Klientach.

Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może zostać Szkoła, która minimum cztery razy w ciągu danego roku kalendarzowego lub szkolnego 
weźmie udział w wycieczkach katalogowych organizowanych przez nasze biuro. Aby przystąpić do programu i odebrać prezent należy przesłać
na adres bambino-turystyka@tlen.pl maila zatytułowanego „Program lojalnościowy” z informacją dotyczącą zorganizowanych w ciągu roku
wycieczek – wszystkie dane zostaną zweryfikowane przez nasz Dział Obsługi Klienta, który w krótkim czasie prześle maila potwierdzającegowycieczek – wszystkie dane zostaną zweryfikowane przez nasz Dział Obsługi Klienta, który w krótkim czasie prześle maila potwierdzającego
Uczestnictwo w Programie oraz dostarczy wybrany prezent. Program obowiązuje od stycznia 2015 roku.

BIURO PODRÓŻY BAMBINO
ul. Modelarska 5a
40-142 Katowice

11 LAT BIURA
PODRÓŻY BAMBINO
DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!

Kontakt:
513 221 760
501 731 342
32 76 22 419

LICZBA WYKUPIONYCH WYCIECZEK

4 WYCIECZKI Radioodtwarzacz CD lub Odtwarzacz DVD

Drukarka lub Aparat fotograficzny lub Projektor

Telewizor 32" lub Bal karnawałowy

Laptop lub Kserokopiarka lub Telewizor 40"

6 WYCIECZEK

10 WYCIECZEK

15 WYCIECZEK

PREZENT DLA SZKOŁY

WYCIECZKA

WYCIECZKA JEDNODNIOWA 50-100 zł (do 45 osób); 100-150 zł (powyżej 45 osób)

100-150 zł (za każdy dzień wycieczki)WYCIECZKA WIELODNIOWA

DIETA DLA NAUCZYCIELA



OFERTA WARSZTATOWA
WARSZTATY PLASTYCZNE NA TERENIE PLACÓWKI

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

    Cena:   20 zł/os.
     

Warsztaty na których eksperymentujemy z
formą, kolorem, kształtem, fakturą i zapachem. 
Dzieci pod okiem prowadzących własnoręcznie
tworzą mydełka glicerynowe z dostępnych 
materiałów według własnego projektu. Dzieci 
wykonują 2 mydełka duże ok. 100 gram i mniejsze
ok. 50-60 gram. Po zajęciach własnoręcznie ok. 50-60 gram. Po zajęciach własnoręcznie 
wykonane, pachnące i kolorowe mydełka są 
pakowane i stanowią oryginalny pomysł na 
prezent z okazji np. Dnia Matki, Dnia Babci i 
Dziadka, Dnia Dziecka, Walentynek, Świąt, itd.
Na miejsce przywozimy ze sobą cały asortyment
niezbędny do przeprowadzenia zajęć. 
Zapewniamy dobra zabawę i uśmiechy na twarzy.Zapewniamy dobra zabawę i uśmiechy na twarzy.

Termin. - całoroczne

Czas trwania warsztatów. - 60 minut

    Cena:   20zł /os.
     

Świąteczna malowanie bombek choinkowych to 
warsztaty plastyczne przybliżające  proces 
wytwarzania bombek choinkowych oraz ich 
dekorowania. Warsztaty składają się z dwóch
części: projekcji filmu „Magiczny świat bombek 
choinkowych” oraz zajęć plastycznych, podczas 
których dzieci wykonują własną bombkę których dzieci wykonują własną bombkę 
choinkową. 
Na miejsce przywozimy ze sobą cały asortyment 
niezbędny do przeprowadzenia zajęć (bombki o
średnicy 10 cm, farby, pędzle, brokaty). Na 
miejscu malujemy, suszymy i pakujemy ozdoby. 
Każda wykonana bańka pakowana jest w 
oddzielne pudełko.oddzielne pudełko.

Termin. - listopad/grudzień

Czas trwania warsztatów. - 60 minut 
(15 minut film + 45 minut zajęcia plastyczne)     Cena:   20 zł/os.

     

Wielkanocne malowanie pisanek to warsztaty 
plastyczne przybliżające historię pisanki oraz techniki
dekorowania świątecznych jajek. Warsztaty składają 
się z dwóch części: projekcji filmu „Palmy, pisanki i 
wielkanocne baranki” oraz zajęć plastycznych, 
podczas których dzieci wykonują własną 
niepowtarzalną pisankę.niepowtarzalną pisankę.
Na miejsce przywozimy ze sobą cały asortyment 
niezbędny do przeprowadzenia zajęć (pisanki 
wielkości 12 cm, farby, pędzle, puszek dekoracyjny).
Na miejscu malujemy, suszymy i pakujemy ozdoby. 
Każda wykonana pisanka pakowana jest 
w oddzielne pudełko.

Termin. - marzec/kwiecień

Czas trwania warsztatów. - 60 minut 
(15 minut film + 45 minut zajęcia plastyczne)

WŁASNORĘCZNIE WYKONANE PRODUKTY DZIECI ZABIERAJĄ DO DOMU!

Zapraszamy grupy zorganizowane na niesamowite warsztaty edukacyjne, które prowadzimy na terenie placówek.
Zajęcia z Bambino to pełne atrakcji warsztaty plastyczne, manualne, cukiernicze i inne. Wspólnie robimy mydło,
świece, bransoletki, tabliczki czekolady, pralinki, a w okresie świątecznym wspólnie malujemy bombki choinkowe
lub pisanki wielkanocne. Warsztaty to wspaniała forma nauki przez zabawę!

WARSZTATY
MALOWANIA BOMBEK

WARSZTATY 
MALOWANIA PISANEK

WARSZTATY
MYDLARSKIE 

    Cena:   20 zł/os.
     

Uczestnictwo w warsztatach wyrobu biżuterii to 
dobra zabawa nie tylko dla dzieci. Na warsztatach 
uczestnicy poznają podstawowe narzędzia, 
półfabrykaty jubilerskie oraz elementy potrzebne 
do wyrobu biżuterii. Uczą się łączyć i wykańczać 
zaprojektowane wyroby. Każdy z uczestników 
wykona 2 sztuki bransoletek według własnego wykona 2 sztuki bransoletek według własnego 
projektu.
Opcjonalnie wykonanie własnych bransoletek 
światłowodowych. Uczestnicy zajęć zapoznają się
z tajnikami rozchodzenia światła, a dalej 
prowadzenia światła w światłowodzie robiąc 
własne bransoletki światłowodowe. Po zajęciach
własnoręcznie wykonane bransoletki są własnoręcznie wykonane bransoletki są 
pakowane i stanowią oryginalny pomysł na prezent. 

Termin. - całoroczne

Czas trwania warsztatów. - 60 minut
    Cena:   20 zł/os.

     

Warsztaty świecowe to wspaniała możliwość
stworzenia niepowtarzalnej ozdoby, która zachowa
 się na długie lata. Zajęcia rozbudzają dziecięcą 
wyobraźnię i zmuszają do kreatywnego myślenia.
Podczas warsztatów dzieci samodzielnie 
zaprojektują i wykonają kolorowe, pachnące 
świece żelowe w szklanym naczyniu. Stworzą świece żelowe w szklanym naczyniu. Stworzą 
kolorową piaskową kompozycję, dobiorą dodatki 
oraz ulubione zapachy do swojego dzieła. Po 
zajęciach własnoręcznie wykonane świece są 
pakowane i stanowią oryginalny pomysł na 
prezent z okazji np. Dnia Matki, Dnia Babci i 
Dziadka, Dnia Dziecka, Walentynek, Świąt, itd.
Na miejsce przywozimy ze sobą cały asortyment Na miejsce przywozimy ze sobą cały asortyment 
niezbędny do przeprowadzenia zajęć. Zapewniamy 
dobra zabawę i uśmiechy na twarzy. 

Termin. - całoroczne

Czas trwania warsztatów. - 60 minut

Przenieśmy się do prawdziwego świata słodkości. 
Mali adepci cukiernictwa poznają sekret czarnej 
słodkiej polewy, która po zastygnięciu zmieni się w 
prawdziwą tabliczkę czekolady. Warsztaty 
czekoladowe składają się z dwóch części: prelekcji 
na temat czekolady, podczas której dzieci poznają 
historię czekolady, techniki jej przygotowania i historię czekolady, techniki jej przygotowania i 
wykorzystania oraz warsztatów, podczas których 
dzieci własnoręcznie wykonają tabliczkę czekolady 
oraz owocowe pralinki w czekoladzie. Do pracy 
wykorzystujemy najwyższej jakości czekoladę o 
zawartości 85% kakao. Po ukończeniu warsztatów 
każdy uczestnik otrzyma dyplom „Mistrza czekolady”
oraz  zabierze do domu swoją tabliczkę czekolady.oraz  zabierze do domu swoją tabliczkę czekolady.

Termin. - całoroczne

Warsztaty w dwóch opcjach:
- Wykonanie tabliczki czekolady 
Czas trwania warsztatów: 60 minut 
Cena: 30 zł/os.

- Wykonanie tabliczki czekolady 
+ owocowe pralinki w czekoladzie
Czas trwania warsztatów:Czas trwania warsztatów: 90 minut 
Cena: 40 zł/os.

ŚWIECE ŻELOWE

WARSZTATY 
CZEKOLADOWE WARSZTATY WYROBU BIŻUTERII

ŚWIATŁOWODOWE BRANSOLETKI



WYCIECZKI
JEDNODNIOWE

SZLAKIEM NAUKI PRZEZ ZABAWĘ
SPOTKANIA Z NATURĄ

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Leśnego 
Parku Niespodzianek z pilotem – przewodnikiem. 
W programie: spacery licznymi ścieżkami 
przyrodniczo-dydaktycznymi; spacer ścieżką 
bajkową – ruchoma ekspozycja; stacje ptaków 
drapieżnych i sowiarni – pokaz lotów ptaków 
drapieżnych oraz pokaz lotów sów; Centrum drapieżnych oraz pokaz lotów sów; Centrum 
Edukacji Przyrodniczo Leśnej. Możliwość 
bezpośredniego kontaktu, głaskania oraz 
karmienia zwierząt. Po zwiedzaniu zabawa w 
kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym, na 
który składa się: plac zabaw, polana piknikowa 
i urocze miejsca widokowe.

Program obejmuje zajęcia terenowe na Jurze 
Krakowsko – Częstochowskiej. Zajęcia prowadzą
doświadczeni instruktorzy w małych grupach
tematycznych. W programie zajęć podstawy
przetrwania - teoria i prowadzona w formie zabaw
praktyka. Uczestnicy kolejno uczą się posługiwania
krzesiwem, zbierania chrustu, przygotowywaniakrzesiwem, zbierania chrustu, przygotowywania
rozpałki, rozbijają namioty, budują szałasy, 
rozwieszają trapy, budują łóżka polowe, uczą się
posługiwać mapą i kompasem, rozwiązują zagadki
i realizują zadania, współpracują w celu 
ukończenia gry. 
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami  +10zł/os.Ognisko z kiełbaskami  +10zł/os.

Uwaga: Inne oferty wycieczek aktywnych str.13

W programie wycieczki zwiedzanie Egzotarium, gdzie
zobaczyć można wiele gatunków egzotycznych roślin,
ptaków, ryb i gadów: żółwi, krokodyli oraz węży, a 
także ssaków, gryzoni i eksponatów oceanicznych.
Następnie przejazd do Mysłowic, zwiedzanie z
przewodnikiem Centralnego Muzeum Pożarnictwa,
zapoznanie z zawodem strażaka oraz sprzętem zapoznanie z zawodem strażaka oraz sprzętem 
pożarniczym: samochody pożarnicze, autodrabiny,
 motopompy, sikawki, mundury, hełmy i inne. 
Dodatkowo lekcja edukacyjna dla dzieci do wyboru:
Jak zostać strażakiem” lub „Numer 112”.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie opolskiego
Ogrodu Zoologicznego. Zoo w Opolu może 
poszczycić się kolekcją ponad 1000 zwierząt w 130
gatunkach. Jedną z atrakcji jest karmienie zwierząt:
uchatek, goryli, lemurów i pelikanów. Na terenie zoo
Mini Zoo, liczne punkty gastronomiczne oraz plac
zabaw. Opcjonalnie zwiedzanie Opola: Amfiteatr,zabaw. Opcjonalnie zwiedzanie Opola: Amfiteatr,
Wieża Piastowska – pozostałość po nieistniejącym
dziś Zamku Piastowskim, należy do najstarszych
w kraju zabytków architektury obronnej, 
dodatkowo Skansen Wsi Opolskiej w Bierkowicach.
Opcje dodatkowe:
Muzeum Wsi Opolskiej +6 zł/os.
Wieża Piastowska +5 zł/os.Wieża Piastowska +5 zł/os.
Muzeum Polskiej Piosenki + 13zł/os.

Cena:    58 zł/os. - min 40 os.
Cena:    68 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   62 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   72 zł/os. - min 30 os.     Cena:   56 zł/os. - min 40 os.

     Cena:   66 zł/os. - min 30 os.

   Cena:     95 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   115 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   38 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   48 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   38 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   48 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   36 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   46 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   42 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   52 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje zwiedzanie wrocławskiego ZOO
oraz nowopowstałego Afrykarium. W licznych 
akwariach i basenach prezentowane są zwierzęta:
rekiny, płaszczki, hipopotamy nilowe, bajecznie
kolorowe małe rybki, a także krokodyle, pingwiny i
kotiki afrykańskie. Następnie spacer po terenie Hali
Stulecia – pokaz multimedialnej fontanny,Stulecia – pokaz multimedialnej fontanny,
opcjonalnie: Ogród Japoński, Panorama Racławicka,
Sky Tower – punkt widokowy lub zwiedzanie
Wrocławskiego Stadionu.
Opcje dodatkowe:
Sky Tower + 12 zł/os; Ogród Japoński + 3 zł/os.
Stadion Miejski +12 zł/os.

W programie wycieczki zwiedzanie z 
przewodnikiem ścieżki dydaktycznej Palmiarni
Miejskiej w Gliwicach: niepowtarzalna możliwość
bezpośredniego kontaktu z egzotyczną przyrodą
oraz poznania fauny i flory z różnych stref 
klimatycznych. Egzotyczne rośliny: palmy, 
bananowce, juki, kaktusy i zwierzęta: ptaki, bananowce, juki, kaktusy i zwierzęta: ptaki, 
sumy afrykańskie, a także najprawdziwsze piranie
to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na dzieci.

W programie wycieczki zwiedzanie Planetarium: 
wybrany seans dydaktyczny dla dzieci (30 min.). 
Po seansie wizyta w obserwatorium astronomicznym

W programie wycieczki zwiedzanie Planetarium: 
dwulekcyjne zajęcia dydaktyczne. Po zajęciach wizyta
w obserwatorium astronomicznym.

W programie wycieczki zwiedzanie Ośrodka
Edukacji Ekologicznej oraz udział w jednym z 
wybranych warsztatów terenowych: „Śladami 
Smoka Przyrodnika”, „Przyrodnicze warsztaty 
filmowe”, „Przyrodnicza gra terenowa”.
Zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej z 
przewodnikiem z warsztatami z podziałem na przewodnikiem z warsztatami z podziałem na 
grupy 20-25 osobowe ok. 1,5-2 godzin. Następnie
 przejazd do Centrum Edukacji Ekologicznej: 
wejście na wieżę widokową oraz zabawa na 
ekologicznym placu zabaw o powierzchni 2000 m2.
Opcje dodatkowe:
Ognisko integracyjne z kiełbaskami +10 zł/os.

    Cena:   45 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   55 zł/os. - min 30 os.

LEŚNY PARK
NIESPODZIANEK

AFRYKARIUM
WROCŁAW

OŚRODEK EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ

Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu, realizacja programu wycieczki,
 opieka gratis (1 opiekun na 15 osób).ŚWIADCZENIA W CENIE:

SURVIVAL NA JURZE EGZOTARIUM +
MUZEUM POŻARNICTWA ZOO OPOLE

PALMIARNIA GLIWICE

    Cena:   55 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   65 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje zwiedzanie Pokazowej Zagrody
Żubrów oraz warsztaty ekologiczne „Tropem Żubra”:
zwiedzanie ekspozycji stałych z przewodnikiem, 
spacer ścieżką dydaktyczną, obserwacja zachowań
zwierząt z pomostów widokowych, pogadanka z 
elementami dyskusji, poznanie żubrzej rodziny i 
zwyczajów największego ssaka w Europie oraz zwyczajów największego ssaka w Europie oraz 
innych gatunków zwierząt zamieszkujących zagrodę.
Na zakończenie film o historii żubrów.

ZAGRODA ŻUBRÓW

PLANETARIUM



WYCIECZKI
JEDNODNIOWE

SZLAKIEM NAUKI PRZEZ ZABAWĘ
ZAGRODY EDUKACYJNE - LEKCJE TRADYCJI
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Program obejmuje zwiedzanie Chlebowej Chaty w 
Brennej: zapoznanie z podstawowymi zbożami i 
ich zastosowaniem, oglądanie maszyn dawniej 
wykorzystywanych, omawianie procesu „Od 
ziarenka do bochenka”, omawianie procesu 
powstania masła i twarogu oraz pozyskiwania 
miodu, ciekawostki z życia pszczół a także próby miodu, ciekawostki z życia pszczół a także próby 
młócenia cepami, mielenie zboża, osiewanie mąki.
Na zakończenie formowanie oraz wypiek i 
degustacja podpłomyków z masłem, miodem lub
smalcem + kawa zbożowa z mlekiem. 
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +12 zł/os.

Program obejmuje pobyt na terenie Gospodarstwa
Agroturystycznego: realizacja programu 
edukacyjnego z wybranymi warsztatami dla dzieci.
W programie: poczęstunek powitalny dla dzieci 
oraz bufet kawowy, zwiedzanie skansenu wsi 
jurajskiej – chaty z XIX/XX wieku, ekspozycja 
dawnych maszyn rolniczych, wizyta w Mini Zoo.dawnych maszyn rolniczych, wizyta w Mini Zoo.
Po zwiedzaniu poczęstunek: kiełbaska z grilla.
Następnie uczestnictwo w warsztatach 
edukacyjnych do wyboru: „W krainie miodu” –
zapoznanie z życiem pszczół; „Skąd się bierze 
mleko” – zapoznanie z procesem powstawania 
mleka, masła i sera. Czas trwania programu 
standardowego ok. 3-4 godzin. Dodatkowo: standardowego ok. 3-4 godzin. Dodatkowo: 
zabawa na placu zabaw (op. II) oraz godzinna 
przejażdżka ciuchcią (op. III).

Program obejmuje zwiedzanie Muzeum 
Etnograficznego Skansen w Wygiełzowie z 
przewodnikiem wraz z wybraną lekcją muzealną. 
Dzieci będą miały okazję zobaczyć jak wyglądało 
gospodarstwo domowe sprzed 100 lat, dowiedzą się
jak żyli ówcześni ludzie i poznają sprzęty dawniej 
wykorzystywane. Następnie udział w jednym z wykorzystywane. Następnie udział w jednym z 
wybranych warsztatów: łucznictwo, budownictwo, 
czerpanie papieru, lepienie z gliny, pieczenie chleba, 
obróbka lnu, malowanie na szkle. Po zwiedzaniu gry
i zabawy na terenie Skansenu. Opcjonalnie 
zwiedzanie Zamku Lipowiec oraz
ognisko z kiełbaskami. 
Opcje dodatkowe:Opcje dodatkowe:
Zamek Lipowiec +6 zł/os.
Ognisko z kiełbaskami +12 zł/os.

Realizacja programu edukacyjnego z warsztatami 
dla dzieci. W programie specjalny pakiet -
uczestnictwo w czterech warsztatach: Muzeum 
Dawnych Rzemiosł Stary Młyn - warsztaty mielenia
zboża i pamiątkowa sakiewka na szczęście; mali 
włoscy kucharze - warsztaty wytwarzania pizzy 
pod kierunkiem szefa kuchni; słodka przygoda pod kierunkiem szefa kuchni; słodka przygoda 
w manufakturze słodyczy - warsztaty wytwarzania
słodyczy w pracowni Hokus Pokuss; pracownia 
zabawek - wytwarzanie produktów z siana i wikliny.
Możliwość modyfikacji programu wycieczki – 
wyboru jednego, dwóch lub trzech rodzajów 
warsztatów.

Cena:     58 zł/os. - min 40 os.
         Cena:     68 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   69/79/86 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   79/89/96 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   53/65/77/89 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   63/75/87/99 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   60 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   70 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   50 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   60 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   55 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   65 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   70 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   80 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje uczestnictwo w wybranych 
warsztatach w Osikowej Dolinie, w trakcie których 
uczestnicy zapoznają się z historią i tradycją, zobaczą
oryginalne wzory wyrobów z wiór drewna osikowego,
zobaczą jak powstają osikowe wiórki, spróbują 
swoich sił przy tradycyjnym heblu oraz własnoręcznie
wykonają dwa niepowtarzalne wzory, które zabiorąwykonają dwa niepowtarzalne wzory, które zabiorą
ze sobą do domu. Osikowe warsztaty są niebanalną 
formą edukacji, rozwoju kreatywności i zdolności 
manualnych poprzez zabawę. 
Czas trwania warsztatów 3 godziny.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami  +12zł/os.

W programie zwiedzanie Muzeum Chleba: 
zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, projekcja
filmu „Ballada o Bochenku Chleba”, prelekcja o 
szacunku do chleba, omawianie procesu „Od 
ziarenka do bochenka”. Przygotowanie, 
własnoręczny wypiek oraz degustacja bułeczek! 
Czas zwiedzania 2 godziny. Po zwiedzaniu możliwośćCzas zwiedzania 2 godziny. Po zwiedzaniu możliwość
zabawy na placu zabaw.

W programie zwiedzanie regionalnego gospodarstwa
i zagrody połączone z warsztatami wyrobu i wypieku
pierników. W ramach warsztatów: nauka zdobienia
lukrem, dekoracja pierników, degustacja domowego
chleba na zakwasie ze słodkimi konfiturami oraz
kawa zbożowa z mlekiem.

W programie wycieczki zwiedzanie Koziej Zagrody
w Brennej: chata, kolyba, koszor, zapoznanie ze 
strojem i naczyniami pasterskimi, naturą i 
zwyczajami zwierząt pasterskich, gry i zabawy na
naturalnym placu zabaw. Czas zwiedzania ok. 60
minut. Po zwiedzaniu udział w jednym z wybranych
warsztatów połączonych z zajęciamiwarsztatów połączonych z zajęciami
rękodzielniczymi 60 min.: warsztaty wyrobu sera
z degustacją świeżego buncu, lub warsztaty 
wypieku chleba na zakwasie z degustacją chleba z
konfiturami i pyszna kawa zbożowa z mlekiem. 
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +12 zł/os.

    Cena:   70 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   80 zł/os. - min 30 os.

Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu, realizacja programu wycieczki,
 opieka gratis (1 opiekun na 15 osób).ŚWIADCZENIA W CENIE:

CHLEBOWA CHATA OSIKOWA DOLINA KOZIA ZAGRODA

GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE

NADWIŚLAŃSKI
PARK ETNOGRAFICZNY ŻARKI STARY MŁYN

MUZEUM CHLEBA

PIERNIKI MALOWANE
LUKREM



WYCIECZKI
JEDNODNIOWE

SZLAKIEM NAUKI PRZEZ ZABAWĘ
SPOTKANIA Z PRZYGODĄ - PARKI ROZRYWKI

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu, realizacja programu wycieczki,
 opieka gratis (1 opiekun na 15 osób).ŚWIADCZENIA W CENIE:

W programie zwiedzanie Jura Parku Krasiejów z 
przewodnikiem: spacer ścieżką edukacyjną wśród
prehistorycznych stworzeń; multimedialny „Tunel
Czasu” – poznanie etapów kształtowania się 
Ziemi oraz powstania Układu Słonecznego; 
Pawilon muzealny – jedyne muzeum na świecie, 
które stoi nad czynnym stanowiskiem które stoi nad czynnym stanowiskiem 
paleontologicznym, które można oglądać przez
przeszkloną podłogę; Prehistoryczne Oceanarium.
Po zwiedzaniu nielimitowane korzystanie ze 
wszystkich atrakcji parku.
Opcje dodatkowe:
Park Nauki i Ewolucji Człowieka +16 zł/os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie
Wadowic: Dom Rodzinny Ojca Świętego, Bazylika
NMP, spacer po rynku, możliwość zakupu 
„papieskich kremówek”. Następnie przejazd do
Inwałdu, zwiedzanie z przewodnikiem Parku 
Miniatur „Świat Marzeń”. To miejsce spotkania z
modelami najsławniejszych cudów modelami najsławniejszych cudów 
architektonicznych z całego świata, takimi jak: 
Świątynia Akropolu, Colosseum, Krzywa Wieża w
Pizie, Statua Wolności, Mur Chiński, Wieża Eifflla,
Sfinks czy Biały Dom. Po zwiedzaniu w ramach 
biletu wstępu nielimitowane korzystanie ze 
wszystkich atrakcji lunaparku.
Opcje dodatkowe: Opcje dodatkowe: 
Muzeum Dom Jana Pawła II +12 zł/os.
Średniowieczna Warownia + 6 zł/os.

W programie wycieczki pobyt na terenie Centrum
Aktywnego Wypoczynku Borek. To miejsce zabaw
edukacyjno – rozrywkowych. Do wyboru jeden z 
programów edukacyjnych lub sportowych. Gry 
integracyjne uczą pracy zespołowej, rozwijają 
logiczne myślenie, otwierają pole wyobraźni.
Programy edukacyjne:Programy edukacyjne:
„Wielka wyprawa solnym szlakiem”
„Tajemnice świata przyrody” 
Programy sportowe:
„Potyczki sportowe”

Program obejmuje zwiedzanie Dream Parku w 
Ochabach. To park rozrywki i edukacji, w którego
skład wchodzi Park Dinozaurów i Park Miniatur.
Podczas zwiedzania z przewodnikiem dzieci 
dowiedzą się o dziejach naszej planety, życiu i 
przyczynach wyginięcia dinozaurów oraz zobaczą 
najciekawsze budowle z całego świata i historie z najciekawsze budowle z całego świata i historie z 
nimi związane. Po zwiedzaniu nielimitowane 
korzystanie z atrakcji parku: Dom do góry nogami, 
Oceanarium Prehistoryczne, wystawa krokodyli, 
wystawa lemurów, wystawa zwierząt tropikalnych, 
Wieża Mocy, Plac zabaw, Park Linowy, Kino 3D, 
Kino 6D, Eurobungee, trampolina, kule wodne.

Programy sportowe:
„Zmagania z grawitacją” – Zmagania na sztucznej 
ściance wspinaczkowej, wspinaczka po linie czy 
drabinkach alpinistycznych, a także pokonywanie 
mostów linowych – zapewnią doskonała zabawę 
utrzymaną w duchu sportowej rywalizacji.
„Akademia Jazdy” – Ten ekscytujący blok zajęć „Akademia Jazdy” – Ten ekscytujący blok zajęć 
obejmuje jazdę na quadach po terenowym torze 
przeszkód oraz zawody na torze gokartowym.

Pobyt w pierwszym Parku Rozrywki w Polsce z 
ponad 30 nowoczesnymi atrakcjami dla dzieci 
w każdej grupie wiekowej. W ramach biletu 
frytki oraz napój.

    Cena:   79 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   89 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   72 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   82 zł/os. - min 30 os.     Cena:   75 zł/os. - min 40 os.

     Cena:   90 zł/os. - min 30 os.

    Cena:     85 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   100 zł/os. - min 30 os.

Klasy 1-3 / Klasy 4 i wyżej
Cena:   69/76 zł/os. - min 40 os.

     Cena:   79/86 zł/os. - min 30 os.

Klasy 1-6
Cena:   85 zł/os. - min 40 os.

     Cena:   95 zł/os. - min 30 os.

Klasy 7-8
Cena:     95 zł/os. - min 40 os.

     Cena:   105 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   52 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   62 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje wizytę w Wiosce Indiańskiej. 
Zwiedzanie wioski z przewodnikiem indiańskim: 
spacer po wiosce, opowieści o eksponatach 
indiańskich, do czego służyły i z czego są wykonane,
wejście do najbardziej tajemniczych miejsc, gdzie
według wierzeń indiańskich wojownicy rozmawiali z
dobrymi duchami. Wysłuchanie legend i mitów przydobrymi duchami. Wysłuchanie legend i mitów przy
dźwiękach indiańskiego fletu. Dzieci zobaczą 
prawdziwy indiański taniec oraz zagrają na 
indiańskich instrumentach, dowiedzą się skąd wziął
się łapacz snów i jak używać łapacza kłamstw.
Przygotowany 2-godzinny program obejmuje
zarówno część edukacyjną jak i rozrywkową:
strzelanie z łuku, rzut włócznią, rzutki, wyścigstrzelanie z łuku, rzut włócznią, rzutki, wyścig
jaszczurek, indiański połów ryb, tor przeszkód,
rzut lassem, dmuchawki, plac zabaw. Po zwiedzaniu
możliwość organizacji ogniska.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +10 zł/os.

W programie wycieczki wizyta w Miasteczku 
Twinpigs: zwiedzanie miasteczka z przewodnikiem;
udział w licznych pokazach: iluzjonista – pokaz iluzji
i sztuczek, inscenizacja napadu na bank, gorączka
złota, pojedynek rewolwerowców; nielimitowane
korzystanie ze wszystkich atrakcji parku:
Tajemnicze Podziemie – przejażdżka wgłąbTajemnicze Podziemie – przejażdżka wgłąb
opuszczonej kopalni, Planetarium – Kula Parowa –
Kino 3D, Kino 5D, Strzelnica Desperados i Texas, 
Karuzela Trapera, Karuzela Whisky, Jolly Jumpers, 
Koło młyńskie, Family Coaster; plac zręcznościowy, 
Wioska Indiańska. 
Opcje dodatkowe:
Muzeum ognia + obiad - 20 zł/os.Muzeum ognia + obiad - 20 zł/os.

Zwiedzanie Parku Ruchomych Dinozaurów z 
przewodnikiem ścieżką edukacyjną wśród 
naturalnej wielkości dinozaurów ruszających się
i wydających dźwięki, zwiedzanie muzeum 
szkieletów i skamieniałości oraz seans w Kinie 5d.
Po zwiedzaniu zabawa na terenie lunaparku – 
nielimitowany pobyt oraz korzystanie ze wszystkichnielimitowany pobyt oraz korzystanie ze wszystkich
atrakcji parku rozrywki. 
Opcje dodatkowe: 
Park Mitologii, Park Owadów, Park Bajek +7zł/os
(3 parki); przewodnik +2 zł/os. (1 park).

    Cena:   76 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   86 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   72 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   82 zł/os. - min 30 os.

JURA PARK
KRASIEJÓW

WIOSKA
INDIAŃSKA

MIASTECZKO
TWINPIGS

DINOZATORLAND

PARK MINIATUR
+WADOWICE

ENERGYLANDIA

CENTRUM AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU BOREK

DREAM PARK OCHABY



WYCIECZKI
JEDNODNIOWE

SZLAKIEM NAUKI PRZEZ ZABAWĘ
SPOTKANIA Z PRZYGODĄ - PARKI ROZRYWKI

Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu, realizacja programu wycieczki,
 opieka gratis (1 opiekun na 15 osób).ŚWIADCZENIA W CENIE:

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie
Średniowiecznej Warowni Inwałd z 
przewodnikiem: Warownia, Zbrojownia, Sala 
Tortur, Sala Damy, Baszta widokowa, Tarasy 
widokowe, Osada Średniowieczna: chata tkacza,
szewca, kowala, garncarza, powoźnika.
W programie również Park Ruchomych Smoków,W programie również Park Ruchomych Smoków,
 plac zabaw, karuzela beczułki, gry i zabawy 
średniowieczne – bilard, kręgle, strzelanie z łuku.
Opcje dodatkowe: 
Warsztaty – Żywe lekcje historii + 10 zł/os.
Park Miniatur „Świat Marzeń” +16 zl/os.

    Cena:   62 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   72 zł/os. - min 30 os.

Cena pakietów: królewski/rycerski
/mieszczański/giermka/pazia 

Cena:   75/72/70/65/56 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   85/82/80/75/66 zł/os. - min 30 os.

Cena pakietów: maxi/midi/mini
Cena:   70/63/56 zł/os. - min 40 os.

     Cena:   80/73/66 zł/os. - min 30 os.

W programie wycieczki wizyta w Warowni 
Pszczyńskich Rycerzy.
Wybrany pakiet edukacyjny: królewski,
rycerski, mieszczański, giermka lub pazia.
W programie m. in. zwiedzanie zamku; opowieść o
księżnej i księciu, poznanie stroju średniowiecznego;
opowieść o życiu rycerza, poznanie zbroi rycerskiej,opowieść o życiu rycerza, poznanie zbroi rycerskiej,
miecza rycerskiego; wyrób i degustacja chleba w sali 
mieszczan; średniowieczne gry i zabawy na 
dziedzińcu; pamiątkowe zdjęcie; upominek dla 
każdego; posiłek: dukat w formie
pizzy z szynką i serem.

Wybrany pakiet rekreacyjny: mini, midi lub maxi. 
W programie m. in. oprowadzanie po Warowni; gry
i zabawy rycerskie prowadzone przez animatorów;
tor przeszkód; strzelanie z łuku; nauka tańca 
średniowiecznego.

Średniowieczna przygoda. 
W programie pobyt w średniowiecznym grodzie
rycerskim z warsztatami: łucznictwo, tkactwo,
garncarstwo, czerpanie papieru, pisanie gęsim
piórem, wyrób świec, wybijanie monet oraz
atrakcjami takimi jak: rzut toporem, włócznią i 
nożem, rzut do jaja, średniowieczne kręgle, oraznożem, rzut do jaja, średniowieczne kręgle, oraz
udział w pokazach walk rycerskich i katowskich.
Dodatkowo możliwość organizacji ogniska. 
Możliwa wycieczka 2-dniowa: noclegi w 
stylizowanych średniowiecznych komnatach,
posiłki w karczmie rycerskiej, warsztaty nocne,
noc z duchami, szukanie skarbu Templariuszy.,

    Cena:   82 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   95 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Parku 
Rozrywki Ogrodzieniec składającego się z 5 
atrakcji, które dedykowane są wszystkim 
sympatykom dobrej zabawy. Park Miniatur – 
zwiedzanie miniatur zamków leżących na Szlaku 
Orlich Gniazd, Park Doświadczeń Fizycznych, 
Park Rozrywki – średniowieczny plac zabaw, Park Rozrywki – średniowieczny plac zabaw, 
Dom Legend i Strachów – świat legend i baśni 
oraz Tor Saneczkowy. 

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Studia 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Dwugodzinne
zwiedzanie studia – żywa prezentacja procesu 
produkcji filmu animowanego. Dzieci, przechodząc
przez kolejne pomieszczenia, poznają etapy 
tworzenia filmu animowanego, zobaczą jak twórcy
zmieniają scenariusz w gotowy film. Zwiedzaniezmieniają scenariusz w gotowy film. Zwiedzanie
kończy się 40-minutowym pokazem filmu 
animowanego. 
Opcje dodatkowe:
Teatr Lalek Banialuka +15 zł/os.
Zwiedzanie “Teatr od kulis” + 5 zł/os.

    Cena:   48/59/67/76 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   58/69/77/86 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   78 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   98 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   52 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   62 zł/os. - min 30 os.

W programie wizyta w Europejskim Centrum Bajki
w Pacanowie. Zwiedzanie multimedialnej, 
interaktywnej wystawy „Bajkowy Świat”. Bajkowa
ekspozycja łączy w sobie najnowsze techniki 
multimedialne z tradycyjnymi eksponatami. 
Wycieczka do Pacanowa stanowi wspaniałe 
uzupełnienie i urozmaicenie programu uzupełnienie i urozmaicenie programu 
edukacyjnego. Ekspozycja została przygotowana
tak, aby pobudzić dziecięcą wyobraźnię i 
zaangażować dziecko w proces zdobywania 
wiedzy z zakresu bajek i baśni.
Opcje dodatkowe: 
Spektakl Małego Teatru +6 zł/os.

W programie wybrany spektakl lalkowy dla dzieci
w najbardziej znanym w Polsce Teatrze Lalek w 
Bielsku Białej. Dodatkowo możliwość zwiedzania 
teatru lalek – pod przewodnictwem aktorów 
młodzi widzowie teatralni będą mieli okazję 
zobaczyć teatr od kulis. Wejdą na scenę, poznają
teatralne zaplecze, pracownie krawieckie, teatralne zaplecze, pracownie krawieckie, 
plastyczne i stolarskie, dowiedzą się jak powstają
przedstawienia teatralne i jaki zespół 
każdorazowo je tworzy.Czas zwiedzania ok.1 godz. 
Opcje dodatkowe: 
Zwiedzanie „Teatr od kulis” +5 zł/os.

    Cena:   52 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   62 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje zwiedzanie zamku z atrakcjami:
wieża zamkowa z punktem widokowym; 
multimedialna ścieżka edukacyjna „Średniowiecze” 
w podziemiach wieży; spektakl teatralny – toszecka
legenda o Złotej Kaczce; wizyta Białej Damy; udział 
w warsztatach: „Plastyczna wędrówka po 
średniowiecznym zamczysku”. Po zwiedzaniuśredniowiecznym zamczysku”. Po zwiedzaniu
gry i zabawy na dziedzińcu. Możliwość organizacji
ogniska.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +10 zł/os.

    Cena:   52 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   62 zł/os. - min 30 os.

ŚREDNIOWIECZNA
WAROWNIA INWAŁD

WAROWNIA
PSZCZYŃSKICH RYCERZY

GRÓD RYCERSKI
W BYCZYNIE

ZAMEK W TOSZKUPARK OGRODZIENIEC

PACANÓW
EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI TEATR BAJEK BANIALUKA

SPEKTAKL + ZWIEDZANIE

STUDIO FILMÓW
RYSUNKOWYCH

SZLAKIEM NAUKI PRZEZ ZABAWĘ
W ŚWIECIE ZABAWEK, TEATRU LALEK I BAJEK



WYCIECZKI
JEDNODNIOWESZLAKIEM ORLICH GNIAZD

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Program wycieczki obejmuje spacer po Pustyni 
Błędowskiej, zwanej „Polską Saharą” oraz 
zwiedzanie z przewodnikiem ruin zamku w 
Ogrodzieńcu: Muzeum, Sala tortur, Galeria 
w Kurzej Stopie. Opcjonalnie po zwiedzaniu 
ognisko z pieczeniem kiełbasek pod zamkiem.
Opcje dodatkowe:Opcje dodatkowe:
Gród na Górze Birów +4 zł/os.
Park Miniatur Ogrodzieniec +13 zł/os.
Bilet Pakietowy Park Miniatur +39zł/os. 

    Cena:   48 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   60 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie z 
przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego. 
W programie m.in. Pieskowa Skała: dziedziniec 
zamkowy, spacer pod Maczugę Herkulesa, 
następnie przejazd do Ojcowa, spacer Doliną 
Prądnika pod Bramę Krakowską. Dalej przez 
Wąwóz Ciasne Skałki wejście do Groty Łokietka, Wąwóz Ciasne Skałki wejście do Groty Łokietka, 
zwiedzanie jaskini z przewodnikiem. Powrót do 
Ojcowa, zwiedzenie ruin Zamku Kazimierzowskiego 
w Ojcowie. Czas zwiedzania ok. 4-5 godz.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +10 zł/os.
Muzeum OPN – Ekspozycja +10 zł/os.

    Cena:   55 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   69 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje zwiedzanie ruin dwóch 
bliźniaczych zamków w Mirowie i Bobolicach. 
Przyjazd pod zamek w Mirowie, zwiedzanie ruin, 
następnie piesza wędrówka grzbietem wału 
skalnego Mirowskie Skały do zamku w Bobolicach
urozmaicona legendami o obu zamkach. 
Zwiedzanie zamku w Bobolicach z przewodnikiem.Zwiedzanie zamku w Bobolicach z przewodnikiem.
Powrót pod Zamek w Mirowie z wejściem do 
jaskini. Po zwiedzaniu gry i zabawy oraz ognisko 
z pieczeniem kiełbasek.

    Cena:   52 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   65 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje spacer po Pustyni Błędowskiej,
 zwanej również „Polską Saharą” – to największy 
w Polsce, liczący obecnie 33 km2 obszar lotnych 
piasków, oraz zwiedzanie z przewodnikiem 
największej jaskini na Jurze – Jaskini 
Wierzchowskiej, która obecnie posiada 
najdłuższą trasę turystyczną ze wszystkich jaskińnajdłuższą trasę turystyczną ze wszystkich jaskiń
w Polsce. Jej przejście zajmuje 1 godzinę, a trasa
jest oświetlona elektrycznie. Po zwiedzaniu jaskini
gry i zabawy. Możliwość organizacji ogniska. 
Opcje dodatkowe:
Piknik pod jaskinią – ognisko +19 zł/os.

    Cena:   52 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   65 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie dwóch 
jaskiń jurajskich: Jaskini Wierzchowskiej oraz 
Nietoperzowej. Zwiedzanie z przewodnikiem 
największej jaskini na Jurze – jaskini 
Wierzchowskiej trwa 1 godzinę. To najdłuższa 
trasa turystyczna ze wszystkich jaskiń w Polsce. 
Następnie przejazd do Jarzmowic, gdzie znajdujeNastępnie przejazd do Jarzmowic, gdzie znajduje
się jaskinia Nietoperzowa, która już dwa razy 
stanowiła scenografię filmów fabularnych.
Ponadto jaskinię zamieszkują nietoperze!
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +10 zł/os.

    Cena:   60 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   72 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie ruin zamku
w Olsztynie, spacer do Kanionu Kielniki. Następnie
przejazd do Złotego Potoku – zwiedzanie: Dworek
Krasińkich – Muzeum Biograficzne Zygmunta 
Krasińskiego, Pałac Raczyńskich – Ekspozycja
Przyrodniczo-Kulturowa, zabytkowy kompleks
parkowy, oraz spacer przez rezerwat Parkoweparkowy, oraz spacer przez rezerwat Parkowe
ze źródłami rzeki Wiercicy i malowniczymi
ostańcami. 
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +10 zł/os.

    Cena:   50 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   62 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie ruin
trzech zamków znajdujących się na Szlaku Orlich
Gniazd: Zamku w Mirowie, Bobolicach oraz 
Ogrodzieńcu. Przyjazd do Ogrodzieńca, 
zwiedzanie zamku z  przewodnikiem: Muzeum,
Sala tortur, Galeria w Kurzej Stopie. Następnie
przyjazd pod zamek w Mirowie, zwiedzanie ruin,przyjazd pod zamek w Mirowie, zwiedzanie ruin,
piesza wędrówka grzbietem wału skalnego
Mirowskie Skały do zamku w Bobolicach – 
zwiedzanie zamku w Bobolicach z przewodnikiem,
opowieści i legendy.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +10 zł/os.
Gród na Górze Birów +4 zł/os.Gród na Górze Birów +4 zł/os.

    Cena:   55 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   69 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje zwiedzanie trzech zamków: w
Będzinie oraz bliźniaczych zamków w Mirowie i
Bobolicach. Przyjazd pod zamek w Będzinie,
zwiedzanie Muzeum Zagłębia. Następnie przejazd
pod zamek w Mirowie, zwiedzanie ruin, piesza 
wędrówka grzbietem wału skalnego Mirowskie
Skały do zamku w Bobolicach urozmaicona Skały do zamku w Bobolicach urozmaicona 
legendami o obu zamkach. Zwiedzanie zamku w
Bobolicach. Po zwiedzaniu gry i zabawy.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +10 zł/os.
Baszta widokowa +5 zł/os.

    Cena:   52 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   65 zł/os. - min 30 os.

OGRODZENIEC +
PUSTYNIA BŁĘDOWSKA

OJCÓW +
PIESKOWA SKAŁA

MIRÓW + BOBOLICE
(Z OGNISKIEM)

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA+
J.WIERZCHOWSKA

Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu, realizacja programu wycieczki,
 opieka gratis (1 opiekun na 15 osób).ŚWIADCZENIA W CENIE:

OLSZTYN +
ZŁOTY POTOK

MIRÓW + BOBOLICE +
OGRODZENIEC

MIRÓW + BOBOLICE +
BĘDZIN

JASKINIE
JURAJSKIE



WYCIECZKI
JEDNODNIOWE NA GÓRSKIM SZLAKU

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

W programie Mała lub Duża Pętla Beskidzka: 
Koniaków (Muzeum Koronkarstwa), Istebna 
(Muzeum Regionalne „Chata Kawuloka”, 
Izba Pamięci Jerzego Kukuczki), Wisła (Dom 
Zdrojowy, Galeria Adama Małysza, Skocznia). 

    Cena:   55 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   69 zł/os. - min 30 os.

W programie wjazd koleją gondolową na 
Szyndzielnię, dwie trasy do wyboru:
I (krótsza): Wędrówka górska przez Klimczok 
zejście do Szczyrku, spacer po Szczyrku,
zwiedzanie skoczni. Opcjonalnie ognisko. 
II (dłuższa): Wędrówka górska
przez Klimczok, Trzy Kopce, Stołów na Błatnią przez Klimczok, Trzy Kopce, Stołów na Błatnią 
(schronisko), zejście przez Dolinę Wapienicy 
do Bielska-Białej.
Opcje dodatkowe:
SFR w Bielsku Białej +15 zł/os.
Ognisko z kiełbaskami +15 zł/os.

    Cena:   58 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   72 zł/os. - min 30 os.

Wędrówka górska na Babią Górę, Schronisko 
Markowe Szczawiny, Muzeum BPN. Dodatkowo 
Sucha Beskidzka lub Wadowice.

Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +12 zł/os.

    Cena:   50 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   64 zł/os. - min 30 os.

W programie zwiedzanie Ustronia jedną z 
wybranych tras:
I Wjazd kolejką na Czantorię, wejście na wieżę 
widokową, zabawa na torze saneczkowym.
II Leśny Park Niespodzianek, wędrówka górska 
na Równicę, zabawa w Extreme Parku, 
Park Linowy, Planetarium 5D, tor saneczkowy. Park Linowy, Planetarium 5D, tor saneczkowy. 
Opcjonalnie ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +12 zł/os.

    Cena:   65 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   79 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie z 
przewodnikiem Muzeum Zamkowego w Pszczynie:
Wnętrza XIX i XX wieczne, Zbrojownia, a także 
spacer po rynku oraz zabytkowym, 
angielskim parku.

Opcje dodatkowe:
Skansen Wsi Pszczyńskiej +10 zł/os.Skansen Wsi Pszczyńskiej +10 zł/os.
Muzeum Prasy Śląskiej +5 zł/os.
Hodowla żubrów + 10-15zł/os.

    Cena:   55 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   65 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie śląskich 
pałaców w Kamieniu Śląskim i Rogowie Opolskim
oraz Zamku w Mosznej – zamku o stu wieżach
przypominającego plenery z bajek Disneya.
 
Opcje dodatkowe:
Pałac w Rogowie Opolskim +5 zł/os.Pałac w Rogowie Opolskim +5 zł/os.
Wstęp na wieże + 7zł/os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie z 
przewodnikiem Zamku w Wiśniczu:
Trasa Dworska – zwiedzanie zamku i fortyfikacji, 
Trasa Nietoperza – zwiedzanie podziemi zamku
oraz Bastion VR – wystawa multimedialna, 
nowatorska i unikatowa próba przedstawienia
odległej historii przy pomocy najnowszych odległej historii przy pomocy najnowszych 
technologii wizualnych, to swobodny lot przez 
XVII-wieczny wiśnicki zamek. Takiej atrakcji,
ożywienia minionych czasów, nie proponuje
nikt inny.

Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu, realizacja programu wycieczki,
 opieka gratis (1 opiekun na 15 osób).ŚWIADCZENIA W CENIE:

    Cena:   62 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   78 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   69 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   85 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   55 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   69 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   45 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   59 zł/os. - min 30 os.

W programie wycieczki zwiedzanie Wisły: Dom 
Zdrojowy z figurą Adama Małysza z białej czekolady,
Muzeum Beskidzkie, Galeria Trofeów Adama Małysza,
skocznia im. Adama Małysza. Ponadto zapora na
Jeziorze Czerniańskim, Pałacyk Prezydenta, ścieżka
przyrodniczo-dydaktyczna Doliną Białej Wisełki,
przez Kaskady Rodła na Baranią Górę do źródeł Wisły.przez Kaskady Rodła na Baranią Górę do źródeł Wisły.
Opcje dodatkowe:
Kulig letni Doliną Białej Wisełki +15zł/os.
Ognisko z kiełbaskami + 12zł/os. 

Uwaga: powyższe ceny zawierają bilety wstępu.
Ceny wycieczek górskich nie uwzględniające 
biletów wstępu:

W programie wjazd koleją terenową na górę Żar,
zwiedzanie lotniska dla szybowców, zwiedzanie 
elektrowni szczytowo – pompowej Porąbka Żar, 
piesza wędrówka na Kocierz, możliwość 
organizacji ogniska. Dodatkowo zwiedzanie 
Żywca: Rynek, Zamek, park zamkowy.

    Cena:   65 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   79 zł/os. - min 30 os.

PSZCZYNA ZAMEK W MOSZNEJ ZAMEK WIŚNICZ

MAŁA LUB DUŻA
PĘTLA BESKIDZKA

BESKID ŚLĄSKI: BIELSKO
-BIAŁA SZYNDZIELNIA

BESKID ŻYWIECKI:
ZAWOJA-BABIA GÓRA

BESKID ŚLĄSKI:
USTROŃ

BESKID ŚLĄSKI:
WISŁA

GÓRA ŻAR

ZAMKI I PAŁACE



WYCIECZKI
JEDNODNIOWE

SZLAKIEM HISTORII I TECHNIKI
NAJSTARSZE POLSKIE MIASTA

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Program obejmuje jednodniowe zwiedzanie 
Wrocławia z przewodnikiem. Trasa zwiedzania 
prowadzi przez największe zabytki miasta: Stare
Miasto, Rynek, Ratusz, Stare Jatki, Ostrów Tumski,
Katedra św. Jana Chrzciciela, Ogrody Ossolineum,
Uniwersytet Wrocławski, Hala Stulecia z pokazem 
światło – dźwięk wrocławskiej fontanny.światło – dźwięk wrocławskiej fontanny.
Opcje dodatkowe:
Panorama Racławicka +23 zł/os.
Ogród Botaniczny +10 zł/os.
Ogród Japoński +3 zł/os.
Sky Tower +12 zł/os.
Afrykarium – Zoo +30 zł/os.
Stadion Wrocław +12 zł/os.Stadion Wrocław +12 zł/os.
Rejs Statkiem +10-20 zł/os.
Hydropolis +18 zł/os.
Manufaktura Cukierków + 10 zł/os

Zapraszamy na wycieczkę do Manufaktury 
Cukierków na karmelarskie warsztaty oraz pokazy,
 podczas których będzie można obejrzeć od 
początku do końca jak tworzone są cukierki i lizaki.
 W programie warsztatów: pokaz produkcji, 
degustacja ciepłego cukierka oraz warsztaty 
karmelarskie. Każdy uczestnik wykonuje karmelarskie. Każdy uczestnik wykonuje 
własnoręcznie lizaka. Warsztaty zakończone są 
wręczeniem Certyfikatów Młodego Karmelarza. 
Wykonane słodycze dzieci zabierają ze sobą do 
domu oraz dodatkowo każdy otrzymuje 60 g 
paczuszkę cukierków.
Po zakończeniu warsztatów spacer po 
Krakowie – Wawel, Smocza Jama, Smok Wawelski,Krakowie – Wawel, Smocza Jama, Smok Wawelski,
Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki.

Zapraszamy na wycieczkę do Manufaktury Czekolady
Podczas warsztatów czekoladowych uczestnicy, 
wcielając się w rolę deserantów, w stroju 
prawdziwego chocolatiera, przygotują własnoręcznie
 słodkości poznając wcześniej historię i technologię 
produkcji czekolady. W programie: projekcja filmu 
edukacyjnego o produkcji czekolady, prezentacja edukacyjnego o produkcji czekolady, prezentacja 
jedynego w Polsce owocu kakaowca, produkcja 
medalionu z czekolady, przygotowanie pralin, 
dekorowanie kolorowymi dodatkami. 
Po zakończeniu warsztatów spacer po 
Krakowie – Wawel, Smocza Jama, Smok Wawelski, 
Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki.

W programie wycieczki jednodniowe zwiedzanie 
Warszawy z przewodnikiem: Starówka, Zamek 
Królewski, Kolumna Zygmunta, Trakt Królewski, 
Belweder, Pałac Prezydencki, Plac Piłsudskiego, 
Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki. 

Program obejmuje zwiedzanie z przewodnikiem 
dwóch części byłego obozu koncentracyjnego: 
Auschwitz I i Auschwitz II – Birkenau połączone z 
projekcją filmu dokumentalnego.

Cena:    72 zł/os. - min 40 os.
       Cena:    92 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   65 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   78 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   89 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   119 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   59 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   69 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   50 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   65 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   82 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   95 zł/os. - min 30 os.

Zapraszamy na wycieczkę do Muzeum 
Obwarzanka.Poznajcie obwarzanka krakowskiego
– symbol Krakowa, wypiekany nieprzerwanie od 
średniowiecza, o unikatowym procesie produkcji,
który jako zarejestrowany produkt regionalny 
może być wypiekany tylko tu! Podczas pokazu 
dzieci poznają wszystkie jego sekrety – historię, dzieci poznają wszystkie jego sekrety – historię, 
etymologię nazwy, składniki ciasta i unikatowy 
proces produkcji, a co najważniejsze spróbują 
swoich sił i stworzą własnego obwarzanka - 
gorącą i pachnącą pamiątkę zabiorą ze sobą.
Po zakończeniu warsztatów spacer po 
Krakowie – Wawel, Smocza Jama, Smok Wawelski,
Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki.Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki.

    Cena:   59 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   72 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje jednodniowe zwiedzanie Krakowa
z przewodnikiem wybraną trasą:
„Wzgórze Wawelskie”, 
„Droga Królewska”, 
„Kazimierz Żydowski”, 
„Szlak Jana Pawła II”, 
„Szlak Młodej Polski”, „Szlak Młodej Polski”, 
„Szlak legend krakowskich”.
Opcje dodatkowe:
Ogród Doświadczeń +15 zł/os.
Ogród Doświadczeń + warsztaty + 20zł/os.
Muzeum Inżynierii Miejskiej + 11 zł/os.
Muzeum Podziemia Rynku +25 zł/os. 
Rejs statkiem po Wiśle +15 zł/os.Rejs statkiem po Wiśle +15 zł/os.
Katedra Wawelska +9 zł/os.
Bazylika Mariacka +5 zł/os.
Manufaktura Cukierków + 20 zł/os.
Manufaktura Czekolady + 40 zł/os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie 
Częstochowy: Aleja NMP, Parki Jasnogórskie, 
błonia, zespół klasztorny (zwiedzanie z 
przewodnikiem), spacer po Jasnogórskich 
wałach/murach, z których 
rozpościera się piękny widok na całe miasto. 
Następnie program do wyboru:Następnie program do wyboru:
Muzeum Produkcji Zapałek: znajdujący się na 
Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego, którego główną atrakcją jest pracująca 
zabytkowa linia technologiczna produkcji zapałek
z lat 30., a akże wystawa rzeźb wykonanych z 
zapałek. Zamek w Olsztynie: znajdujący się na 
Szlaku Orlich Gniazd, zwiedzanie ruin zamku Szlaku Orlich Gniazd, zwiedzanie ruin zamku 
oraz spacer do Kamieniołomu Kielniki – Sokole 
Góry. 
Opcjonalnie ognisko z kiełbaskami.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami +12 zł/os.

    Cena:   50 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   65 zł/os. - min 30 os.

WROCŁAW KRAKÓW CZĘSTOCHOWA

Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu, realizacja programu wycieczki,
 opieka gratis (1 opiekun na 15 osób).ŚWIADCZENIA W CENIE:

WARSZAWA

OŚWIĘCIM - MUZEUM
AUSCHWITZ -BIRKENAU

KRAKÓW
MANUFAKTURA CUKIERKÓW

KRAKÓW
MANUFAKTURA CZEKOLADY 

KRAKÓW
ŻYWE MUZEUM OBWARZANKA



WYCIECZKI
JEDNODNIOWE

SZLAKIEM NAUKI, TECHNIKI
I DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Centrum
Nauki Leonardo da Vinci. To jedyne takie miejsce
w Polsce, wzbudza ciekawość, zachęca do 
samodzielnego myślenia, a także umożliwiają 
uczestnikowi eksperymentów wcielić się w rolę 
badacza. Centrum Nauki Leonardo da Vinci to
 dwie wystawy o charakterze multimedialno –  dwie wystawy o charakterze multimedialno – 
mechatronicznym: – „Człowiek – niezwykła 
maszyna” oraz  „Człowiek – trybik w machinie 
przyrody” oraz warsztaty naukowe prowadzone
przez wykwalifikowaną kadrę edukatorów. 
Całość to prawie 3 godziny naukowych atrakcji. 
Następnie zwiedzanie Zespołu 
Pałacowo-Parkowego będącego w bezpośrednimPałacowo-Parkowego będącego w bezpośrednim
sąsiedztwie Centrum Nauki. Odrestaurowany 
Dwór Starostów Chęcińskich, jest 
najznakomitszym obiektem z okresu dojrzałego
baroku w Regionie Świętokrzyskim.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Ogrodu 
Doświadczeń im. Stanisława Lema z 
przewodnikiem z wybraną lekcją warsztatową. 
To park, w którym rządzi fizyka! Do odkrywania jej
 tajemnic służą zamontowane w ogrodzie 
urządzenia, a człowiek sam stanowi obiekt 
doświadczeń. Na powierzchni ponad 6 ha parku doświadczeń. Na powierzchni ponad 6 ha parku 
rozmieszczone są: urządzenia demonstrujące 
zjawiska fizyki, ekspozycja geologiczna 
„Geo-gródek”, ekspozycja sensoryczna 
„Zapachowo”, zielony labirynt z cytatami 
Stanisława Lema – „Lem-birynt. Po zwiedzaniu 
przejazd na krakowski rynek.
Opcje dodatkowe:Opcje dodatkowe:
Muzeum Inżynierii Miejskiej +6 zł/os.
Muzeum Podziemia Rynku +25 zł/os. 
Rejs statkiem po Wiśle +15 zł/os.

Program obejmuje pobyt w Kampusie Eureka. To 
miejsce zabaw z nauką – fizyką, chemią, biologią, 
historią, poznawania największych wynalazców, 
doświadczania i eksperymentowania. W programie 
wykonanie własnych bransoletek światłowodowych. 
Uczestnicy zajęć zapoznają się z tajnikami 
rozchodzenia się światła, a dalej prowadzenia rozchodzenia się światła, a dalej prowadzenia 
światła w światłowodzie robiąc własne bransoletki 
światłowodowe. Obserwują propagację światła 
laserowego w galaretce wiśniowej i agrestowej. 
Dodatkowo za pomocą lasera obserwują świat 
niewidoczny gołym okiem, czyli to, co żyje w wodzie z
kałuży, a także uginają światło w strumieniu wody, 
powtarzając doświadczenia Tyndalla.powtarzając doświadczenia Tyndalla.

W programie wycieczki pobyt w Centrum Nauki i 
Zabawy Klockoland. Centrum Nauki składa się z 
dwóch stref zabawy: interaktywnej i budowania. 
Projekty edukacyjne, które proponuje Centrum 
Nauki składają się z trzech 30-minutowych 
modułów zajęciowych: prelekcji – interaktywnego 
pokazu, podczas którego dzieci zdobywają i pokazu, podczas którego dzieci zdobywają i 
utrwalają wiedzę; warsztatów – tworzenie 
konstrukcji z klocków LEGO w małych zespołach;
zabawy – działania w interaktywnej strefie 
edukacyjno-rozrywkowej. Zarówno prelekcje jak i
warsztaty są dostosowane do wieku i
umiejętności dzieci. Po zwiedzaniu spacer po
Krakowie – Wawel, Smocza Jama, Smok Krakowie – Wawel, Smocza Jama, Smok 
Wawelski, Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki. 

Cena:    69 zł/os. - min 40 os.
       Cena:    89 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   62 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   76 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   69 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   82 zł/os. - min 30 os.

    Cena:     99 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   129 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   56 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   68 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje pobyt w Kampusie Eureka. To
miejsce zabaw z nauką – fizyką, chemią, biologią
, historią, poznawania największych wynalazców,
doświadczania i eksperymentowania. Uczestnicy 
w trakcie zajęć zapoznają się z podstawowymi 
prawami elektryczności i magnetyzmu. Powtarzają
doświadczenia wielkich wynalazców i fizyków doświadczenia wielkich wynalazców i fizyków 
takich jak: Alessandro Volta, André Ampère, Carl 
Friedrich Gauss. Częścią zajęć jest własnoręczne 
wykonanie stosu Volty z cytryn i metalowych blaszek 
oraz zasilenie diody elektroluminescencyjnej (LED).
Następnie wytwarzamy własne kompasy oraz 
elektromagnes i podobnie jak w czasach wielkich 
wynalazców odkrywamy zależności między wynalazców odkrywamy zależności między 
przepływem prądu i powstawaniem pola 
magnetycznego.

    Cena:   56 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   68 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Centrum 
Nauki Kopernik. To prawdziwy raj dla miłośników 
nauki, gdzie odkryć można tajemnice natury i 
samodzielnie przeprowadzić  doświadczenia świetnie
 się przy tym bawiąc. Tutaj każdy ma się poczuć jak 
badacz i odkrywca. Sprawdzisz możliwości swojego 
ciała, wrażliwość na światło, postrzeganie kolorów, ciała, wrażliwość na światło, postrzeganie kolorów, 
podatność na iluzje. Setki eksponatów pomogą Ci 
zrozumieć zjawiska związane z falami czy prądem. 
Dowiesz się, co dzieje się w Twojej głowie, gdy boisz 
się, smucisz lub kłamiesz. Jeśli lubisz wyzwania 
zajrzyj do Majsterni. Wyposażony w niezbędne 
materiały skonstruujesz most lub pojazd latający.
Opcje dodatkowe:Opcje dodatkowe:
Planetarium Niebo Kopernika 
2D +15 zł/os; 3D +20 zł/os.

W programie wycieczki zwiedzanie Centrum 
Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Ekspozycja składa 
się z trzechczęści: „Przetwarzanie energii” 
pokazuje cały cykl wytwarzania energii 
elektrycznej; "Rozwój wiedzy i cywilizacji" ukazuje
różnorodne zjawiska z zakresu fizyki, chemii i 
nauk przyrodniczych w ujęciu ich zastosowań wnauk przyrodniczych w ujęciu ich zastosowań w
naszym życiu codziennym; "Mikroświat – 
Makroświat" na interaktywnych stanowiskach i
instalacjach przybliża obiekty niewidzialne dla
ludzkiego oka m.in. struktury atomowe oraz 
odległy Wszechświat. Można tu podziwiać ziemię
z okien Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i 
przeżyć symulację wyjścia na orbitę przeżyć symulację wyjścia na orbitę 
okołoziemską. Uzupełnieniem i integralną częścią
tej części jest kino sferyczne 3D.
Opcje dodatkowe:
Kino sferyczne 2D+6zł/os; 3D+7zł/os. 

    Cena:   79 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   99 zł/os. - min 30 os.

CHĘCINY - CENTRUM
LEONARDO DA VINCI

WARSZAWA - CENTRUM
NAUKI KOPERNIK

CENTRUM NAUKI
I TECHNIKI EC1

PARK DOŚWIADCZEŃ
W KRAINIE FIZYKI

KAMPUS EUREKA
ŚWIATŁOWODOWE BRANSOLETKI 

KAMPUS EUREKA
TAJNIKI ELEKTRYCZNOŚCI

Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu, realizacja programu wycieczki,
 opieka gratis (1 opiekun na 15 osób).ŚWIADCZENIA W CENIE:

KRAKÓW KLOCKOLAND
CENTRUM NAUKI I ZABAWY



WYCIECZKI
JEDNODNIOWEW KRAINIE ZŁOTA, SREBRA, WĘGLA I SOLI

SZLAKIEM HISTORII I TECHNIKI

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Kopalni
Soli w Wieliczce z przewodnikiem trasą turystyczną
lub górniczą. 

    Cena:   70 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   85 zł/os. - min 30 os.

Wybrany program edukacyjny: Odkrywamy
Solilandię (kl. I-III); Śladami legend (kl. IV-VI); 
Młody górnik (kl. IV-VI, gimnazjum);
Dodatkowo możliwość przejazdu do Krakowa.

    Cena:   85 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   99 zł/os. - min 30 os.

Zwiedzanie z przewodnikiem Zabytkowej Kopalni
Węgla Kamiennego „Guido”: Poziom 170, Poziom
320 lub bilet łączony 170+320.

    Cena:   75 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   85 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   52 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   62 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   50/52/54 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   60/62/64 zł/os. - min 30 os.

  Pakiety - Standard / Złoty  
Cena:   69/79 zł/os. - min 40 os.

     Cena:   79/89 zł/os. - min 30 os.
  Cena:   79 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   89 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   65 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   75 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   75 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   85 zł/os. - min 30 os.

Zwiedzanie z przewodnikiem Sztolni „Królowa Luiza”
oraz plenerowej, edukacyjno-rekreacyjnej 
wystawy „Park 12 C”. (opcjonalnie + 5 zł/os.)

    Cena:   65 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   75 zł/os. - min 30 os.

W programie wycieczki zwiedzanie z przewodnikiem
Zabytkowej Kopalni Serbra w Tarnowskich Górach
oraz Skansenu Maszyn Parowych. Trasa zwiedzania
prowadzi przez 1500 metrów podziemnych
korytarzy oraz 300 metrowy odcinek przepływu
łodziami.

Opcje dodatkowe:Opcje dodatkowe:
Sztolnia Czarnego Pstrąga +15 zł/os.
Grill z kiełbaskami +10 zł/os.

    Cena:   65 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   75 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Kopalni 
Soli w Bochni z przewodnikiem multimedialną 
trasą turystyczną.

    Cena:   74-76 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   90-92 zł/os. - min 30 os.

Wybrany program edukacyjny: Zagadkowa kopalnia;
Śladami pracy górnika; Królestwo Skarbnika (kl. I-III);
Dar Księżnej Kingi; Królewska Kopalnia (kl. IV-VI). 

    Cena:   82-90 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   98-106 zł/os. - min 30 os.

W programie zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni
Złota w Złotym Stoku. Zapoznanie z Podziemną
Trasą Turystyczną: Sztolnia Gertruda
(część muzealna), Chodnik Śmierci, spotkanie 
z Gnomem w Chodniku Śmierci oraz jedyny w 
Polsce podziemny wodospad. W programie
również przejazd podziemną kolejką, muzeumrównież przejazd podziemną kolejką, muzeum
minerałów, izba górnictwa.

Opcje dodatkowe:
Płukanie złota +6 zł/os.
Średniowieczny Park Techniki +10 zł/os.

    Cena:  85 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   105 zł/os. - min 30 os.

WIELKANOCNE PISANKI FABRYKA BOMBEK

MIKOŁAJKI NA JURZE PARK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

KULIGI ZIMOWE

KOPALNIA SOLI
WIELICZKA

KOPALNIA SOLI
BOCHNIA

KOPALNIA ZŁOTA
ZŁOTY STOK

KOPALNIA
“GUIDO”

SZTOLNIA
“KRÓLOWA LUIZA”

KOPALNIA SREBRA
TARNOWSKIE GÓRY

Udział w warsztatach świątecznych w Fabryce
Ozdób w Krakowie: wielkanocne malowanie 
pisanek to warsztaty plastyczne przybliżające 
historię pisanki oraz techniki dekorowania 
świątecznych jajek. Uczestnicy warsztatów 
samodzielnie wykonują własną, niepowtarzalną 
pisankę. Na zakończenie każdy uczestnik pisankę. Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymuje własną pisankę zapakowaną 
w pudełko.

Wizyta w Fabryce Ozdób Choinkowych, realizacja 
programu wycieczki: zwiedzanie zakładu/projekcja 
filmu: zapoznanie ze wszystkimi etapami 
powstawania bombek oraz udział w warsztatach 
plastycznych, które polegają na własnoręcznym
 wymalowaniu bombki za pomocą dostępnych 
materiałów. Na zakończenie każdy materiałów. Na zakończenie każdy 
uczestnik otrzymuje własną bombkę 
zapakowaną w pudełko. 

Wizyta w Parku Świętego Mikołaja w Zatorze. 
Realizacja programu wycieczki wg. wybranego 
pakietu: pakiet standard lub pakiet złoty. W 
programie m.in: spacer ścieżką bajkową, spotkanie
 ze Św. Mikołajem, możliwość wręczenia prezentów,
 widowiskowa parada bajkowych bohaterów – jedna
 z największych atrakcji parku, seans w Kinie 3D,  z największych atrakcji parku, seans w Kinie 3D, 
pamiątkowe zdjęcie, lodowisko, Mini Pociąg, Kartka
 z poczty Św. Mikołaja, Certyfikat wizyty u Św. Mikołaja.

Wycieczka na Jurę Krakowsko – Częstochowską, 
realizacja programu mikołajkowego dla dzieci: 
słodki poczęstunek powitalny, wizyta w Mini Zoo,
 zwiedzanie skansenu wsi jurajskiej, modelowanie
i tworzenie ozdób choinkowych, świąteczne
opowieści z albumu Świętego Mikołaja, 
świąteczne zabawy ruchowe dla dzieci, siedemświąteczne zabawy ruchowe dla dzieci, siedem
 reniferów – piosenka dla Świętego Mikołaja, 
wizyta Świętego Mikołaja – przewidziany 
upominek dla każdego dziecka, słodka 
niespodzianka, ciepły posiłek.

1. Kulig w Wiśle z ogniskiem z kiełbaskami w kolibie
góralskiej i zabawami na śniegu.
2. Kulig jurajski z ciepłym poczęstunkiem, 
zabawami i konkursami na śniegu.

1. Kulig w Ojcowie z ogniskiem z kiełbaskami i 
gorącą herbatą.
2. Kulig w Szczyrku z ogniskiem z kiełbaskami i 
gorącą herbatą.

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE, WYCIECZKI ZIMOWE

ŚWIADCZENIA W CENIE:
Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika,

 opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu,
 realizacja programu wycieczki,

 opieka gratis (1 opiekun na 15 osób).



WYCIECZKI
JEDNODNIOWE

WYCIECZKI AKTYWNE
PRZYGODA I INTEGRACJA

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Wycieczka aktywna z mapą i kompasem na Jurze 
Krakowsko – Częstochowskiej. Zajęcia 
rozpoczynają się krótkim wstępem teoretycznym,
 zapoznaniem z terenem oraz nauką praktycznego
 korzystania z kompasu i mapy. Następnie 
rozpoczynamy praktyczne wykorzystanie wiedzy 
podczas marszu na orientacje po przygotowanej podczas marszu na orientacje po przygotowanej 
trasie, w trakcie którego uczestnicy odnajdują 
ukryte miejsca i wykonują specjalne zadania.
Scenariusz dopasowany jest pod kątem złożoności
i zaawansowania do wieku
i możliwości uczestników.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami  +12zł/os. Ognisko z kiełbaskami  +12zł/os. 

Zajęcia linowe prowadzone na Jurze Krakowsko – 
Częstochowskiej  na różnych poziomach w 
zależności od poziomu zaawansowania 
uczestników. Początkujący uczą się węzłów, 
zapoznają ze sprzętem wysokościowym, wspinają,
zjeżdżają na linie, budują układy mechaniczne 
oparte na sprzęcie alpinistycznym. Średnio oparte na sprzęcie alpinistycznym. Średnio 
zaawansowani budują mosty linowe, zapoznają się
ze sprzętem wysokościowym, zjeżdżają tyrolką 
lub skaczą na wahadle. Zaawansowani budują 
tyrolkę, skaczą w technice rope jump, 
podchodzą na linie.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami  +12zł/os.Ognisko z kiełbaskami  +12zł/os.

Kurs wspinaczkowy na Jurze Krakowsko – 
Częstochowskiej. Uczestnicy w małych grupach uczą
się czytania przewodników i schematów dróg, 
wiązania podstawowych węzłów, zapoznają się z 
techniką i sprzętem wspinaczkowym. Uczestnicy 
zaznajamiają się z podstawami asekuracji i próbują
swoich sił we wspinaczce. Wszystko dzieje się pod swoich sił we wspinaczce. Wszystko dzieje się pod 
czujnym okiem doświadczonych instruktorów 
wspinaczki skałkowej.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami  +12zł/os.

Cena:    57 zł/os. - min 40 os.
       Cena:    67 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   77 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   87 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   62 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   72 zł/os. - min 30 os.

    Cena:   67 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   77 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje zajęcia militarne na Jurze 
Krakowsko – Częstochowskiej. Uczestnicy na 
poszczególnych punktach szkolą się w zakresie 
celowania z broni krótkiej (przy użyciu pistoletów 
pneumatycznych), uczą się jak nie zerwać strzału 
i czym jest linia celowania. Przedstawiane są 
podstawy pierwszej pomocy wraz z praktycznymipodstawy pierwszej pomocy wraz z praktycznymi
działaniami podczas inscenizowanych scenek 
sytuacyjnych. Uczestniczy uczą się także pracy 
zespołowej, jak się w zespole bronić, nacierać i 
wzajemnie osłaniać podczas gry paintballowej.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami  +12zł/os.

    Cena:   107 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   117 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje zajęcia terenowe na Jurze 
Krakowsko – Częstochowskiej. Zajęcia prowadzą 
doświadczeni instruktorzy w małych grupach 
tematycznych. W programie zajęć podstawy 
przetrwania - teoria i prowadzona w formie zabaw 
praktyka. Uczestnicy kolejno uczą się posługiwania 
krzesiwem, zbierania chrustu, przygotowywania krzesiwem, zbierania chrustu, przygotowywania 
rozpałki, rozbijają namioty, budują szałasy, 
rozwieszają trapy, budują łóżka polowe, uczą się 
posługiwać mapą i kompasem, rozwiązują zagadki i 
realizują zadania, współpracują w celu ukończenia gry. 
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami  +12zł/os.

Warsztaty jaskiniowe na Jurze Krakowsko – 
Częstochowskiej. Uczestnicy w grupach 
tematycznych uczą się czytania schematów jaskiń,
 wiązania węzłów jaskiniowych, zapoznają się ze 
sprzętem jaskiniowym oraz zdobywają
umiejętności wychodzenia i zjazdu po linie. 
Całość szkoleń linowych odbywa się na Całość szkoleń linowych odbywa się na 
niewielkich wysokościach pod nadzorem 
doświadczonych instruktorów. Po zapoznaniu się
z teorią i praktyką linową grupa pokonuje 
jaskinie o rozwinięciu poziomym o trudności 
dopasowanej do wieku i możliwości grupy.
Opcje dodatkowe:
Ognisko z kiełbaskami  +12zł/os.Ognisko z kiełbaskami  +12zł/os.

    Cena:   72 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   82 zł/os. - min 30 os.

GRA TERENOWA –
 Z MAPĄ I KOMPASEM

SZTUKA PRZETRWANIA -
SURVIVAL NA JURZE SZKOLENIE JASKINIOWE

Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu, realizacja programu wycieczki,
 opieka gratis (1 opiekun na 15 osób).ŚWIADCZENIA W CENIE:

SZKOLENIE
WSPINACZKOWE

WARSZTATY
LINOWE

PRZYGODA
MILITARNA



WYCIECZKI
WIELODNIOWENAJSTARSZE POLSKIE MIASTA

SZLAKIEM HISTORII I TECHNIKI

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Program obejmuje dwudniowe lub trzydniowe 
zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem.
W programie m.in.: Stare Miasto: Rynek Starego
Miasta, Katedra, Barbakan, Zamek Królewski, Plac
Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Trakt Królewski:
Pałac Prezydencki, Uniwersytet Warszawski, Kościół
św. Krzyża, w którym znajduje się serce F. Chopinaśw. Krzyża, w którym znajduje się serce F. Chopina
i W. Reymonta, Ogród Saski, Plac Piłsudskiego i
Grób Nieznanego Żołnierza, zmiana warty, Łazienki
Królewskie, Wilanów, Sejmi Senat, Pałac Kultury i
Nauki – wjazd na XXX – piętro, Cmentarz Stare
Powązki, na którym pochowane są znane osoby
ze świata literatury, filmu, teatru, nauki i polityki,
Muzeum Narodowe, Muzeum PowstaniaMuzeum Narodowe, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik,
Stadion Narodowy – punkt widokowy lub wybrana
trasa zwiedzania.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   239 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   279 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   359 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   399 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   209 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   239 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   319 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   359 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   189 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   219 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   299 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   329 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje dwudniowe lub trzydniowe 
zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem: trasa 
zwiedzania obejmuje najważniejsze zabytki miasta:
Stare Miasto, Rynek, Ratusz, Plac Solny, kościół 
Św. Elżbiety, Stare Jatki, Uniwersytet Wrocławski,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyspa na piasku,
Ostrów Tumski, Katedra św. Jana Chrzciciela,Ostrów Tumski, Katedra św. Jana Chrzciciela,
Hala Stulecia. Ponadto w programie: Zoo, Afrykarium,
Hydropolis, Sky Tower – punkt widokowy,
Panorama Racławicka, Stadion Miejski, wrocławskie
ogrody: Ogród Botaniczny oraz Ogród Japoński,
Manfaktura słodyczy, rejs statkiem wycieczkowym
po Odrze.

Program obejmuje dwudniowe lub trzydniowe
zwiedzanie Krakowai Małopolski. Zwiedzanie 
Krakowa z przewodnikiem wybraną trasą: „Droga 
Królewska + Wzgórze Wawelskie.” „Kazimierz 
Żydowski” „Kraków w pigułce” „Szlak Jana 
Pawła II”, “Szlak legend Krakowskich” Ponadto w
programie: Ogród Doświadczeń, Muzeum programie: Ogród Doświadczeń, Muzeum 
Podziemia Rynku, Wawel, Rejs statkiem po
Wiśle, Kopalnia Soli w Wieliczce lub Bochni, Park
przygodowy, „Świat solnych skał”, Ojcowski 
Park Narodowy. 

SZLAKIEM ZAMKÓW
KRZYŻACKICH 3 DNI

SZLAKIEM
PIASTOWSKIM 3 DNI

SZLAKIEM RENESANSU
SANDOMIERZ - KAZIMIERZ 2-3DNI

WARSZAWA 2-3 DNI WROCŁAW 2,3 DNI KRAKÓW 2,3 DNI

Program wycieczki obejmuje trzydniowe
zwiedzanie z przewodnikiem zabytków na Szlaku
Zamków gotyckich: Toruń – Miasto Kopernika
najpiękniejsze gotyckie miasto, Zamek Krzyżacki,
Krzywa Wieża, mury obronne, rynek. Zamek w
Malborku, Zamek w Gniewie, Zamek w Kwidzyniu,
Zamek w Nidzicy, a także spacer po PoluZamek w Nidzicy, a także spacer po Polu
Grunwaldzkim, gdzie toczyła się sławna bitwa
polsko-krzyżacka.

OPCJA 3-DNIOWA
     Cena:   349 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   419 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   339 zł/os. - min 40 os.
    Cena:   399 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   239 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   279 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   349 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   389 zł/os. - min 30 os.

Transport autokarem, opieka pilota lub przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, noclegi, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje),
realizacja programu wycieczki, opieka gratis (1 opiekun na 15 osób), CENY NIE ZAWIERAJĄ BILETÓW WSTĘPU.ŚWIADCZENIA W CENIE:

Program wycieczki obejmuje trzydniowe zwiedzanie
z przewodnikiem jednego z najpopularniejszych
polskich szlaków: Szlaku Piastowskiego. Na trasie
zwiedzania: Poznań: Starówka, Ratusz, Ostrów 
Tumski, Katedra – groby królewskie, kościół farny,
pałac Działyńskich; Gniezno: Rynek, Muzeum
Początków Państwa Polskiego, Archikatedra; MuzeumPoczątków Państwa Polskiego, Archikatedra; Muzeum
Archeologiczne w Biskupinie; Wenecja: przejazd 
koleją wąskotorową, Muzeum Kolei Wąskotorowej;
Kruszwica: Mysia Wieża, rejs statkiem
po jeziorze Gopło.

Program obejmuje dwudniowe lub trzydniowe
zwiedzanie z przewodnikiem Sandomierza i 
Kazimierza Dolnego. W programie: Sandomierz: 
Rynek, Ratusz, Brama Opatowska, Podziemna 
Trasa Turystyczna – sandomierskie lochy z XIV w, 
Bazylika Katedralna, Kościół św. Jakuba, 
Dziedziniec Zamkowy; Kazimierz Dolny: Rynek, Dziedziniec Zamkowy; Kazimierz Dolny: Rynek, 
renesansowe kamienice, Mały Rynek, Góra 
Trzech Krzyży, Zamek i Baszta, Kościół Farny, 
Kościół i Klasztor Franciszkanów. Ponadto: 
Nałęczów, Baranów Sandomierski, Zamek w 
Ujeździe, Pałac w Kurozwękach.



WYCIECZKI
WIELODNIOWE NAJSTARSZE POLSKIE MIASTA

SZLAKIEM HISTORII I TECHNIKI

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Program obejmuje trzydniowe zwiedzanie
Trójmiasta z przewodnikiem: Toruń: starówka,
planetarium, Dom Mikołaja Kopernika. Gdańsk:
starówka, katedra, kościół św. Brygidy, Długi
Targ, fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Kościół
Mariacki, Westerplatte, Katedra w Oliwie, Muzeum
Morskie, Stocznia Gdańska, EuropejskieMorskie, Stocznia Gdańska, Europejskie
Centrum Solidarności. Muzeum II Wojny Światowej,
Gdynia: Skwer Kościuszki, Oceanarium, molo z
cumującymi przy nim Darem Pomorza i OPR
Błyskawica. Sopot: latarnia morska, molo, rejs
statkiem. Opcjonalnie zwiedzanie
zamku krzyżackiego w Malborku.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   369 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   439 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 4-DNIOWA:
     Cena:   469 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   539 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje trzydniowe zwiedzanie Zamościa
i Roztocza: Pałac w Baranowie Sandomierskim. 
Sandomierz: Rynek, Ratusz, Brama Opatowska, 
Podziemna Trasa Turystyczna – sandomierskie 
lochy z XIV w, Bazylika Katedralna, Kościół św. Jakuba,
Dziedziniec Zamkowy.Zamość: Renesansowy Rynek,
Ratusz, Pałac Zamoyskich, Rotunda, Katedra, Ratusz, Pałac Zamoyskich, Rotunda, Katedra, 
Bożnica, Kolegiata, fortyfikacje miejskie. Zwiedzanie 
Roztocza z przewodnikiem: spacer po Roztoczańskim
Parku Narodowym, zespół pałacowo-parkowy
w Klemensowie, kościół na wodzie i drewniana
dzwonnica w Zwierzyńcu, kościół i kaplica na rzece
w Górecku Kościelnym, gospodarstwo z XIX
wieku w Guciowie, sanktuarium Sobieskich i pałacwieku w Guciowie, sanktuarium Sobieskich i pałac
Leszczyńskich w Krasnobrodzie.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   339 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   389 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje trzydniowe zwiedzanie 
największych atrakcji Dolnego Śląska. W 
programie zwiedzania m.in.: Sobótka: Kościół 
św. Anny, wejście na Ślężę. Jawor: Kościół Pokoju,
zamek książąt świdnicko-jaworskich. Świdnica: 
Kościół Pokoju, Rynek, Katedra. Zamek w 
Bolkowie. Wałbrzych: Zamek Książ z komnatami iBolkowie. Wałbrzych: Zamek Książ z komnatami i
palmiarnią w Lubiechowie. Karpacz: Świątynia 
Wang, spacer nad dziki wodospad, Muzeum 
Zabawek. Szklarska Poręba: Wodospad Szklarki, 
Wodospad Kamieńczyka. Zamek Czocha. 
Opcjonalnie zwiedzanie Wrocławia: Stare Miasto,
Rynek, Ratusz, Plac Solny, kościół Św. Elżbiety, 
Stare Jatki, Uniwersytet Wrocławski, ZakładStare Jatki, Uniwersytet Wrocławski, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wyspa na piasku,
Ostrów Tumski, Katedra św. Jana Chrzciciela,
Hala Stulecia, Afrykarium, Panorama Racławicka.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   329 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   379 zł/os. - min 30 os.

SZLAKIEM SOLNYM 2 DNI
NOCLEG POD ZIEMIĄ

SZLAKIEM WINA I MIODU
ZIEMIA LUBUSKA 3 DNI

SZLAKIEM II WOJNY
ŚWIATOWEJ 2, 3 DNI

Transport autokarem, opieka pilota / przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, bilety wstępu, realizacja programu wycieczki,
 opieki gratis (1 opiekun na 15 osób).ŚWIADCZENIA W CENIE:

TRÓJMIASTO 3-4 DNI ZAMOŚĆ I ROZTOCZE 3 DNI DOLNY ŚLĄSK 3 DNI

Program obejmuje dwudniowy pobyt w Kopalni
Soli w Bochni lub Wieliczce: zwiedzanie kopalni z
przewodnikiem wybraną trasą turystyczną
lub edukacyjną, obiadokolacja oraz śniadanie
w restauracji pod ziemią, możliwość organizacji
dyskoteki lub gier i zabaw pod ziemią, nocleg
w podziemnych komorach. Tylko na takiej w podziemnych komorach. Tylko na takiej 
głębokości, w zabytkowych podziemnych
komorach panuje absolutnie wyjątkowy 
mikroklimat. Powietrze przesiąknięte jodem, 
cisza i tajemnicza atmosfera stanowią o 
wyjątkowości tego jedynego w swoim rodzaju 
miejsca. Drugiego dnia opcjonalnie zwiedzanie 
Krakowa lub Centrum Wypoczynku Borek.Krakowa lub Centrum Wypoczynku Borek.

OPCJA 2-DNIOWA
KOPALNIA SOLI WIELICZKA

     Cena:   269 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   299 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 2-DNIOWA
KOPALNIA SOLI BOCHNIA

     Cena:   269 zł/os. -     Cena:   269 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   299 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   349 zł/os. - min 40 os.
    Cena:   399 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   209 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   249 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   299 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   339 zł/os. - min 30 os.

Program obejmuje trzydniowe zwiedzanie Lubuskiego
Szlaku Wina i Miodu. W programie m.in: zwiedzanie 
Zielonej Góry z naciskiem na tradycje winiarskie, na
trasie zwiedzania jedyne w Polsce Muzeum Wina, 
Palmiarnia i Winne Wzgórze, Kościół pw. 
Najświętszego Zbawiciela, Kościół pw. M.B. 
Częstochowskiej, Konkatedra pw. Św. Jadwigi, Częstochowskiej, Konkatedra pw. Św. Jadwigi, 
Ratusz i Stary Rynek. Pałac i winnica Mierzęcin. 
Pszczew: skansen pszczelarski ze słynnymi miodami 
nadnoteckimi. Skansen w Ochli z unikatową wieżą 
winiarską. Opcjonalnie wycieczka galarem po Odrze
 i Obrzycy: wzdłuż trasy podziwiać można Winnicę 
„Stara Winna Góra”, siedliska bobrów i wielu
gatunków ptaków. Czas rejsu ok. 1 godz.gatunków ptaków. Czas rejsu ok. 1 godz.

Program obejmuje dwudniowe lub trzydniowe
zwiedzanie z przewodnikiem Szlaku II Wojny
Światowej: Zamek Książ: trasa „Śladami tajemnic
II Wojny Światowej”. Kompleks podziemny 
Rzeczka. Kompleks Osówka: zwiedzanie 
podziemnejtrasy oraz zwiedzanie terenów wokół
kompleksu. Wejście na szczyt Osówki, zwiedzaniekompleksu. Wejście na szczyt Osówki, zwiedzanie
bunkrów i silosów. Kompleks Włodarz. Sztolnie 
Walimskie, Zamek Grodno, Góry Sowie. 

Transport autokarem, opieka pilota lub przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, noclegi, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje),
realizacja programu wycieczki, opieka gratis (1 opiekun na 15 osób), CENY NIE ZAWIERAJĄ BILETÓW WSTĘPU.ŚWIADCZENIA W CENIE:



NA GÓRSKIM SZLAKU WYCIECZKI WIELODNIOWE

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Program wycieczki obejmuje dwudniowe lub
trzydniowe zwiedzanie Pienińskiego Parku 
Narodowego, m.in.: zwiedzanie zamku w
Czorsztynie i zamku w Niedzicy, rejs statkiem
wycieczkowym po Zalewie Czorsztyńskim, spacer
po zaporze. Wędrówki górskie: wejście na 
najwyższy szczyt Pienin – Trzy Korony z punktemnajwyższy szczyt Pienin – Trzy Korony z punktem
widokowym na szczycie lub Sokolice oraz piesza
wędrówka Wąwozem Homole. Miasta: Szczawnica,
Krościenko n/Dunajcem. Opcjonalnie spływ 
przełomem Dunajca. W programie również 
atrakcje wieczorne takie jak piesza wędrówka z
latarkami do znanych źródeł wód mineralnych lub
organizacja dyskoteki lub ogniska. organizacja dyskoteki lub ogniska. 

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   189 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   219 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   269 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   309 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje dwudniowe lub 
trzydniowe zwiedzanie stolicy polskich Tatr, w 
programie: Wielka Krokiew, Krupówki, cmentarz na
Pęksowym Brzysku, kaplica na Jaszczurówce.
Zwiedzanie wybranych muzeów: Muzeum 
Kasprowicza, Willa Atma, muzeum Karola 
Szymanowskiego, Muzeum Stylu Zakopiańskiego im.Szymanowskiego, Muzeum Stylu Zakopiańskiego im.
Stanisława Witkiewicza, Muzeum Kornela 
Makuszyńskiego, Galeria Władysława Hasiora, 
Muzeum Tatrzańskie im. Dr. Tytusa Chałubińskiego.
Koleje górskie: kolej linowa na Kasprowy Wierch,
kolej linowa na Gubałówkę lub Butorowy Wierch.
Wycieczki górskie: Morskie Oko i Czarny Staw,
Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroźna, Dolina Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroźna, Dolina 
Chochołowska, Dolina Białego.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   179 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   209 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   249 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   289 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje dwudniowe lub
trzydniowe zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej. W 
programie m.in.: zwiedzanie Kopalni Złota w 
Złotym Stoku z wybraną atrakcją, Kaplicy Czaszek
w Czeremnej, Bazyliki w Wambierzycach, 
zwiedzanie znanych uzdrowisk: Polanicy Zdrój, 
Dusznik Zdrój oraz Kudowy Zdrój. Ponadto Dusznik Zdrój oraz Kudowy Zdrój. Ponadto 
całodniowa wycieczka w Góry Stołowe: zwiedzanie 
rezerwatu Błędne Skały oraz wejście na najwyższy 
szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec. Trzeciego dnia 
zwiedzanie Kłodzka: starówka oraz Twierdza 
Kłodzka z podziemnymi korytarzami minerskimi. 
Opcjonalnie Adrspach – Skalne Miasto w 
Czechach lub wycieczka do Pragi.Czechach lub wycieczka do Pragi.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   209 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   249 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   299 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   339 zł/os. - min 30 os.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
2,3 DNI

KARKONOSZE
2,3 DNI

BIESZCZADY
3 DNI

PIENINY 2, 3 DNI ZAKOPANE 2, 3 DNI

Transport autokarem, opieka pilota lub przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, noclegi, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje),
realizacja programu wycieczki, opieka gratis (1 opiekun na 15 osób), CENY NIE ZAWIERAJĄ BILETÓW WSTĘPU.ŚWIADCZENIA W CENIE:

KOTLINA KŁODZKA
2, 3 DNI

Program wycieczki obejmuje dwudniowe lub
trzydniowe zwiedzanie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego: Muzeum Zegarów w Jędrzejowie,
Zamek w Chęcinach, Skansen w Tokarni, Jaskinia
Raj i Centrum Neandertalczyka, Kielce – starówka,
katedra, rynek, rezerwat przyrody Kadzielnia,
Muzeum Żeromskiego, Muzeum Zabawek, ŚwiętyMuzeum Żeromskiego, Muzeum Zabawek, Święty
Krzyż, klasztor benedyktyński, Łysa Góra, Święta
Katarzyna, Łysica. Centrum Nauki
Leonarda da VInci.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   199 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   239 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   299 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   339 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   229 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   269 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   319 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   369 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   329 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   389 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje dwudniowe lub 
trzydniowe zwiedzanie Karkonoskiego Parku 
Narodowego: w programie m.in. Zamek Książ w 
Wałbrzychu; Park Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska, Kopalnia Uranu lub pobyt w „Western City” – 
mieście prosto z dzikiego Zachodu; Karpacz: 
Świątynia Wang, całodniowa wycieczka górska naŚwiątynia Wang, całodniowa wycieczka górska na
Śnieżkę, Szklarska Poręba: Wodospady Szklarki
i Kamieńczyka, Szrenica.

Program obejmuje trzydniowe zwiedzanie
Bieszczad, m.in: Jezioro Solińskie – rejs statkiem, 
Łańcut – pałac, Lesko, Sanok – Muzeum Ikon, 
Ustrzyki Dolne – 
Muzeum Przyrodnicze BPN, Równia – cerkiew,
wędrówka górska na Połoninę Wetlińską, Połonina
Caryńska, wejście na Tarnicę, przejażdzka Caryńska, wejście na Tarnicę, przejażdzka 
Bieszczadzką ciuchcią.

Możliwość wycieczki do Lwowa. 



WYCIECZKI WIELODNIOWE NA GÓRSKIM SZLAKU

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Program wycieczki obejmuje dwudniowe lub
trzydniowe zwiedzanie Beskidów. W programie
m.in: Wisła – zwiedzanie miasta, galeria trofeów
Adama Małysza, Muzeum Beskidzkie, ścieżka
przyrodnicza na Baranią Górę do źródeł Wisły.
Ustroń – wyjazd wyciągiem krzesełkowym na 
Czantorię, wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek,Czantorię, wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek,
Równica Extreme Park. Brenna-Chlebowa chata,
Kozia Zagroda, wycieczka na Błatnią.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   169 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   199 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   249 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   289 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje dwudniowe lub 
trzydniowe zwiedzanie Beskidów. W programie 
m.in: Jezioro Żywieckie – zapora w Czernichowie,
góra Żar, elektrownia szczytowo-pompowa 
Porąbka Żar, Żywiec – Pałac Habsburgów, park,
rynek, multimedialne Muzeum Browarnictwa,
Korbielów – wędrówka górska na Halę Miziową,Korbielów – wędrówka górska na Halę Miziową,
Pilsko, wędrówka górska na Rysiankę lub
Rycerzową.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   169 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   199 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   249 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   289 zł/os. - min 30 os.

Program wycieczki obejmuje dwudniowe lub 
trzydniowe zwiedzanie Jury Krakowsko-
Częstochowskiej. W programie m.in. zwiedzanie
zamków na Szlaku Orlich Gniazd: zamek w
Będzinie, bliźniacze zamki w Mirowie i Bobolicach,
Zamek w Ogrodzieńcu, Zamek w Olsztynie.
Dodatkowo zwiedzanie Grodu na Górze BirówDodatkowo zwiedzanie Grodu na Górze Birów
oraz Parku Rozrywki Ogrodzieniec: Park Miniatur,
Park Doświadczeń Fizycznych,Dom Strachów.

OPCJA 2-DNIOWA:
     Cena:   169 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   199 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 3-DNIOWA:
     Cena:   249 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   289 zł/os. - min 30 os.

PIENINY  5-7-14 DNI BESKIDY  5-7-14 DNI ZAKOPANE  5-7-14 DNI

BESKID ŚLĄSKI 2, 3 DNI BESKID ŻYWIECKI 2, 3 DNI SZLAKIEM ORLICH GNIAZD
2, 3 DNI

WYCIECZKI WIELODNIOWE ZIELONE SZKOŁY

W ramach pobytu zwiedzanie Pienińskiego Parku
Narodowego, zamki w Czorsztynie oraz Niedzicy,
wędrówki górskie. Atrakcje sportowe na terenie
ośrodka: gry i zabawy z animatorem, do dyspozycji
grupy boiska oraz akcesoria do rekreacji ruchowej.
Atrakcje wieczorne: dyskoteka, ognisko
z kiełbaskami, wieczór filmowy, wędrówkaz kiełbaskami, wieczór filmowy, wędrówka
z latarkami do źródeł wód mineralnych.

OPCJA 5-DNIOWA:
     Cena:   449 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   509 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 7-DNIOWA:
     Cena:   609 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   699 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 14-DNIOWA:OPCJA 14-DNIOWA:
     Cena:   999 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   1149 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 5-DNIOWA:
     Cena:   439 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   499 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 7-DNIOWA:
     Cena:   599 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   689 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 14-DNIOWA:OPCJA 14-DNIOWA:
     Cena:   999 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   1149 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 5-DNIOWA:
     Cena:   439 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   499 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 7-DNIOWA:
     Cena:   599 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   689 zł/os. - min 30 os.

OPCJA 14-DNIOWA:OPCJA 14-DNIOWA:
     Cena:   999 zł/os. - min 40 os.
     Cena:   1149 zł/os. - min 30 os.

W ramach pobytu zwiedzanie Beskidu Śląskiego: 
Chlebowa Chata, Kozia Zagroda, Leśny Park
Niespodzianek, Extreme Park Równica, kulig
letni z pieczeniem kiełbasek, wędrówki górskie.
Atrakcje sportowe: gry i zabawy z animatorem,
do dyspozycji grupy boiska oraz akcesoria do 
rekreacji ruchowej. Atrakcje wieczorne: dyskoteka,rekreacji ruchowej. Atrakcje wieczorne: dyskoteka,
ognisko, wieczór filmowy, wędrówka z latarkami.

W ramach pobytu zwiedzanie Tatrzańskiego
Parku Narodowego: Wielka Krokiew, Krupówki,
cmentarz na Pęksowym Brzysku, kolej linowa na
Gubałówkę, wędrówki górskie. Atrakcje sportowe: 
gry i zabawy z animatorem, do dyspozycji
grupy boiska oraz akcesoria do rekreacji ruchowej.
Atrakcje wieczorne: dyskoteka, ognisko,Atrakcje wieczorne: dyskoteka, ognisko,
wieczór filmowy, wędrówka z latarkami.

Transport autokarem, opieka pilota lub przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, noclegi, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje),
realizacja programu wycieczki, opieka gratis (1 opiekun na 15 osób), CENY NIE ZAWIERAJĄ BILETÓW WSTĘPU.ŚWIADCZENIA W CENIE:



WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Jesteśmy organizatorem wypoczynku dla Nauczycieli oraz Pracowników Placówek Oświatowych.
Posiadamy szeroką ofertę wycieczek krajowych i zagranicznych o charakterze turystycznym, rekreacyjnym,
kulturalnym, uroczystym oraz biesiadnym. Ponadto Naszą stałą ofertę sukcesywnie wzbogacamy o nowe 

imprezy, które przygotowujemy z uwzględnieniem Państwa sugestii i oczekiwań. Na życzenie klienta realizujemy
indywidualne programy imprez. Koszt imprez uzależniony jest od ilości dni, ilości uczestników oraz zawartych 

świadczeń. W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zapraszamy na wycieczki jednodniowe, dwudniowe oraz wielodniowe w atrakcyjne rejony naszego kraju.
Zapewniamy kompleksową organizację wycieczek, transport, noclegi, wyżywienie oraz ubezpieczenie 
uczestników. Podróżujemy wygodnymi autokarami oraz busami, korzystamy z usług najlepszych, 
licencjonowanych przewodników i pilotów, dodatkowo na życzenie klienta organizujemy wyjścia do 
teatru, kina, opery, uroczyste kolacje, zabawy taneczne, biesiady, ogniska. Zapraszamy do udziału w 

wycieczkach - pokażemy Państwu najciekawsze atrakcje naszego kraju.

Idealne połączenie miłości do podróży, do dobrego jedzenia i do jeszcze lepszego wina - to jest właśnie 
Enoturystyka. Podróże do winnic, odwiedzanie miejsc związanych z winem oraz gospodarstw, w których 
produkuje się wino. Ten wyjątkowy rodzaj zwiedzania daje szansę na spróbowanie wina w miejscu, w 
którym ono dojrzewa, i spotkanie się oko w oko z kimś, kto to wino stworzył. Na świecie od lat jest to 
silnie rozwijająca się gałąź turystyki. W ostatnim czasie i polskie winnice zyskują na popularności. 

Powstaje coraz więcej winnic, coraz częściej też otwierają one swoje piwniczki dla turystów. Zwiedzanie, 
degustacja, nocleg - wszystko to dostępne w przystępnej cenie i zaledwie na wyciągnięcie ręki.degustacja, nocleg - wszystko to dostępne w przystępnej cenie i zaledwie na wyciągnięcie ręki.

• BESKIDY 
• PIENINY 
• ZAKOPANE 

• KOTLINA KŁODZKA
• GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 

• KARKONOSZE 
•• BIESZCZADY

• KOPALNIA SOLI WIELICZKA 
• KOPALNIA SOLI BOCHNIA 
• SZLAKIEM ORLICH GNIAZD
• OJCOWSKI PARK NARODOWY 

• WROCŁAW 
• WARSZAWA 
• ŁÓDŹ 

• KRAKÓW 
• KRAKÓW I MAŁOPOLSKA
• PERŁY DOLNEGO ŚLĄSKA 
•• SANDOMIERZ – KAZIMIERZ

• SZLAK PIASTOWSKI
• SZLAK ZAMKÓW KRZYŻACKICH

• TRÓJMIASTO

• Z WIZYTĄ W WINNICY 
• DOLNOŚLĄSKIE WINNICE 
• MAŁOPOLSKI SZLAK WINNY 
• LUBUSKI SZLAK WINA I MIODU 

• SANDOMIERSKIE I KAZIMIERSKIE WINNICE

WYCIECZKI TURYSTYCZNE – POZNAJ NASZ KRAJ

ENOTURYSTYKA - NA SZLAKU WINNIC I WINA 
PODRÓŻUJ Z WINEM…



WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI

REZERWACJA WYCIECZEK   513 221 760,   501 731 342,   32 762 24 19

Zajmujemy się organizacją wszelkiego rodzaju imprez integracyjnych, wycieczek tematycznych, bankietów,
 biesiad, kuligów. Organizujemy imprezy regionalne w restauracjach, kolibach góralskich, zapewniamy 
obsługę muzyczną imprez, występy zespołów, kapel góralskich, gwarantujemy dobrą zabawę przy suto 
zastawionym stole, swojskich wyrobach i specjałach kuchni danego regionu. Przygotowaliśmy mnóstwo 

dobrych pomysłów na to, by umilić wieczór, by śmiechu i dobrego humoru nie zabrakło.

W okresie przedświątecznym zapraszamy na tradycyjne, regionalne spotkania, które będą dla wszystkich 
chwilą wytchnienia i wzajemnej radości z oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. W Naszej ofercie 
znajdują się propozycje spotkań opłatkowych w górach i na jurze przygotowane z uwzględnieniem 
tradycyjnych potraw wigilijnych danego regionu, najpiękniejszych polskich kolęd oraz świątecznej 
atmosfery. Dodatkowo ofertę wzbogaciliśmy o miłe, zimowe akcenty tj. kuligi czy wspólne tworzenie 
bombek choinkowych. Tradycyjnie zapraszamy na jarmarki bożonarodzeniowe corocznie organizowane 

przez największe miasta europejskie. przez największe miasta europejskie. 

Zapraszamy na wycieczki jednodniowe, dwudniowe oraz wielodniowe w atrakcyjne rejony Europy. 
Zapewniamy kompleksową organizację wycieczek zagranicznych, transport, noclegi, wyżywienie 
oraz ubezpieczenie uczestników. Podróżujemy wygodnymi autokarami oraz busami, korzystamy z 
usług najlepszych, licencjonowanych przewodników i pilotów. Zapraszamy do udziału w wycieczkach

 - pokażemy Państwu największe stolice oraz najpiękniejsze regiony Europy.

PRAGA / BUDAPESZT / BRATYSŁAWA / WIEDEŃ / BERLIN / DREZNO / WILNO / LWÓW

• WIELICKA PRZYGODA 
• BIESIADA STAROPOLSKA    

• BIESIADA JURAJSKA 
• BIESIADA GÓRALSKA W KOLIBIE (WISŁA) 

• BIESIADA GÓRALSKA W RESTAURACJI (SZCZYRK, USTROŃ, BRENNA)
• BIESIADA GÓRALSKA Z REJSEM (ŻYWIEC)

•• BIESIADA ŚLĄSKA/PIWNA
• GÓRALSKI KULIG Z OGNISKIEM I GRZAŃCEM 

• GÓRALSKI KULIG Z BIESIADĄ 
• BIESIADA Z KULIGIEM NA JURZE

• ŚWIĄTECZNY WROCŁAW
• ŚWIĄTECZNY KRAKÓW

• WIGILIA JURAJSKA Z KOLĘDĄ I KULIGIEM
• WIGILIA GÓRALSKA Z KOLĘDĄ I KULIGIEM
• JARMARK BOŻONARODZENIOWY W PRADZE
• JAEMARK BOŻONARODZENIOWY W WIEDNIU
•• JARMARK BOŻONARODZENIOWY W BERLINIE
• JARMARK BOŻONARODZENIOWY W DREŹNIE

• JARMARK BOŻONARODZENIOWY W BUDAPESZCIE

IMPREZY TEMATYCZNE, BIESIADY, KULIGI

WIECZORKI WIGILIJNE, JARMARKI BOŻONARODZENIOWE

WYCIECZKI ZAGRANICZNE



BAMBINO
BIURO TURYSTYKI SZKOLNEJ

WWW.BAMBINO-TURYSTYKA.PL

BAMBINO - NAJLEPSZA OFERTA TURYSTYKI GRUPOWEJ

BIURO PODRÓŻY BAMBINO
ul. Modelarska 5a
40-142 Katowice

Kontakt:
513 221 760
501 731 342
32 76 22 419

NASZE ATUTY:
DOŚWIADCZENIE w pracy z dziećmi

OPIEKA WYKWALIFIKOWANEGO PILOTA na każdej wycieczce
BEZPIECZEŃSTWO tylko sprawdzone i sprawne autokary

ATRAKCYJNE programy wycieczek
NAJNIŻSZE CENY oraz NAJWYŻSZA JAKOŚĆ świadczonych usług

Dysponujemy Dysponujemy TERMOSAMI na herbatę, posiłek
oraz dużym przenośnym GRILLEM

WYNAGRODZENIE DLA NAUCZYCIELI:
Diety dla kierowników wycieczek 50-150 zł

za każdy dzień wycieczki

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY:
PREZENTY dla współpracujących szkół
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